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Rozhodnutí 

nejvyššího soudu Československé 
republiky ve věcech občanských. 

Ročník devatenáctý, 

(od čísla 15724 do čísla 16605> 

obsahující rozhodnutí z roku 1937. 

Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise 

nejvyššího soudu. 

Dí! 1. 

!fo ' • '-i :- J .:.~ »'š 
<~::_)'l ::t \.HV J't'ti-{ 

V Praze 1938. 
Tiskem firmy Hejda © Zbroj v Mladé Boleslavi. 
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l) 7. Rv I 242/36 
» 7. Rv I 2132/36 
l) 8. R r 1298/36 
» 8. R I 1323/36 
» 8. Rv 1 2117/35 
» 8. R II 556/36 
» 8. Rv II 12/35 . 
» 9. Rv I 587/35 

ja"uM 12. Rv 111 669/36 
» 12. Rv 11'1 914/36 

leden 13. R I 1479/36 
» 13. Rv I 549/35 
» 14. Rv 1 257/35 
» 14. Rv I 315/35 
» 14. Rv I 745/35 
» 14. Rv I 915/36 
l) 14. Rv I 1880/36 
» 14. R II 525/36 
» 14. R II 594/36 

januM 14. Rv III 552/36 
leden 15. Rv 1 1268/36 

» 15. R II 536/36 
» 15.Rv II 269/35 
» 16. R 1 1518/36 
» 16. R II 526/36 

január .19. Rv Hl 918/36 

leden 20. Rv J 549/36 
» 26. Rv J 1963/36 

Čís. 

15724 
15725 
15726 
15727 
1572il 
15729 
15730 
15731 
15732 
15733 
15734 
15735 
15736 

· 15781 
· 15782 
· 15737 

15738 
15739 
15740 

· 15741 
15742 
15743 
15744 
15745 
15783 
15746 
15747 
15748 
15749 

· 15750 
15784 

15751 
15752 

leden 20. Rv I 2529/36 
» 21. Rv 1 426(35 
» 2 1. Rv 1 436/35 
» 21. Rv 1 854 ;:J5 
» 21. Rv 1 2904/36 
» 21. Rv II 1011/36 
)~ 21. Rv II 1026/36 
» 22. Rv I 399/35 
» 22. Rv I 4:J4/35 
» 22. Rv 1 1907/3" 
» 2'3. Rv I 512/35 
» 27. Rv 1 306/:55 
» 27. Rv I 2257/36 
» n Rv 1,1 304/35 
» 27. Rv II 610/36 
» 28. Rv 1 427/35 
» 28. Rv I 565/35 
» 28. Rv 1 1436/35 
» 28. Rv 1 471/36 
» 28. Rv I 687/36 
» 28. Rv I 2337/36 
» 28. Rv I 2'590/36 
» 28. R II 5GJ/36 
» 28. R II 598/36 

január 28. R III 8/37 
» 28. Rv IV 669/36 

lede'n 29, Rv II 157/35 
» 29. R J 1520/36 
» '29. Rv I 561/35 

.» 29. Rv II 115/35 
» 29. Rv III 426/36 

lebruár 2. Rv III 770/36 

lÍnor 3. Rv 1 691/35 
» 3. R II 469/3fl 

Čis. 

15753 
15754 
15755 
15756 
15757 
15758 
15759 
15760 
15761 
15762· 
1576:J 
15764 
15765 
15766 
15767 
15768 
15769 
15770 
15771 
157n 
15773 
15774 
15775 
15776 
15785 
15786 

. 15777 
15778 
1577~ 
15780 

. 15787 
15866 

15788 
15789 



VI. VII. 

Čís, Čí5. čís. čís. 

ú,no'r 3. Rv II 235/35 15790 únor 18. Rv I 14S/37 . 15835 březen 4. Rv II 976/36 15895 březen 18. Rv I 267/35 15939 

" 3. Rv II 246/35 15791 » 18. R II 2-2/37 15836 » 4. Rv II 135/37 15896 » 18. Rv I 2644/36 15940 
» 3. Rv II 319/35 15792 " 18. Rv II 360/35 15837 márc 4. R lil 96/37 15978 » lS. R H 115/37 15941 

lebruár 3. R III 167/36 15867 " 18. Rv II 416/35 . 15838 » 4. Rv 111 80/37 . 15979 » 19. R I 189/37 15942· 

" 4. Rv I 217/35 . · 15793 lebruár 18. R IV 471/36 15876 březen 5. Rv I 812/35 15897 » 19. R I 319/37 15943 
» 4. Rv I 984/35 . · 15794 

" 18. R III 54/37 15877 » 5. Rv I 1829/36 15898 » 19. Rv I 689/35 15944 
» 4. Rv I 2229/36 15795 » 18. Rv IV 372/36 15878 5. Rv I 8/37 . 15899 » 19. Rv I 1515/35 · 15945 » 
» 4. Rv I 2911/36 15796 

únor 20. Rv II 136/35 . 15839 » 6. Rv I 879/35 15900 » 19. Rv I 1913/36 · 15946 
» 4. Rv I 2999/36 15797 

ZO. Rv II 10 17/36 15840 6. Rv II 320/35 15901 » 19. Rv 1 2009/36 · 15947 
4. R II 10/37 15798 » » 

19. Rv I 2725/36 15948 » 
22. Pres 1762/36 15841 » 

» 4. Rv II 222.;35 15799 » márc 9. R III 109/37 15980 » 19. Rv I 2887/36 15949 
lebruár 4. Rv III 259/36 · 15868 lebruár 23. Rv III 840/36 15879 » 9. Rv III 894/36 15981 

" 19. Rv I 309/37 15950 
» 4. R IV 9/37 15869 » 23. Rv IV 551/36 15880 » 9. Rv III 71/37 . 15982 » 19. Rv I 328/37 15951 

únor 5. R I 25/37 15800 únor 24. R I 1455/36 . 15842 
březen 10. R I 779/36 15902 » 19. R II 53/37 15952 

5. Rv I 1009/35 15801 » 24. R I 160/37 15843 » 10. R I 201/37 15903 máre 19. R III 464/36 15gS6 » 
24. Rv I 934/35 15844 

» 5. Rv I 1159/36 15802- » » 10. Rv I 1069/35 15904 
březen 22. R I 187/37 15953 

5. Rv I 1847/36 15803 » 24. Rv I 1224/35 15845 !O. Rv I 1080/35 15905 » » 22. R I 224/37 15954 24. RII 11/37 15846 » 
6. Rv I 433/35 15804 » 10. Rv I 1432/35 15906 » 

24. R II 21/37 15847 
» 

II 

» 22. R I 317/37 15955 
» 10. R I 1224/36 15805 » » !O. Rv I 2979/36 15907 22. Rv I 604/35 15956 

!O. R I 1269/36 . 158il6 lebru"r 24. R III 815/36 15881 !O .. R H 87/37 15908 
» 

» » » 2·2. R II 36/37 15957 
» 10. R I 1524/36 . 15807 únor 25. R I 1363/36 15848 » 10. Rv II 15/37 15909 'I 

10. R I 45/37 1580~ 25. R I 125/37 15849 
li 

» 23. R I 320/37 · 15958 » » márc !O. Rv III 989/36 15983 23. Rv I 1076(35 · 15959 10. Rv I 2072/34 1580Q 25. Rv I %8/34 15850 » » » 10. Rv IV 653/36 15984 
lO. Rv I 1138/35 15810 25. Rv I 350/35 15851 » 

[i 
» 23. Hv I 1664/36 · 15960 » » 

» !O. Rv II 957/36 15811 » 25. Rv I 504/35 15852 březen 11. R I 6721/36 15910 
,I 

» 23. Rv I 2658/36 15961 
» ll. R I 1443/36 15812 » 25. Hv I 777/35 15853 » ll. R I 230/37 15911 » 23. Rv I 398/37 15962 
» ll. R I 24/37 15813 25. Rv I 1370/35 15854 » ll. R I 254/37 15912 

II 
» 23. R II 121/37 15963 » 

» ll. R I 34/37 15814 25. Rv I 19S1/35 15855 » 11. Rv 1 951/·35 15913 márc 23. Rv lB 901/36 15937 » 
» ll. R I 42í37 15815 » 25. Rv I 1427/36 15856 » 11. Rv I 1376/35 159\4 

II 
březen 24. R I 81/37 15964 

» ll. R I 44/37 15816 » 25. Rv I 2501/36 15857 » ll. Rv I 1395/35 15915 » 24. R I 208/37 15965 
» 11. R 1 88/37 15817 25. Rv I 2582/36 15858 " ll. Rv I 1514/35 15916 , 

" 24. Rv I 542/37 15966 
15818 

» 
ll. Rv I 210/36 15917 li " ll. Rv I 2956/34 25. Rv I 183/37 15859 )) 

" 24. Rv I'l 748/35 15967 
15819 

» 
11. Rv I 272/37 15918 

II » ll. Rv I 299/35 . » 25. Rv II 166/35 . 15860 » » 24. Rv II 187/37 15968 
» ll. Hv I 713/35 15820 25. Rv II 172/35 . 15861 » ll. Rv I 310/37 15919 

II 
31. R I 137/37 15969 

ll. Rv I 990(35 . 15821 
» 

ll. R II 45/37 1592D " " leoruá" 25. Rv IV 670/36 1581\2 " 31. R I 3(]()/3? 15970 
ll. Hv I 2969/36 · 15822 » ll. R II 46/37 1592.1 " » 
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II 
" 31. Rv I 799/35 15971 

lehru~r 1'1. Rv IV 540/36 · 15870 » ll. Rv I 52/35 15922 
26. Rv II 678/36 . 15863 » 31. Rv I 963/35 15972 únor 12. Rv II 224/35 15823 » 

" 12. Rv I 267/36 15923 
lebruár 26. Rv IV 387/36 15883 , 

12. Rv I 2710/36 15924 » 31. Rv I 1011/35 · 15973 
februán" 12. Rv III 398/36 15871 ~I » 

li 31. Rv I 1457/35 · 15974 únor 27. Rv I 2(]()/37 15864 ]Z. Rv I 2945/36 15925 » 
15. R IV 498/36 15872 » » » 31. Rv I 2214/36 15975 

» 16. Rv III 964/36 15873 » 27. Rv I 266/3-" 15863 márc 12. Rv III 542/36 15985 
li 

márc 31. Rv lH 42/37 · 15988 
» 16. Rv IV 5.1S/36 15874 březen 2. Rv II 997;:J6 1588,1 

březen )6. R I 1208(36 15926 duben 1. R I 113/37 · 159,9 
únor 17. R I 1414/36 15824 márc 2. Rv III 871/36 15976 » -16. Rv I 91/37 15927 i! » 1. R I 250/37 · 15990 

» 17. Rv I 457(35 15825 » 2. Rv Ul 892/36 15977 » 16. Rv II 120/37 15928 
II 

» 1. R 1 309/37 · 15991 
» 17. Rv I 1269/35 15826 březen 3. R I 89/37 15885 » 17. R I 152/37 15929 » 1. R I 333/37 · 15992 
» 17. R II 607/36 . 15827 » 3. R I 99/37 15885 » 17. R I 226/37 15930 

II 
» 1. Rv I 1312/35 · 15993 

» 17. R II 25/37 15828 » 3. R I 158/37 . 15887 » 17. Rv I 343/35 15931 » 1. Rv I 1340/35 · 15994 
» 17. Rv II 457/35 . 15829 » 3. Rv I 859/3.5 15888 » 17. Rv I 1539/35 15932 

I 
» 1. Rv I 2058/35 · 15995 

lebruár 17. Rv III 854/36 15875 » 3. Rv II 106/35 15889 » 17. Rv I 1913/35 15933 
,I " 1. Rv I 2181/35 · 15996 

únor 18. Rv I 844/34 15830 " 3. Rv II 239/35 !5890 » 17. R II 99/37 15934 » 1. Rv I 2958/38 15997 
» 18. Rv I 703/35 15831 » 4. Rv. I 1220/35 15801 » 17. Rv II 128/35 15935 

II 
» 1. R II !O8/37 15998 

» 18. Rv I 883/35 . 15832 » 4. Rv I 1485/36 15892 » 17. Rv II 496/35 15936 » 1. Hv II 160/37 15999 
» 18. Rv 1 2479/36 15833 , 4. Rv I 280/37 15893 » 18. R I 153/37 15937 

II 
» 1. Nd II 31/37 16000 

» 18. Rv I 2936/36 15834 » 4. R II 82/37 158Q4 » 18. R I 233/37 15938 » 2. Rv I 2353/36 16001 



VIII. IX 

čís. čis. 
Čís. 

li 
čís, 

du'ben 3. R I 493/36 16002 apríl 21. R ll! 131/37 16151 květen 12. R I 459/37 16091 
, 

květen 26. Rv I 1160/35 16136 li 
» 3. R I 197/37 16003 » 21. R IV 148/37 16152 »: 12. Rv T 1565/35 16092 , 

" 26. Rv I 1353/35 .16137 
3. Rv I 2220/35 16004 !: 12. Rv I 2208/35 16003 

" 
26. Rv I 1768/35 16138 ». 

li 
duben 22. Rv I 1338/35 16046 " 

I' 

" 
',h>. 6. Rv 11227/35 16005 » n. Rv I 2!)g 1/35 · 16047 

», 12. Rv II 443/35 16094 » 26. Rv II 864/35 16139 

apríl 6. Rv III 83/37 16143 
II 

» 23. R I 38S/37 Hi()48 
» 12. Rv II 455/35 16095 

" 28. Rv I 1989/35 16140 
» 12. Rv II 728/35 16096 

duben 7. R I I08Oj36 16006 » 23. Rv II 444/35 16049 

I 
» 29. Rv 1 627/37 16141 

24. Pres 220/37 » 12. Rv II 744/35 16097 
r 7. Rv I 464/35 16007 :1 » 16050 » 29. Rv II 75/37 16142 

» 12. Rv II 205/37 16098 
» 7. Rv I 646/35 16008 » 26. Co I 11/36 . 16051 

I 

máj 29. R III 332/37 16250 

.> 7. Rv I 882/35 lW09 » 27. R I 396/37 16052 » 13. Rv I 1963/35 16099 » 29. Rv III 665/36 16251 
» . 7. Rv I 2082/35 16010 apríl 27. Rv HI 1032/35 16153 

» 13. Rv I 87/36 16100 

I' 
» 29. Rv IV 600/36 16252 

» 7. Rv I 2153/35 16011 16053 
» 13. R H 107/37 16101 » 29. Rv IV 656/36 16253 

7. R II 51/37 16012 
duben 28. R I 330/37 » 13. Rv II 899/35 16102 » 29. Rv IV 716/3q 16254 » » 28. R I 392/37 16054 14. R I 515/37 16103 

7. Rv II 777/35 16013 
» 

» 28. R I 423/37 16055 » » 14. Rv I 1736/35 16104 
» 8. R I 86/37 16014 » 28. R I 424/37 16056 

óerven 1. Rv II 185/36 16156 

8. Rv I 1037/35 16015 » 19. R I 505/37 16105 
» » 28. R I 460/37 16057 li » 2. Rv 1 1837/35 16157 

8. Rv I 1153/35 16016 » 19. R I 569/37 . 16106 » 

I 

» 28. R I 464/37 16058 » 2. Rv I 1889/35 16158 
19. Rv I 1341/35 16107 I' 

» 8. Rv I 364/37 16017 » 

II 
» 28. R I 538/37 16059 » 2. Rv I 2305/35 16159 

» 19. Rv I 2102/35 16108 
a,príl 8. Rv III 1002/36 16144 » 28. Rv I 2041/35 16060 " 2. Rv I 2515/35 16160 

II 

» 19. Rv I 2150/35 16109 
duben 13. R I 180/37 16018 » 28. Rv I 2606/35 16061 » 2. Rv I 2552/35 16161 

» 19. Rv I 784/37 16110 II 
13. Rv I 539/35 16019 » 28. Rv II 397/35 16062 » 2. Rv I 2m5/35 16162 

» » 19. Rv I 1097/37 16111 i' » 14. Rv I 1476/35 16020 » 28. Rv II 497/35 16063 19. Rv II 235/37 16112 » 2. Rv 1,1 803/35 16163 

28. Rv II 592/35 16064 
» . I 2. Rv II 3/36 . 16164 

» 14. Rv I 2225/35 16021 il 
» » 

» 14. Rv I 2567/35 16022 » 29. R 1 450/37 16065 máj 19. Rv Ul 597/36 . 16243 
I 

» 2. Rv II 129/36 16165 

» 14. Rv I 3005/36 16023 

I 

» 29 .. Rv I 1389/35 16066 květen 20. R I 529/37 16113 
I 

jún 2. R IV 225/37 162'55 
» 14. R II 518/35 16024 » 29. Rv I 2271/35 16067 » 20. Rv I 1359/35 16114 

29. Rv I 352/36 16068 červen 3. R I 413/37 16166 
» 14. R II 128/37 16025 » » 20. Rv I 1851/35 16115 I 

14. R II 136/37 16026 
I » 29. Rv I 461/37 16069 20. Rv I 1936/35 16116 

I 

» 3. Rv I 2593/35 16167 
» » 

14. Rv II 992/36 16027 apri'l 29. Rv IV 703/36 16154 20. Hv I 2252/35 16117 » 3. Rv II 445/35 16168 
» » 
» 14. Rv II 1012/36 16028 duben 30. R I 452/37 16070 » 20. Hv I 2446/35 16118 jún 3. Rv IH 937/36 . 16256 

apri! 14. R IV 146/37 . · 16145 » 30. Rv I 1987/35 16071 » 20. Rv I 2469/35 16119 , 
červen 4. Rv I 183/36 16169 

20. Rv I 445/37 16120 I 
duben 15. R I 394/37 . · 16029 » 30. Rv I 794/37 16072 » I » 4. Rv I 2795/36 16170 

» 20. R II 242/37 16121 

II 
» 15. Rv I 19/35 . 16030 ajl\Ti! 30. Rv IV 72/37 . 16155 16122 » 4. Rv I 675/37 16171 

» 20. Rv II 537/35 
» 15. Rv I 2044/35 16031 » 4. Rv I 937/37 16172 

květen 4. R I 209/37 16073 » 20. Rv II 773/35 16123 
» 15. Rv 1 2301/35 16032 » 4. Hv I 995/37 16173 

» 4. R I 549/37 1607~ 20. Rv II 532/36 16124 I » 15. Rv I 2329/35 16033 » 4. Rv I 2264/35 16075 
» 5. Rv I 93/36 16174 

» 15. Rv H 860/36 16034 máj 20. Rv III 671/36 . 16244 

I, 

» 5. Rv I 1180/37 16175 
» 5. R J 425/37 · 16076 » 20. Rv III 53/37 16245 

aprii 15. Rv IV 630/36 16146 
» 5. Rv II 898/35 16176 

» 5. R I 458/37 · 16077 20. Rv III 190/37 . 16246 » 7. Co I 2/37 16177 
duben 16. Rv I 1450/35 16035 » 5. R I 517/37 1607~ 20. R IV 183/37 16247 

» 
» " 

» 16.Rv I 2342/35 16036 » 5. Rv I 2443/35 16079 

II 

» 8. R II 182/37 16178 

» 16. Rv I 457/37 16037 » 5. Rv I 2449/35 16080 květen 21. Rv 1 1040/35 16125 » 9. R I 262/37 16179 

» 16. Nd 1 174/37 16038 » 5. Rv I 521/37 16081 » 21. Rv I 204'"135 16126 9. R I 582/37 . 16180 
"21: Rv II 640/35 16127 

» 
5. Nd I 238/37 16082 » 

apríl Hi. Rv 1lI 877/36 16147 » :I » 9. Rv I 2233/35 16181 

» 16. Rv IV 10/37 . 16148 » 5. R II 168/37 16083 » 22. Rv'l 1980/35 16128 'I » 9. Rv I 2296/35 16182 

» 17. Rv II! 541/36 16149 » 7. Rv I 1840/35 16084 ,Ii 
» 25. Rv I 1740;35 16129 í » 9. Rv I 2465/35 16183 

» 19. Co HI 3/37 16150 » 8. R I 416/37 16085 ti » 25. Rv I 2300/35 16130 
I 

» 9. Rv I 2491/35 16184 

duben 20. Rv I 691/37 16039 » 8. R I 522/37 16086 " 25. Rv I 2337/35 16131 » 9. Rv I 68/36 16185 I 

» 21. Rv I 1709/35 16040 » 8. Rv I 2348/35 16087 » 25. RvI 2594/35 16132 I » 9. Rv I 345/37 16186 

» 21. Rv I 1792/35 16041 » ll. Rv I 1681/35 16088 ) » 25. R II 200/37 16133 i » 9. Rv II 431/35 16187 

» 21. R II 163/37 16042 » ll. Rv I 1749/35 16089 » 25. R II 224/37 16134 10. R I 672/37 16188 » 

» 21. Rv II 535/35 16043 » ll. Rv I 1796/35 16090 » 25. Rv II 709/35 16135 10. Rv I 3/36 16189 ',1 » 
» 21. Rv II 863/36 16044 máj ll. Rv III 1046/36 16241 ;,' máj 25. Rv !ll 177/37 . 16248 » 10. R II 261/37 16190 
» 21. Rv H 91/37 . · 16045 » ll. Rv III 236/37 16242 I » 25. R IV 209/37 16249 » 10. Rv II 84/36 16191 

'i 
i 

.I 



x. XI. 

Čís. Čís. čís. Čís. 

jún 10. Rv IV 2<i8/37· 16257 čenren 28. Rv I 1465/37 16235 zaří 16. Rv I 1406/37 . 16302 Dklóber I. Rv III 506/37 16437 

červen ll. Rv I 1170/36 16192 " 28. R II 123/37 16236 » 16. Rv I 1462/37 . 16303 říjen 6. R I 1036/37 16357 

" ll. Rv I 1481/36 16193 » 28. R II 2·25/37 16237 » 16. Rv I 1748/37 . 16304 6. R I 1045/37 16358 » 
» ll. Rv 11291/37 16194 » 30. Rv I 554/37 l<i238 16. R II 337/37 16305 6. Rc I 363/36 16359 » » 

» ll. Rv II 4/36 16195 » 30. Rv II 176/36 16239 » 16. R II 366/37 16306 6. Rv 1 490/3li 16360 » 

jún ll. R III 316/37 
» 30. Rv II 587/37 16240 16. Rv II 676/37 16307 6. Rv 1 817/35 16361 

16258 » » 

červen 12. Pres. 147/37 16196 jún 30. Rv III 271/37 . 16264 seplemb"" 16. R lil 509/37 16351 » 6. Rv I 823/36 16362 

» 14. Rv II 291/37 16197 " 16. Rv lil 476/37 16352 » 6. Ry 1 1307/37 . 16363 

au gust 5. R lil 423/37 16268 » 6. Rv I 1478/36 . 16364 

jún 15. Nd IV 12/37 15259 » 20. Rv IV 332/37 16269 září 17. R I 1103/37 16308 » 6. Rv 1 15&1/37 . 16365 

červen 16. Rv I 2544/35 16198 » 17. Rv I 246/36 1631)9 7. R I 1018/37 16366 
snpen 27. R I 634/37 16265 17. Rv I 1613/36 . 16310 

» 

» 16. Hv I 2607/35 16199 27. R I 649/37 16266 
» » 7. R I 1162/37 16367 

» 17. Ry I 912/37 16311 
» 16. Rv I 33/36 16200 

» 7. Rv I 2932/36 . 16368 
» 27. R I 859/37 16257 

» 

» 16. Rv I 94/36 16201 » 17. Rv I 1430/37 . 16312 » 7. Rv I 308/37 16369 

» 16. Rv I 1283/37 · 16202 září I. Rv I 126/36 16270 » 17. Rv I 1477/37 . 16313 » 7. Rv I 477/37 16370 

» 16. R ]] 205/37 · 16203 » 2. R I 367/37 16271 » 17. R II 415/37 16314 » 7. Rv I 1038/37 . 16371 

» 16. Rv II 838/35 16204 » 2. R I 866/37 16272 » 17. Ry II 190/37 16315 » 7. Rv I 1382/37 . 16372 

» 16. Rv II 927/35 16205 » 2. R I 869/37 16273 » 20. Rv I 1254/36 . 16316 . » 7. Rv I 2226/37 . 16373 

» 16. Rv II 935/35 16206 » 2. R II 315/37 16274 22. R I 740/37 16317 » 7. Rv II 104/36 . 16374 

17. R I 445/37 
» 7. Rv II 781/37 . 16375 

» 16207 » 2. R H 340/37 16275 » 22. R I 808/37 16:318 » 

» 17. R I 698/37 16208 » 2. Rv II 296/37 16276 » 22. R I 951/37 16319 » 8. R I 941/37 16376 

» 17. Rv I 627/35 16209 seplember 2. Rv HI 381/37 2>2. Rl 1119/37 16320 » 8. Rv I 259/36 15377 

» 17. Rv 12611/35 16210 16346 » 8. Rv I 717/35 16378 
22. Rv I 954/35 16321 » 

» 17. Rv I 35/36 16211 září 3. Rv I 1173/36 16277 
» 8. Rv I 660/37 15379 

22. R ]] 305/37 16322 » 
» 17. Rv I 993/37 16212 3. Rv I 1308/36 . · 16278 

» 8. R II 398/37 16380 » » 
» 17. Rv I 1012/37 16213 » 3. Rv I 1393/37 . · 16279 ,eplember 22. R IV 350/37 15333 » 8. RII 463/37 16381 

» 17. R II 270/37 16214 » 3. Rv ]] 143/36 16280 » 22. Rv III 713/37 16354 » 8. Rv II 515/37 . 16382 

jim 17. R IH 348/37 16260 
I, 

» 4. Rv I 1855/35 . 16281 niří 23 .. Rv I 1514/37 16323 » 12. R I 1031/37 16383 

červen 18. R I 97/37 
» 4. Rv I 2198/35 16282 » 23. R II 203/37 16324 » 12. R I 1074/37 16384 

· 16215 li 8. R I 576/37 23. R II 320/37 16325 12. Rv I 670/36 16385 
» 18. Rv II 918/35 · 16216 

» 16283 » » 

» 21. Pres. 398/37 · 16217 II » 8. R I 590/37 16284 » 23. R II 438/37 16326 október 12. R IV 322/37 16438 

li 
» 8. R I 944/37 16285 » 23. Rv II 85/36 16327 

» 22. Rv I 553/37 16218 » 8. Rv I 122/36 16286 24. R I 957/37 16328 říjen 13. R I 730/37 16386 
» 

» 23. Rv I 766/37 16219 11.- » 8. Rv I 1562/36 . 16287 ·24. Rv I 1646/37 . 16329 » 13. Rv I 709/36 16387 

» 23. Rv I 24/35 162,20 
» 13. Rv I 996/36 16388 

" 

» 
» 23. Rv I 2425/35 1622'1 I s"!Ptembor 8. R III 405/37 16347 » 25. Rv I 179/36 16330 13. Rv I 907/37 16389 

I 
» 

» 23. Rv I 127/36 16222 » 8. R IV 319/37 . 16348 » 25. R II 299/37 16331 13. Rv I 1595/37 . 16390 » 

» 24. R I 595/37 16223 ! » 8. Rv III 421/37 16349 » 29. R I Sm/37 16332 » 13. R II 367/37 16391 

» 24. R I 690/37 16224 zMí 9. R I 323/37 16288 » 29. R I 1086/37 . 16333 
oktlYber 13. Rv IV 284/37 . 16439 

» 2'4. Rv I 2025/35 16225 » 9. Rv I 2585/35 16289 » 29. Rv I 649/36 . 16334 

" 24. Rv I 651/36 16226 » 9. Rv II 373/36 16290 " 29. Rv I 1169/36 . 16335 říjen 14. R I 718/37 16392 

» 24. Rv I 2534/36 1622·7 » 10. R I 679/37 16291 » 29. Rv I 1200/36 . 16336 " 14. R I 1007/37 163,13 

» 24. R II 301/37 16228 » 10. R I 705/37 . 16292 » 29. Rv I 1667/36 . 16337 » 14. Rv I 366/35 16394 

jún 24. R HI 266/37 » 10. Rv II 476/37 . 16293 » 29. Rv I 1954/37 . 16338 » 14. Rv I 1519/37 . 16395 
16261 29. R n 175/37 16339 14. R II 385/37 16396 

» 14. R I 648/37 16294 » » 

červen 25. Rv I 1402/37 16229 » 15. R I 675/37 16295 » 29. R II 423/37 16340 október 14. R HI 603/37 16440 
» 25. Ry II 391/37 16230 » 15. R I 857/37 16296 » 29. Rv II 745/37 16341 

II jún 25. Rv III 910/35 . » 15. Rv I 113/36 16297 30. R I 682/37 16342 říje,n 15. R I 1085/37 16397 
16262 » 15. R I 1213/37 16398 

» 25. Rv IV 394/35 . 16263 » 15. Rv I 270/36 1629.g 30. R I 1120/37 16343 

II 

» 
» 15. Rv I 1970/37 . 16399 

» 15. R II 309/37 16299 
, 

30. R ]] 443/37 16344 » 

červen 28. R I 704/37 16231 
.» 15. R II 400/37 16400 

30. Rv II 514/36 16345 » 

» 28. R I 723/37 16232 september 15. R !ll 460/37 16350 » 

1\ 

19. Rv I 946/36 16401 » 

» 28. R I 749/37 16233 zan 16. R I 793/37 16300 říjen 1. Rv I 1447/36 . 16355 » 19. Rv I 986/36 16402 

» 28. R I 759/37 1623-1 » 16. R I 939/37 · 16301 1. Ry II 326/36 . 16356 20. R I 906/37 16403 
» » 



Xli. XIII, 

Čís. Čís. čís. Čís. 

řiien 20. R I 1126/37 16404 listopad 4. R I 1317/37 16456 :isto'Pad 17. Rv II 794/37 16504 prosinec 4. Rv II 240/37 . 16554 
;~ 20. R I 1140/37 16405 " 4. Rv I 1084/36 . 16457 18. R I 1178/37 16505 » 7. R 1 373/37 16555 

,;)- 20. Rv I 1103/36 . 16406 » » 4. Rv I 886/37 16458 16506 » 7. R I 1372/37 16556 
;) 20. Rv I 1889/37 . 16407 » 18. Rv I 1580/36 

» 4. Hv I 12:H/37 . 16459 18. Rv I 2096/36 16507 » 7. R I 1442/37 16557 ,» 20. R II 272/37 . 16408 » 
» 4. R II 496/37 16460 18. Rv I 2392/36 . 16508 » 7. R I 1445/37 16558 » 20. Rv II 510/37 . 16409 » 
» 5. R I 1208/37 . 16461 " 18. Rv I 535/37 16509 » 7. Hv I 2237/36 . 16559 

október 20. Rv III 735/37 . 16441 » 5. Rv I 1376/36 . 16462 » 18. Rv II 812/37 16510 » 7. R II 426/37 16560 
» 20. Rv IV 398/37 . 16442 » 5. Rv I 1983/37 . 16463 » 18. Rv II 863/37 16511 » 7. Rv II 991/36 . 16561 

řijen 2·1. R I 933/37 16410 » 5. Rv II 440/36 16464 november 18. R IV 454/37 16534 » 9. Rv I 1389/36 . 16562 
» 21. R I 989/37 16411 » 5. Rv II 446/36 16465 18. R IV 483/37 16535 » 9. Rv I 1450/36 . 16563 

» 
» 21. R I 1035/37 16412 » 5. Rv II 515/36 16466 » 18. 'Rv HI 461/37 16536 » 10. Rv I 2208/36 16564 
» 21. R II 365/37 16413 » 5. Rv II 704/37 16467 "'j i 

» 10. Rv II 245/36 16555 
listopad 19. Rv II 199/36 16512 

október 21. Rv III 307/37 16443 novemlber 5. Rv I'V 297/37 

I 

» 14. Rv I 1221/36 16566 
.16532 » 20. R I 1283/37 16513 » 14. Rv I 113/37 16567 

řijen 22. R I 1051/37 16414 listopad 6. Rv I 441/36 . · 16468 » 23. Rv I 1684/36 · 16514 " 15. R I 1397/37 16508 
» 22. Rv I 420/36 . 16415 » 6. Rv 11116/36. · 16469 » 23. Rv I 1845/36 16515 » 15. Rv I 1712/36 16569 
» 22. Hv I 447/36 16416 » 8. Co I 6/37 16470 23. Rv II 382/36 16516 ,> 15. Rv II 788/36 16570 » 

II 
" 22. Rv II 155/36 . 16417 » 8. Co I 16/37 · 1647[ » 24. R I 1272/37 165[7 » 16. R I 1428/37 1657[ 
» 22. Rv II 367/36 . 16418 » 9. R I 1241/37 16472 » 24. Rv I 444/36 16518 » 16. Rv II 959/37 16572 

október 23. Rv III 172/37 16444 9. Rv I 20[2/37 16473 " 24. Rv I 1526/36 . 165[9 

II 
» 17. R I 1451/37 16573 

» 23. Rv III 692/37 . 16445 » 9. Rv II 347/36 16474 » 24. Rv I 2051/36 . 16520 » 17. Rv 1 [230/36 . 1657-i 

" 23. Rv IV 367/37 . 16446 

II 
Iwvember 9. R III 683/37 16533 » 25. Rv 1 2106/36 . · 1652[ 

:1 

» 17. Rv I 2506/36 . .. 1657.5 
říjen 26. R I [049/37 16419 listopad 

» 24. Rv II 540/36 16522 » 17. Rv I 2651/36 . · 16576 
» 26. Rv I 1195/36. 16420 JI 

10. R I 973/37 16475 » 24. Rv II 6.09/36 16523 I, » 17. Rv I 66/37 .16577 
26. Rv I 1294/36 . 16421 

II 

» 10. R I 1076/37 16476 » 24. Rv II 757/36 16524 » 17. Rv I 1437/37 . · 16578 » » 10. Rv I 859/37 16477 17. Hv I 1850/37 . · 16579 » 26. Rv I 1034/37 . 16422 november 24. R IV 332/37 16537 » 
» 10. Rv I 1188/36 1647& » 26. Rv II 490/37 16423 II 

» 17. Rv I 2063/37 . 16580 

li 
» JO. Rv I 1216/36 . [6479 listopad 25. R I 1381/37 16525 » 17. Rv II 970/37 16581 

uktóher 26. R III 574/37 16447 » 10. Rv I 2348/36 . 16480 » 25. Rv I 1210/36 . 16526 

II 
december 17. Rv IV 595/37 16601 

říjen 27. R I 979/37 16424 » 10. Rv I 1971/37 . 16481 » 25. Rv I 2053/36 . 16527 
» 27. R I 1070/37 16425 » ll. Rv I 1972/37 . 16482 » 25. Rv II 380/36 16528 prosinec 18. Co I 25/37 16582 . 

» 27. R I 1160;37 16426 !l 
» 10. Rv I 2316/37 . 16483 november 25. R IV 457/37 16538 december 18. R IV 491/37 16602 

» 27. Rv I 1025/36 . 16427 » ll. R II 360/37 · 16484 
>, 27. Rv I 11S9/36 . 16428 

il 
» ll. Rv II 324/36 · 16485 

listopad 26. Rv I 911/36 16529 prosinec 20. R I 639/37 16583 

» 27. R II 377/37 16429 » ll. Rv II 341/36 · 16486 
» 26. Rv II 447/37 16530 » 20: R I 954/37 16584 

» 27. Rv II 401/36 . 16430 12. R I 1205/37 » 27. Rv I 2159/36 . 16531 » 20. Rv I 2924/36 . 16585 » · 16487 20. R II 455/37 16586 » 
október 27. Rv IV 250/37 . 16448 » 12. R I 1211/37 · 16488 prosinec I. Rv I 449/36 16539 » 21. R I 1543/37 16587 

» 27. R III 572/37 16449 » 12. R I 1323/37 . · 16489 I. Rv I 1228/36 16540 21. Rv I 1851/36 . 16588 » » » 12. Rv I 2020/36 . 16490 řijen 29. Rv I 309/36 16431 » I. Rv I 1260/36 . 16541 » 21. Rv I 1931/36 . 16580 » 12. Rv I 1420/37 . 16491 » Z9. Rv I 573/36 16432 " I. Hv I 2645/37 . · 16542 » 21. Rv I 90/37 16590 

" 29. Rv I 1056/36 . 16433 » 13. R I 1338/37 16492 " I. Rv II 608/36 . · 16543 » 21. R II 553/37 16591 
» 29. Rv I 1246/;l6 . . 16434 » 13. R II 505/37 16493 » I. Rv II 905/36 16544 » 21. R II 431/37 16592 
» 29. Rv I 797/37 . 16435 » 15. Co I 8/37 16494 » 2. R I 1395/37 16545 december 21. R IV 336/37 16603 

októbeJ' 29. Rv IV 243/37 . 16450 » 16. Rv I 1270/36 . 16495 december 2. Hv III 537/37 16600 » 21. Rv III 14/37 16604 
» 16. Rv I 2394/37 . 16496 » 21. Rv IV 368/37 16605 

říjen 30. Rv I 1438/37 . 16436 » 16. Rv I 2433/37 . 16497 
prosinec 3. R I 1391/37 16546 

" 16. Rv II 669/37 16498 
» 3. Rv I 1421/36 16547 prosinec 22. R I 1481/37 16593 

listopad :1. R I 1176/37 16451 » 3. Rv I 2626/37 16548 » 22. Rv I 2701/36 . 16594 
3. Rv I 1020/36 16452 

» 17. R I 1267/37 16499 " 3. Rv II 735/36 16549 » 22. Rv I 2904/37 . 16595 » 
3. Rv I 1425/36 . 16453 

» 17. Rv I 1415/36 . 16500 » 3. Rv II 896/36 16550 » 22. Rv II 554/37 16590 » 
3. R II 476/37 16454 

» 17. Rv I 1872/36 . 16501 » 3. Rv 11732/37 16551 » 22. Rv II 749/37 16597 
" » 17. Rv II 363/37 16502 

4. R I 996/37 16455 » 4. Rv I 2244/37 16552 » 23. Rv I 1839/36 . 1659S » » 17. Rv II 722/37 16503 » 4. R II 55/37 16553 » 23. Rv II 954/36 16599 



XIV. 

čís. 

Dodatek: 
.j 

j 

I Rozhodnutí senátu pro řešeni kompe- 1 

tenčnich ko-nf1i'ktu. I 
1 

Seznam rozhodnutí podle spisových leden 26. Č. j. 879/36 . Dodatek I 
květen 14. č. j. 866/36 Dodatek II. 

J 
značek. » 14. Č. j. 871/36 Dodatek III. 

prosinec 21. Č. j. 891/37 Dodatek IV. 

" 21. Č. j. 899/37 Dodatek 1. I Čís. Čís. 

.'& Rl R I 189/37 15942· 

i " 197/37 16003 
HI 493/36 160U2 " 201/37 15903 

» 672/36 15910 » 208/37 15955 

! » 779/36 1590'2 " 209/37 16073 
» 1080/3fi 16or"3 " 224/37 15954 
» 1208/36 1592n 

II » 22n/3? 15930 
" 1224/36 15805 I, >l 230/37 15911 
» 1259/36 15806 

" " 233/37 15938 
» 1298/36 15731 I! » 250/37 15990 
» 1323/36 15732 \, » 254/37 15912 

" 1350/36 15725 IJ )l 252/37 15179 

" 1363/36 15848 

I! 
» 300/37 15970 

» 1370/35 15726 » 309/37 15991 

" 1414/36 15824 
'I » 317/37 15955 

» 1443/36 15812 I, » 319/37 15943 

" 1455/35 15842 
il 

» 320/37 15958 
) 1473/36 15727 » 323/37 16288 
) 1479/36 15737 

I! 
» 330/37 16053 

)l 1518/36 15749 , 333/37 15992 
» 1520/36 15778 

II 

» 367/37 16271 
» 1524/36 15807 o» 373/37 16555 
» 24/37 15813 » 388/37 15048 
) 25/37 15800 II l> 392/37 16054 
» 34/37 15814 

II 
» 394/37 16029 

» 42/37 15815 ) 396/37 15052 

" 44/37 15816 
" » 413/37 16166 

I 
" 45/37 15808 » 415/37 16085 
" 81/37 15964 " 423/37 15055 
» 85/37 16014 " 424/37 16056 
» 88}37 15817 » 425/TI 16076 
» 89/37 15885 » 445/37 16207 , » 97/37 15215 » 450/37 16065 

I » 99/37 15885 » 452/37 16070 , 
I » 113/37 15989 » 458/37 16077 

» 125/37 15849 " 459/37 160>11 

I » 137/37 15959 » 460/37 15057 

" 152/37 15929 » 464/37 16058 
1 " 153/37 15937 » 505/37 16105 

r 
» 158/37 15887 » 515/37 16103 

" 160/37 15843 » 517/37 16078 
» 180/37 16018 " 522/37 16086 
» 187/37 15953 » 529/37 16113 





xvn!. XIX, 

Čís. Cís. 
tis. čís. 

RvI 1450;36 16553 Rv I 2887/36 15949 Rv 1 2264/35 16075 :~v I 444/36 16518 1478/36 16364 » 2904/36 15757 » " 2271/35 16067 " 447/36 16416 1481/36 16193 » 2911/36 15í'96 ) " 2296/35 16182 " 449/36 1653] 
1485/36 15892 » 2924/36 16585 » " 2300/35 16130 " 471/36 15771 
1526/36 165]9 » 2932/36 16368 4:10/36 16368 » 

15834 " 2301/35 16032 » 
1562/36 17287 » 2936/36 » 

16500 15925 " 2305/35 16159 
" 54J/36 15751 » 1580/36 » 2945/36 " 2329/35 16033 573/36 16432 1613/36 16310 " 2948/36 15862 » 

15997 " 2337/35 16131 » 649/36 16334 
1664/36 15960 » 2958/36 » » 2342/35 16036 

" 651/36 16226 
166'1/35 ' 16337 " 2969/36 15822 16087 670/36 16385 » 

16514 2979/36 15907 " ~'348/35 » 
» 1684/36 » » 2125/35 16221 » 687/36 15772, 
» 1712/36 16569 » 2999/36 15797 » 2443/35 10079 " 709/36 16387 
» 1829/35 15&98 » 3005/36 16023 » 2446/35 16118 » 717/36 16318 
» 1839/36 16598 » 8/37 15899 » 2449/35 IGORU » 817 /36 15361 » 1845/36 16515 » 66/37 16577 " 246505 16183 

" 823/36 16362 » 1847/36 , 15803 » 90/37 16590 » 2469/35 16110 » 859/36 16477 » 1851/36 , 16588 » 91/37 15927 » 2491/35 16184 » 911/36 16529 » 1872/36 , 16501 » 113/37 16567 » 2515/35 1616U » 915/36 15742 
1880/36 ' 15743 » 148/37 15835 » » 2544/35 16198 946/36 16401 , 15762 183/37 15859 

» 
» 1907/36 » » 2552/35 16161 » 986/36 16402 
» 1913/36 15946 

I 
» 200/37 15864 » 2567/33 16022 » 996/36 16388 

» 1931/36 16589 » 272/37 15918 » 2585/35 16289 » 1020/36 16452 » 1963/36 15752 » 280/37 15893 » 2591/35 160.47 » 1025/36 16427 » 2009/36 15947 » 308/37 16369 » 2593/35 IGI67 » 1056/36 16433 » 2020/36 ' 16490 II » 309/37 15950 » 2594/35 16132 » 1084/36 1645'f » 2051/33 , 16520 

'I 

» 310/37 15919 » 2605/35 16J61 >-, 1103/36 16405 » 2053/36 , 16527 » 328/37 15951 » 2607/35 15199 » 1116/36 1646J 
2096/36 16507 » 345'/37 16186 2611/35 162 lIJ 1159/36 158D2 » 

16017 
» » 

2106/36 16521 
! 

» 364/37 16162 1169/36 » 
15962 

» 2635/35 » 16335 
» 2132/36 15730 » 393/37 3/36 1618') 1170/36 16192 16531 445/37 10120 

» » 
» 2159/36 » 33/36 162CD 1173/36 16277 16564 457/37 16037 

» » 
» 2208/36 li » » 35/36 15211 » 1188/36 16478 
» 2214/36 15975 

II 
» 461/37 16069 » 68/36 1 fl! [:5 » 1189/36 16428 » 2229/3n 15795 » 477/37 16370 » 87/36 161eo » 1195/36 16420 » 2237/36 16559 

II 

» 521/37 16081 » 93/36 L!7~1 » 1200/36 16336 » 2257/36 , 15765 » 535/37 16509 » 94/36 1 G701 » 1210/36 16526 
2337/36 ' 15773 » 542/37 15966 » » 113/36 16297 » 1216/36 16479 
2348/36 16480 » 553/37 , 16218 " > 122/36 lCo2W' » 1221/35 1656G 

» 2353/36 16001 H » 554/37 , 16238 126/36 16270 1228/36 !6540 16508 " 16141 
» » 

" 2392/36 II » 627/37 " , 127/36 162,=2 » 1230136 16574-
» 2479/36 16833 

I' » 660/37 16379 " 179/36 16330 » 1246/36 16434 
» 2501/36 16857 » 675/37 16171 " 183/36 16169 

" 1254/36 16316 » 2506/36 16575 » 691/37 16039 » 210/36 E{~17 » 1260/36 16541 
» 2529/36 15753 » 784/37 16110 » 242/36 15729 » 1268/36 15746 
» 2534/36 , 16227 » 794/37 16072 » 246/36 163Q9 » 1270/35 16495 
» 2582/36 ' 15858 " 797/37 16435 » 259/36 16377 » 1294/36 16421 
» 2590/36 , 15774 

" 886/37 16458 " 267/36 15923 » 1308/36 16278 
» 2644/36 , 15940 » 907/37 16389 » 270/36 16298 " 1376/36 16462 

2651/36 16576 » 912/37 16311 1389/36 16562, » 
i5961 16172 

» 309/36 16431 » 
» 2658/36 » 937/37 » 352/36 16068 » 1415/36 165GO » 2701/36 16594 » 993/37 16212 » 363/36 16359 » 1421/36 16547 

2710/36 15924 » 995/37 16173 16394 1425/36 16453 » 
15948 1012/37 16213 

» 366/36 » 
2725/36 » 16415 1427/36 15856 '" 16170 1034/37 16422 

» 420/36 » 
2795/36 » 16468 1447/36 16355 » » 441/36 » 

ll' 



XX. XXI. 

Čís. čís. 
II 

· 16206 

Čís. 

16344 
I 

Rv II 935/35 
· 16164 

R II 443/37 
16586 » 3/36 

· 16195 

Čis. tl 
· 15798 

455/37 
16381 » 4/36 

· 16191 

II 
» 

84/36 
· 16327 

R II 10/37 
· 15846 

463/37 
16454 » 

· 16371 
II 

» 

85/36 
· 16374 

» 11/37 
· 15847 

476/37 
: 16460 » 

~v 1 1038/37 
· 16111 

21/37 
· 15836 » 

· 16493 » 104/36 
· 16165 

» 1097/37 
· 16175 

I 
» 

» 496/37 

129/36 
· 16280 

» 22/37 
· 15828 

505/37 
· 16591 » 

1180/37 
· 16459 

» 

143/36 
· 16417 

» 

25/37 
· 15957 

553/37 
» 

1231/37 
16202 » 

155/36 

» 

36/37 
· 15920 » 

» 
16239 

1283/37 
· 16194 » 

Rv II 
176/36 

: 16156 

» 

» 45/37 
· 15921 

» 

» 1291/37 
· 16363 

» 46/37 
· 16012 

· 15735 » 185/36 
· 16512 

» 1307/37 
· 16372 

» 51/37 
· 15952 

Rv II 12/35 
15889 » 199/36 

· 16565 

» 1382/37 
· 16279 

» 53/37 
· 16553 

106/35 
: 15180 » 245/36 

16485 

1393/37 
· 16229 

55/37 
15894 » 

15935 324/36 
· 16356 

» 

» 

115/35 
» 

1402/37 
· 16302 

82/37 
» 

· 15839 326/36 
· 16486 

» 

» 
15908 

128/35 
» 

1406/37 
· 16491 

87/37 
» 

341/36 
16474 

» 

» 
15934 

136/35 
15777 » 

1420/37 
· 16312 

» 

347/36 
· 16418 

» 

» 99/37 
· 16101 

» 157/35 
15860 » 

» 1430;37 
16578 

» 107/37 
· 15998 

166/35 
: 15861 » 367/36 

· 16290 

1437/37 
· 16436 

» 

373/36 
· 16528 

» 

108/37 
· 15941 

» 172/35 
· 15799 » 

1438/37 
· 16303 » 

380/36 

» 

» 115/37 
· 15963 

» 222/35 
15823 » 

16516 

» 1462/37 
· 162,35 

» 121/37 
· 16236 

» 224/35 
: 15790 » 382/36 

16430 

» 1465/37 
· 16313 

» 123/37 
· 16025 

» 235/35 
15890 » 401/36 

· 16464 

» 1477/37 
16323 

» 128/37 
· 16026 

» 239/35 
15791 » 440/36 

· 16465 

» 1514/37 
16395 

» 136/37 
· 16042 

» 246/35 
: 15748 » 446/36 

· 1642·3 

» 1516/37 
16365 

» 163/37 
· 16083 

» 269'/35 
· 15792 » 490/36 

16345 

» 1585/37 
· 16390 

» 168/37 
· 16339 

» 319/35 
· 15901 

» 514/36 
· 16466 

» 1595/37 
: 16329 

» 175/37 
· 16178 

» 320/35 
· 15837 

» 515/36 
· 16124 

» 1646/37 
· 16304 » 182/37 

16133 
" 360/35 

15766 
» 532/36 

16522 

» 

» 1748/37 
· 16579 

» 200/37 
15324 

» 394/35 
· 16062 

» 540/36 
: 16543 

» 1850/37 
· 16407 » 203/37 

16203 í » 397/35 
· 15838 » 608/36 

· 15767 

» 1889/37 
16338 » 205/37 

· 16134 
» 416/35 

· 16187 » 610/36 
16523 

» 1954/37 
16399 » 224/37 

· 16237 
» 431/35 

· 16094 » 659/36 
· 16307 

» 1970;37 
16481 » 225/37 

· 16121 
» 443/35 

· 16049 » 676/36 
16863 

» 1971/37 
· 16482 » 242/37 

· 16190 
» 444/35 

· 16168 » 678/36 
16549 

» 1972/37 
· 16463 » 261/37 

· 16214 
» 445/35 

16095 
» 735/36 

16524 

» 1983/37 
· 16473 » 270/37 

· 16408 
» 455/35 

· 15829 
» 757/36 

16570 

» 2012/37 
· 16580 » 272/37 

16331 
» 457/35 

· 15936 
» 788/36 

· 16034 

» 2063/37 
· 16373 » 299/37 

· 16228 
» 496/35 

· 16063 
» 860;36 

· 16044 

» 2226/37 
16552 » 301/37 

.'16322 
» 497/35 

· 16043 
» 863/36 

· 16550 

» 2244/37 
16483 » 305/37 

· 16299 
» 535/35 

16122 
» 896/36 

· 16544 

» 2316/37 
16496 » 309/37 

· 16274 
» 537/35 

16064 
» 905/36 

· 16599 

» 2394/37 
· 16497 

" 315/37 
· 16325 

» 592/35 
16127 

» 954/36 
· 16811 

» 2433/37 
· 16548 » 320/37 

· 16305 
» 640/35 

16135 
» 957/36 

: 15895 

» 2626/37 
16542 » 337/37 

16275 
» 709/35 

: 16096 
976/36 

· 16561 

340/37 

728/35 
· 16097 » 

» 2645/37 
16595 » 

16484 
» 

» 991/36 
· 16027 

» 2904/37 
» 360/37 

16413 
» 744/35 

, . 15967 
» 992/36 

· 15884 

R II » 365/37 
: 16306 

» 748/35 
· 16123 

» 997/36 
· 15758 

» 366/37 
· 16391 

» 773/35 
16013 

» 1011/36 
· 16028 

· 16024 » 367/37 
· 16429 

» 777/35 
· 16163 

» 1012/36 
· 15840 

R II 518/35 
· 15789 » 377/37 

· 16396 
» 803/35 

· 16204 
1017/36 

· 15759 

469/36 
· 15775 385/37 

· 16380 
838/35 

: 16139 » 

» 
» 

» 

1026/36 
· 15908 

509/36 
398/37 

16400 
864/35 

· 16176 » 

» 
· 15744 » 

» 

15/37 
: 16142 

400/37 
16314 

898/35 
· 16102 » 

» 525/36 
15750 » 

» 

75/37 
· 16045 

415/37 
· 16340 

899/35 
· 16216 » 

» 526/36 
· 15747 » 

» 

91/37 

423/37 
· 16560 

918/35 
· 16205 » 

» 536/36 
· 15734 » 

» 

» 556/36 
15745 » 426/37 

· 16592 

" 927/35 

594/36 
: 15776 » 431/37 

16326 

» 

» 438/37 
» 598/36 

· 15827 » 607/36 



XXlI. XXIII. 

čís. ~ I čís. čís. 

II 

Čís. 

Rv II 120/37 15928 Rv III 

" 135/37 15896 
II 

R IV 9/37 15869 Pres. 

" 160/37 15999 Rv III 910/35 · 16262 
» 146/37 16145 (plenární rozhodnutí) 

" 187/37 15968 II » 1032/35 · 16153 " 148/37 16152 

" 190/37 16315 !' 
" 259/36 · 15868 

» 183/37 16247 Pres. 1762/36 . 15841 
209/37 16249 

» 205/37 16098 " 398/36 · 15871 
» » 147/37 16196 

» 235/37 16112 ! » 426/36 · 15787 
» 225/37 16255 » 220/37 16050 

" 240/37 16554 i » 541/36 · 16149' 
» 319/37 16348 » 398/37 16217 

» 291/37 16197 I » 542/36 · 15985 
» 322/37 16438 

» 296/37 16276 » 552/36 15783 
» 332/37 16537 Co I 

» 363/37 16502 

II 

597/36 · 16243 
» 336/37 16603 

» 350/37 16353 
» 391/37 16230 " 665/36 16251 

» Co I 11/36 16051 
) 454/37 16534 

» 447/37 16530 » 669/36 · 15781 457/37 · 16538 
» 2/37 16177 

» 476/37 16293 li » 671/36 · 16244 
» » 6/37 16470 

510/37 16409 770/36 · 15866 
» 483/37 · 16535 

» 

II 

» 491/37 · 16602 " 8/37 16494 
» 

» 516/37 16382 » 84Oj36 · 15879 » 16/37 16471 

» 554/37 16596 » 854/36 · 15875 Rv IV » 25/37 16582 

» 587/37 16240 » 871/36 · 15976 
» 669/37 16498 

!I 

» 877/36 · 16147 Rv IV 394/35 16263 Co III 

» 676/37 16307 » 892/36 · 15977 372/36 15878 
" 

» 704/37 16467 " 894/36 · 15981 » 387/36 15883 Co III 3/37 16150 
» 901/36 » 722/37 16503 · 15987 » 518/36 15874 

» 732/37 16551 » 914/36 · 15782; » 540136 15870 Nd I 

» 745/37 16341 » 918/36 · 15784 551/36 15880 

749/37 16597 
» 937/36 · 16256· 600/36 16252 

II 

Nd I 174/37 

" 
» 16038 

781/37 
» 964/36 15873 630/36 16146 

» 16375 " » » 238/37 16082 

O) 794/37 16504 » 989/36 15983: » 653/36 15984 

» 812/37 16510 » 1002/36 16144 » 656/36 16253 ! Nd II 

» 863/37 16511 » 1046/36 16241 " 669/36 15786 :1 

» 959/37 16572 » 14/37 16604 » 670/36 15882 
[I 

Nd II 31/37 . 16000 

» 970/37 . 16581 » 42/37 1598'> » 703/36 16154 

" 53/37 16245 » 716/36 16254 

R III 
» 71/37 15982 » 10/37 16148 I 

Nd IV 

» 80/37 15979 » 72/37 16155 II 

RllI 167/36 15867 » 83/37 16143 » 243/37 16450 I, Nd IV l2/37 162m 

» 464/36 15936 " 172/37 16444 » 250/37 I 644R II 

» 815/36 15881 » 177/37 16248' » 268/37 16257 
II 

Rozhodnuti senátu pro reS<:"ill 

» 8/37 15785 » 190/37 16246 » 284/37 16439 kompetenčních knnfliktů. 
I 

» 54/37 15877 
» 236/37 · 16242 » 297/37 16532 

» 96/37 15978 
» 271/37 16264 » 332/37 16269 Č. j. 866/36 · Dodatek ll. 

» 109/37 15980 
» 307/37 · 16443' » 367/37 16446 » 871/36 · Dodatek iH. 

» 131/37 16151 » 381/37 · 16346 368/37 16605 » 879/36 · Dodatek l. 

» 316/37 16258 » 421/37 · 16349' » 398/37 16442 » 891/37 · Dodatek IV. 

» 332/37 16250 » 461/37 16536 » 595/37 16601 » 899/37 Dodatek V. 

» 348/37 16260 
» 476/37 16352 

» 366/37 16261 
» 506/37 16437 
» 537/37 16600 

» 405/37 16347 
» 423/37 16268 

» 692/37 16445-

» 460/37 16350 
» 713/37 16354 
» 735/37 · 16441 

> 509/37 16351 
» 572/37 16449 R IV 
» 574/37 16447 

" 603/37 16440 R IV 471/36 15876 
» 683/37 . 16533 » 498/36 15872 
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Oprava dŮležitých chyb: 
42., ,řádek 9, od Slhora: rozh. Č. 15751 po:čátek věty zní: Po smrti m a II žel a 

žalované, jež .. OJ ,nikoH P,Q smrti ža:lované, 
43., ,řá:dek 2. od shora: :Tozh. Č. 15752 SlPrávně: na žalovaném jako otci 'Svého 

nemanže!;sk;ého o. t c eJ niko-H dítěte. 
45., řádek 4. od zdola: rozh-. Č. 15764 ~1právně: formáh!.iho, nikoli normálnÍiho. 
74. IPoslední řádek má býti přecLposIednílffi a předposlední- posledním. 
92.', v závorce pod rozll. č. 15785 spr:á:vnč rozh. z 28. ianuára 1937, nikoli 29. 

121. řádek 1. ,diŮ'vodiů rozh. Č. 15802 správně: Pokud dovolání .. 0' nii:wli 
, od 'V olán~. 

130. řádek 4. od zdola spráNně- po dmč ty, nLkoli poměry. 
136.; řádc!c 2D. o.d ,s.hora VSUlnOUTI sIo'vD »S'C« před' slovo shuto. 
142., řádek ·12. od zdoLa Slprá-vl1'ě' »5 podpisem souóce«, uikoU »8 popisem 

soud.ce«. 
143., řádek 4. od zdola správně »správ,ec konkursní podstaty«, nikoli' »sprá\vní 

konkursní podstaty«. 
162., řádek 3. od konce rozh. Č. 15820 správně »:dovolad 'Soud«, nikolq »od

vO'lacÍ s.ouck. 
202., v rozh. 'č. 15857 'V předposledn~1ffi řádku ,správě § 87'9 Č, 4 obč. zák, 

nikoli § 897 Č. 4 ohč. zok. 
218" řádek 3. ctll'vod'ú rozh. Č. 1'5868 správně zák. č. 220/1922, nikoli 1920. 
242., v právní větě rozh-. Č. 15885 řádek 'd\mhý s-právně »sídl0 v říši Německé«, 

nikoE »v ŘÍrši němec'ké«. 
246., v právní větě rozh. Č. 15888 řad-el< 2,. >:>kullrulati'vnk, nikol:i »komUl~a

tivnk 
246., ř-áde:c 7. old zdola sprá'Vně »dvojnásohnou«, ni,koli »troj'l1ásobnou«. 
254., v rozh, Č. 15'893 řádek 1 . .d Ů vod ů: s;privnč podle N. IX. zákona Č. '161/ 

1936, nikoliv Č. 161 (1136. 
254., řádek 2. a 9. od zdola: správně č. 1'61/1936, ni!lwH Č. 1611/1931. 
274., řádek 20. od shO'fa> spdvně: nař. z 28. dltlbna 1910, Č. 81 ř. Z., nikol1 

193'0. 
274., řádek 14. od zdola správ,ně místo u žalobce, nikorli mí-sto a žalobce. 
287., v rOZlh. Č. 15916 má být:i v prárvní větě v 31. řátdku uvedeno mí,sto, po

rStolnpen~1 dlužník, správně postupitel. 
295., v rp r á vn Í> větě roZlh. Č. 15921 spd,'vnč; ke konkutsu prohlášenému, 

nikoli prohlášeného,. 
296., řádek 4. od shora správně: ke kon:kufls.n prohlášenér.m, nikoli pmhlá

š'eného. 
297., v právní větě ro:zh. Č. '15922 spnÍJ\'n-č: věci, které. 'c' náleží, nikoli ne-

náleH 
301., řádek 8. od zdola sp.rávně: alby hmdl'[ r;ákhdv, ni'koli aby neSil: ná'klady. 
309., řádek 1. nd shora správně: kterého nabyl, ni:koli kter~ nabyl. 
310., ,řádek 14. od z:u,ola správně: ... 1806, Č. 789 Sb. z. -s., nikoli Č. 899. 
332., řádek 10. od zdo'!a· spr;í'vně: jim hrozí:d, nikoli iím hroZ-Ící. 
332., řádek 16. o,d zdo:la správně: ji ll!j)olzornil, nikoli jí upozorniL. 
3'45., řádek 17. od shora ~1]J-r:J.vně: ~kdyby ža~'o-vaná ... , nirkoli kdy žalovaná. 
345., v právní větě roz,h. Č. 15952 doplndti citaci ex. ř. II § 44, odst. 2, Č. 2. 
349., řáJdek 11. 'Od zdola :správně jest zaprav;iti, niikoH p'ovažova~i 
366., řáde,k 7. odl 'Zd;ola správně: že se dnslov, nikoli že do,slov. 
368., v p r á v 'll f větě ,roth. Č. 15'955 d'fuh\1 ř~.'dek od zdola správnč: II dotče

néhO' pe11'ěžnlYho ústavu j'S'Oucí, nikoli u spořitelny jsoucí. 
377., v p r á v n í větě rozh. Č. 15971 řádek 5. od zdola ,správně:- v odvolání, 

nikoli- 'v _dovolání. 



» 380., řádek 4. od zdola -správně: n.:t žalobdoh, njlwli na žaJob:kyni. 
» 381., řádek 'l9. od: shora a řádek 2. od zdola správně: žalobci' neodká:zali, ni-

koli ža,lobkyně neo-d!káizw1a. 
» 416., v rozh. Č. 15998 v IposlednÍ:m řádku správně: ó. 70/1873 ř. z., nikoH 

1973ř. z. 
» .{1']:1., řádek ll. od zd-ola správně: g 111 jedno ř., nikoli § II jedno ř. 
» 433., řádek 17. správně: po svém vysto'upení, nikoli odlSto-lllpeni. 
» 583., řádek 5. od shora s.p,rávně: zapsaného, nikoli zaplaceného. 
» 620., řádek 1. důvodů správně: dovolací rekwfs je přípustný, nikoli nepří-

pustný,. 
» 684., v pr á v n í větě roz11. č. -16134 -správné: § 320, odst. 1, ex. ř., nikoli 

§ 310, odst. 1 eX.ř. 
» 799., zn. sp. R I 672/3>7, nikoli R I 672j47. 
» 1139.) správně: čís. 16342, nikOlli 1299-5. 
» 1183,. v pr á'V n í větě n,a konci správně: zák. č. 251/1934, nikoli č. 25,1/10341• 

» 1185., v právn.í větě v druhém od'sta'Vci v závorce správně: § 503 č. 2 C. 

ř. S., nikoIi § 503 Č. 2 o'b-č. zak. 
» 1197., v právní větě rozh. Č. 16377 'V závorce správně: zák. č. 218/1926, 

nikoli Č. 218/1936. 
» 1211., v p r á v n f v'ětě v. druhém oclsta'vci správně: vydavatele, nikoli vy-

datele. . 
» 1222., v 'P r á v n í větě -Slprávně: nař. č. 12/1901 ř. Z., niko-li Sb. z. a n. 
» 1303.., v p r á v n í větě rozh. Č. 164J19 s!právn.ě: §§ 80, 419, Č. 1, 50 odst. 2, 62 

konk ř., nikol,j: knih. ř. 
» 1324., řádek 12. od sho'ra důvodiů rozh. č. 16425 Slprá:vně jiC'hž, nikoli jimiž. 
» 1436., v ,p r á v n í větě rozh. Č. 1648'1, řádek poslední správně: kupni poměr, 

nikoli právo. 
» 1498., v p r á v n i včtě rozh. č. 1-6509 nahraditi slova dávek a poj,istné dávky 

s.tovy pojistného a po}i.stné. 
» 1813., první věta pod hesllem obec správnč: obciam, njl/coli občianu. 
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čís. 15724. 

Zamýšleli-li společníci založiti veřejnou obchodní společnost a vo
lili-Ii pouze z důvodu ušetření poplatků zevní formu tiché společnosti, 
jest společens~ útvar, z~krytý pod zevní formou tiché společnosti, po
suzovati podle jeho prave povahy. 

(Rozh, ze dne 5. ledna 1937, Rv I 533/35.) 

Žalovaný založil se svým otcem a bratry veřejnou obchodní spo
lečnost, ale tak, že jako zevní forma byla z důvodu ušetření poplatků 
zvolena forma tiché společnosti. Žalobce se na žalovaném domáhá za
placení palmární pohledávky, jež mu vznikla protí společností, tvrdě, že 
žalovaný, z jehož příkazu konal pro společnost právnické práce, ručí 
za tuto pohledávku solidárně. žalovaný popřel povinnost k zaplacení 
zažalované pohledávky a namítl, že byl jen tichým společníkem a že 
jeho vklad byl již v době prohlášení konkursu na jmění spo,lečnosti vy
čerpán. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby . . 

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

Důvo dy: 

Neodpovídá-li zvolená společenská forma skutečné vůli zúčastně
ných,jest společenský útvar, zakrytý pod zevní formou tiché společ
nosti, posuzovati podle jeho pravé povahy (§ 916 obč. zák.). Vznikem 
veřejné obchodní společnosti nastává účinek vytčený v čl. 112 obch. 
zák., to jest solidární, přímé a neomezené ručení společníků a ,neúčinno,st 
smluv tomu odporujících vůči třetím osobám. Než solidární závazek ža
lovaného jest odůvodněn. nejen předpisem čl. 112 obch. zák., nýbrž 
lze jej dovoditi i z předpisů občanského zákona. žalovaným, jeho otcem 
a bratry založenou spo,lečnost nutno nepochybně pokládati za výděleč
nou společnost podle § 1175 obč. zák. Podle § 1203 obč. zák. ručí spo
lečníci takové výdělečné společnosti za závazky společnosti podle 
svých podilů solidárriě tehdy, vyplývá-li jejich soiidární ručení z jiných 
zákonných předpisů, jako z čl. 280 obch. zák., týkajícího se obchod7 
níku. žalovaný jest obchodníkem a smlouvu se zalobcem ve smyslu 
uvedeného příkazu o sepsání společenské smlouvy a zastupování firmy 
jest nepochybně na jeho straně obchodem ve smyslu čl. 273 obch. 
zák., takže ručí podle čl. 280 obch. zák. za závazek z této smlouvy 
solidárně s ostatními společníky. Ostatně žalovaný při jednání se ža
lobcem zastupoval ve skutečnosti nejen sebe, nýbrž i ostatní spo
lečníky. Nepochybily proto nižší soudy, když dospěly k úsudku; že ža
lovaný jest solidárním dlužníkem zažalované pohledávky. 

Civilní rozhodnutí XIX. 
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čís. 15725, 

Nájemce muze postoupiti svá práva třetí osobě jen se souhlasem 
majitele pronajatých místností, jehož souhlasu podle § 32 b) knih. zák. 
jest zapotřebí i k vkladu tohoto převodu do pozemkové knihy. 

Mezi postupnikem a majitelem pronajatých místností vwiká teprve 
po splněni těchto podmínek skutečná. smlouva nájemní. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 19'37, R I 1350/36.) 

Firma O. A. F., jež najala od Jindřicha Sch-a domy a jejíž nájemní 
právo bylo na těchto domech vloženo v pozemko,vé knize, postoupila 
svá nájemní práva Rudolfu D-ov.i. Prvý s o u d vyhověl postupnikově 
žádosti o vklad převodu postoupených nájemních práv na něho. R e
k u r s n i s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 1393 obč. zák. 
může ovšem býti i právo nájemní předmětem postupu, dotčený převod 
se však týká též vl'ast-níka pronajaté nemovitosti a navržený zápis se 
má státi rovněž proti témuž vlastníkovi, takže k navrženému vkladu 
v pozemkové <knize jest podlel § 32 b) knih. zák. zapotřebí i jeho výslov
ného svolení ke kniho'vnimu zápisu uvedeného převodu. Tento souhlas 
s vkladem však vlastník nemovitostí nedal a není tudíž žádost obsahem 
předložené smlouvy OdLlvodněna. Neměl proto býti navržený vklad 
povolen. 

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

D ů vod y: 

Otázkou, zda nájemni právo může vůbec býti předmětem postupu 
(§ 1393 obč. zák.), se nejvyšši soud zabýval již v rozhodnutí Č. 8470 
Sb. n. s. a dospěl k názoru, že postup práv nájemních v pravém slo,va 
smyslu není možný, neboť jde o právo, osobní. Pronajímateli nemůže 
býti proti jeho vůli vnucen jiný nájemnik, nejde-Ii ovšem o podnájem 
za podminek § 1098 obč. zák. Naproti iomu při pravém postupu ve 
smyslu § 1392 obč. zák. nezáleží na souhlasu 'po-stoupeného dlužníka a 
netřeba k jeho platnosti ani jeho zpravení o postupu (§ 1395 obč. zák.). 
Postoupil-Ii dosavadní nájemník třetí osobě svá práva plynoucí pro 
něho ze smlouvy nájemní, je to zvláštní nová smlouva svého druhu, 
jejíž uskutečnění je možné jen se souhhsem majitele pronajatých míst
ností, jímž vzniká mezi ním a postupníkem skutečná smlouva nájemni 
(srv. též Bartch: Oas osten. allg. Orundbuchsgesetz, § 45). Jestliže 
se tedy takový převod práv nájemních může státi jen se souhlasem 
majitele pronajatých místností, je zřejmý důsledek toho, že i k vkladu 
převodu toho práva je potřebí jeho svolení, jak to předpisuje ustanovení 
§ 32 lit. b) knih. zák. Rozhodnutí rekureního soudu vyhovuje zákonu. 

čís. 15726. 

Opomine-li věřitel navrhujlcí konkurs složiti včas zálohu na útraty 
konkursního řízení, nemá to účinek odvolání návrhu na prohlášení kon
jmrsu. 
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Přípustnost nového návrhu na prohlášení konkursu po zamítnutí 
dřívějšího návrhu není ~ásadně vyloučena, na~t~ne.-li změna ve sku: 
tečnostech jež jsou predpokladem pro vyhlasem konkursu. Byl-h 
návrh na prohlášení konkursu pravoplatné zamítnut pro nesložení za
lohy avšak navrhovatel hned poté zálohu na útraty konkursu složil a 
opal;oval svůj náv!h,. jest jeho n~v~h na prohlášení konkursu přípustný 
a není potřebí slyseh o nem dluzmka znova. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1937, R I 1370/36.) 

Řízení o návrhu československého státu ze dne 29. prosince 1934 
na prohlášení konkursu na dlužníkovo jmér.í se skončilo zamítnutím to
hoto návrhu usnesením ze dne 8. srpna 193'6, jež nabylo právní moci. 
K zamítnutí došlo proto, že nebyla složena záloha podle § 70 konk. ř. 
Dříve než usnesení to nabylo právní moci, došel v téže věci nový 
návrh československého státu na prohlášení konkursu na jmění téhož 
dlužníka, jemuž p r v Ý s o u d vyhověl. Rek u r s n i s o u d návrh za
mítl. D ů vod y: Prvý soud měl, dříve než o tomto novém návrhu roz
hodl, vyčkati právní moc prvého usnesení, jímž byl dřívějši návrh vě
řitele zamítnut. Neučinil-Ii tak a usnesení z 8. srpna ffi'36 je nyní již 
v právní moci, nelze o novém návrhu rozhodnouti za tohoto stavu věci 
jinak než jeho zamítnutím, a to pmto, že podle § 69, odst. 5, konk. ř. 
neuplynulo od zamítnutí dřívějšího návrhu 6 měsíců; toto zamítnutí dří
.vějŠího návrhu se totiž rovná odvolání návrhu; když vě!'itel na vyzvání 
soudu do lhůty mu dané ani neosvědčí nárok, ani nesloží určenou mu 
zálohu na útraty konkursního řízení. K ustano-vení § 7.0, odst. 3, konk. ř. 
tu netřeba přihlížeti, poněvadž nový návrh naprosto neni návrhem, 
jaký má na mysli uvedené ustanovení. 

N e j vy Š š í s o II d obnovil usneseni prvého soudu. 

O Ů vod y: 

Ustanovení §69, odst. 3, konk. ř. se nehodí na souzený případ, po
něvadž odvolání návrhu na prohlášení konkursu jest projevem vůle 
účastníka a musí se státi jako každý jiný procesní úkon výslovně, ne
přikládá-Ii tormální zákon i konkludentnímu činu nebo opominutí vý
slovně účinek úkonu řizení (úkonu procesního). Konkursní řád neobsa
huje ustanovení, že opominutí složiti včas zálohu podle § 70, odst. 2, 
konk. ř. má účinek odvolání návrhu, a takový účinek by nebylo lze 
z onoho opominutí ani jinak vyvozovati s vyloučením veškeré pochyb
no,sti, jak to žádá § 863 obč. zák. poněvadž důvody, proč věřitel zálohu 
včas nesložil, mohou býti různé. Mimo to jest i formální vyřízení návrhu 
v obou případech různé. Nesloží-Ii věřitel zálohu na útraty, jest jeho 
návrh zamítnouti, odvolá-Ii však svůj návrh, tedy sejde s jeho věcného 
vyřízení. Ani ustanovení § 7.o,odst. 3, poslední věty, konk. ř. nelze tu 
užíti, poněvadž předpokládá skutečnosti,jež v souzeném případě ne
nastaly. Z ustanovení toho lze seznati pouze tolik, že zásadně není vy
loučena přípustnost nového návrhu na prohlášení konkursu po zamít-

l' 
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nutí dřívějšího návrhu, nastane-Ii změna ve skutečnoste~h, jež !SOU 

předpokladem pro vyhlášení ~on~ursu. Jest.proto zkoumatI s ~Iedlska 
civilniho řádu soudního, Jehoz predplsy a nzem platt obdobne podle 
§ 188 konk. ř. i pro konkursní řízení, zda v souzeném případě jest pří
pustný nový návrh na prohlášení konku·rsu. Podle §§ 232, 233 a 240, 
odst. 3, c. ř. s. brání žalobě překážka zahájené rozepře .anebo pravo
platného rozhodnutí věci (§ 411, odst. 2, a § 240, odst. 3, c. ř. s.). Obojí 
předpokládá totožnost osob a předmětu sporu. Totožnost předmětu 
předpOlkládá totožnost sporného děje a právního důvodu. V souzené 
věci by mohlo jíti obdobně jen o překážku z<lhájené rozepře, tedy o za
hájení řízení, hledic k tomu, že usnesení konkursního soudu ze dne 8. 
srpna 1936, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu a jež bylo 
doručeno věřiteli dne 12. srpna 1936, nenabylo ještě právní moci v době, 
kdy věřitel učinil dne 19. srpna 1936 nový návrh na vyhlášení kon
kursu, složiv před timdne 11. srpna 19'36 zálohu 4.000 Kč. Než skutkový 
děj nového návrhu není potud toto·žný se skutkovým dějem puvodního 
návrhu na vvhlášení konkursu ze dne 29. prosince 1934, že věřitel 
opřel svuj pozdější návrh také o to, že již složil zálohu 4.000 Kč, že 
tedy odpadla překáib prohlášení konkursu, což v řízení o prvém ná
vrhu opominul učiniti. Nemusil proto navrhovatel podávati rekurs proti· 
zamítavému usnesení ani vyčkávati jeho právní moc. Z toho plyne, že 
nový návrh na prohtášení konkursu nebyl nepřípustný. Řízení o něm 
není také zmatečné proto, že nebyl dlužník znovu slyšen (§§ 69,· 
odsl. 2, 188 konk. ř. a § 477 č. 4 c. ř. s.), neboť skutkový stav se 
změnil pouze co do složení zálohy a jest nesporné, že byla složena. 

čís. 15727. 

Zrušil-Ii dovolací soud rozsudky soudů nižších stolic a vrátil věc 
k doplnění (§§ 496 Č. 2, 513 c. ř. s.), není v tomto doplňovacím řízení 
přípustná změna žaloby ani za souhlasil stran. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1937, R I 1473/36.) 

Nejvyšší soud, zrušiv rozsudky nižších soudů, ulo'žil prvému soudu 
doplnění řízení v určitých směrech. V doplňovacím řízení nepřipustil 
p r v Ý s o u d změnu žaloby o nový důvod závazku žalovaného. R e
k u r sní s o u d změnu připustil. 

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

D ů vod y: 

Usnesením nejvyššího soudu bylo prvému soudu nařízeno, aby 
zjistil, zda 1; prosínce 1932, kdy se žalovaný zaručil za úplné zaplacení 
žalobcových nároků, bylo vywvnací řízení o jmění »C.« Již pravoplatně 
potvrzeno a zda žalobce byl vyrovnacím věřitelem a níkoli vylučova
telem (§ 54 vyr. ř.), konečně aby provedl výslech stran o tom,. zda ža
lobce i po dohodě v kanceláři svého právního zástupce souhlasIl s pod-
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míněností převzatého zaručení. Doplňovací řízení mělo se tudíž omeziti 
na tyto otázky, z čehož je zřejmé, že ustanovení první věty § 179 c. ř. s. 
i ustanovení § 235 c. ř.s. o změně žaloby byla v doplňovacimřizení vy
loučena, ježto ústní jednání mělo býti provedeno jen k doplnění pro
cesní látky, kterou se nižší soudy již obíraly, ovšem nedostatečně. 
Podle §§ 483, odst. 3, a 513 c. ř. s. není v opravném řízení přípustná 
změna žaloby ani za souhlasu stran a není proto ani přípustná v řízeni 
zahájeném podle zrušujícího usneseni dovolacího soudu, jehož účelem 
jest, aby podstatné vady řízení, vyšším soudem shledané, byly napraveny, 
ale níkoli, aby bylo stranám umožněno dohnati to, co až do skončení 
průvodního řízení v prvé stolici (§ 179 c. ř. s.) opominuly a co důsled
kem toho dest již vyloučeno z proCesního jednání, a aby tak změnily 
základ původní žaloby, na kterémž byla věc posouzena již třemi sto
licemi. 

čís. 15728. 

Úrazové pojištění dělnické (zák. č. 1/1888 ř. z.). 
K pojmu podnikového úrazu se nevyžaduje, aby se výkon služby 

zaměstnancovy, při němž došlo k jeho úrazu, t}'kal právě provozu té 
části podniku (stavby), v níž mu byl úraz způsoben; stačí, že se úraz 
stal v provozu podníku a že jest s ním v souvislosti. 

Předpis § 46 úraz. zák. se netýká případů odpovědnosti podle 
" §§ 1313 a) a 1315 obč. zák. 

Ustanovení § 45, odst. 2, úraz. zák. se vztahuje i na společnosti 
s ručením omezeným; jednatelé řečené společnosti nenáležejí k oso
bám .třetím, uvedeným v §§ 45-47 úraz. zák. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1937, Rv [ 771/35.) 

Žalobce byl II žalované společnosti s ručením omezen)'m zaměstnán 
jako technický úřednik. Pří vykonávání svého povolání pracoval na 
stavbách a byl při tomto výkonu své služby pro jmenovanou firmu za
~ypán troskami zřítivší se ~ovostavby. Ing. Rudolf M. a spolužalovaný 
mg. VlastimIl P., vedoucl betonářského oddělení žalované společ
nosti, byli pro tuto nehodu trestně odsouzeni. žalovaná firma i její spo
lužalovaní jednatelé mají podIe žalobcova přednesu na nehodě vinu. 
Majitelé žalované firmy docházeli na stavbu ahy na ni .dohlíželi dá-

l · " va 1 osobně rozkazy a jako odborníCi museli věděti, že výpočty vypra-
cované ing. Rudolfem M-em a ing. Vlastimilem Poem nejsou sprAvné. 
Jako odborníci museli pozorovati, že železobetonové a betonové kon
~!rukce nep?stačují, měli aspoň sami výpočty přezkoumati a přesvěd
C1t! ~e, zda JSou správné. Tím, že· tak -neučinili ~ ani firma, ani ing. P., 
am ll1g. Pavel M. - dopustili se opominutí, které mělo- v zápětí onu ne
h~d": ~ato opatrnost byla u žalované fírmy i ostatních žalovaných na 
mIste hm více, že oné nehodě již předcházela na stavbě nehoda jiná. 
Padle toho jest míti za to, že ing, Rudolf M. a ing. Vlastimil P., ne
byli k uložené práci způsobilí, dopustili se takových stavebních po
klesků, pro něž býli trestně odsouzeni, a že žalovaná Íirma í její jednatelé 
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ing. P. a ing. Pavel M. proto, že, ač o tom věděli, nenahradili je zaměst
nanci jinými, mají i za tyto své zaměstnance plnou odpovědnost a 
jest jim zejména vytknouti v daném případě vinn podle § 1315 obč. 
zák. Žalobce se proto na žalovaných domáhá náhrady způsobené mu 
škody. Proti žalobě namítli žalovaní jednatelé firmy ing. Tomáš P. a 
ing. Pavel M., že nejsou k tomuto sporu pasivně legitimováni. Žalobce 
utrpěl úraz při výkonu svého povolán; iako jejich zaměstnanec na 
stavbě. Spadá prolo tato věc pod úrazový zákon. Podle § 46 tohoto 
zákona má pojištěnec jen tehdy proti podnikateli nárok na náhradu 
škody, když úraz při práci byl úmyslně způsoben některou z osob jme
novaných v § 45, odsl. 1 a 2, uved .. zák. U žalované firmy jsou těmi oso
bami jednatelé ing. Tomáš P. a ing. Pavel M. Ti však neštěstí úmyslně 
nezpůsobili a žalobce to ani netvrdí. Tvrdí jen zavinění kulposní, ale 
to podle uved. předpisu neodůvodňuje proti nim náhradního nároku. 
Poněvadž tu platí zvláštní ustanovení úrazového zitkona, nelze se dovo
lávatí předpisů občanského zákoníka, na níchž jest žaloba zalo.žena. 
Ing. Tomáš P. a ing. Pavel M. jednali v stavebních věcech jen jako 
jednatelé firmy. Za. jejich! jednání nebo opominutí odpovídá proto 
v oboru práva civilního jen firma, nikoli oni sami 'Osobně. Oni jako jed
natelé ani nemohou ve věcech stavebních jednati za svOu osobu, pro
tože nemají sami osobně stavební koncese, nýbrž tu má jen žalovaná 
firma P. a M. Cokoli jednatelé ve stavebních věcech podnikají, činí tak 
jen jako jednatelé firmy. Co se týká spoluža!ovaného ing. Rudolfa M-a, 
byla žaloba proti němu postoupena podle § 261 c. ř. s. příslušnému 
krajskému soudu a spolužalovaný ing. Vlastimil P. přiznal v podstatě 
v žalobní odpovědi, že žalobcův nárok jest proti němu po právu. K to
muto přednesu uvedl žalobce, že nejde o podnikový úraz, ježto nebyl 
zaměstnán na stavbě J-ově a práce, jež tehdy v kanceláři konal, se tý
kaly staveb docela jiných, které Ovšem stavěla též žalovaná firma. 
V rozhodující době byl na stavbě přítomen ing. Tomáš P., který, ač 
seznal, že stavba hrozí sesutím, neopatřil nic, aby zachránil přítomné 
lidi. P r v Ý s ou d uznal žalobní nárok důvodem po· právu proti ing. 
Vlastimilu P-ovi, zamítl však žal'Obu pro li žalované podnikatelské firmě 
a jejím jednatelům ing. Tomáši P-ovi a ing. Pavlu M-ovi. O d vol a c i 
s o u d, potvrdiv rozsudek prvého soudu, pokud se týkal žalované firmy, 
zrušil tento rozsudek ve výroku zamítajícím žalobu proti ing. Tomáši 
P~ovi a ing. Pavlu M-ovi a uložil prvému soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

Ne j vy š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání, vyhověl však 
rekursu žalovaných ing. Tomáše P-a a ing. Pavla M-e a uložil odvola
címu soudu, aby nehledě k důvodům, z nichž zrušil stran nich rozsudek 
prvého soudu, wzhodl znova o žalobcově odvolání. 

Dú vo dy: 

žalobce spatřuje nesprávné právní posouzení jednak v tom, že od
volací soud přisvědčil názoru prvního soudu, že jde v souzeném pří
padě o podnikový úraz ve smyslu předpisů úrazového zákona Č. 1/1888 
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ř. z. v doslovu zákona č. 207/1919 Sb. z. a n., jednak v tom, že odvolací 
soucl neuznal nárok žalobní proti žalované firmě za důvodný. V prvním 
směru jest nesporné, že žalobce byl v době úrazu ve službách žalované 
firmy a že se mu stal Úraz při výkonu služby pro žalovanou firmu. 
V rozh. Č. 2214 a 2397 Sb. n. s., na něž se odkazuje, byla vyslovena 
zásada, že jest za podnikový úraz pokládati takový úraz, jenž se při
hodil při provozování podniku a jenž jest v příčinné souvislosti s ním. 
Byl-Ii žalobce v době úrazu ve službách zalované firmy a úraz se mu 
přihodil při výkonu služby pro žalo,vanou firmu, tedy v jejích službách, 
v jejím podniku a z příčin souvisejících s provozovánim jejiho podniku 
tedy jest úraz žalobcův pokládati za pod.nikový. K pojmu podnikovéh~ 
úrazu se nevyžadUje, aby se výkon služby žalobcovy týkal právě té 
sidvby, kterou byl úraz způsoben, poněvadž z ustanovení § I 'úraz. zák. 
plyne, že l'ředmětem pojiště~í není jednotlivé dílo podnikatelovo, nýbrž 
jeho podnik ]"ko celek, a ze JSou v něm pojištěni hromadně všichni 
zaměstnanci. Pro ?tázku podnikového úrazu tedy v souzeném případě 
ner?,~hodu.J.e, z~a zalobce kona!. práce pro žalovanou firmu v její kan
celan u zncene stavby.a pr? zn~eno~ stavbu, či pro nějakou jinou její 
stavbu. J~:-II,v so~zene~ p.npade, o ura.z podnikový, jest jej posu~ovati 
podle .zvlast11lch pre,dpI~u u;azove~o za~ona, které vylučují užití vše
obecnych ~,stanOVe11l z,ak011lka obcanskeho, ledaže by úrazový zákon 
Sam n,a ne !,oukazoval. y s,ouze,ném případě platí výhradně předpis 
§ 46 uraz .. zak.,. !,odle nch?z poskozeny má nárok na náhradu škody 

,!,rott P?dn!kateh Jen tenkrate, !,dyž mu byl úraz při práci způsoben 
~myslne n,ekter.ou z ,O~O? v § 4?, odsl. 1 a 2, !Úraz. z"k. jmenovaných. 
Zalobce sam pnpou~h, ze mu 11I~do z těchto osob Úraz úmyslně nezpú

. sobll. Dovozuje-lt,. ze ustanovem § 46 úraz. zák. má Ovšem na mysli 
odpovědnost podnikatelské fir'."~ za jej! z;ťko,n~lé zástupce (jež nazývá 

. I epres,entantyl)en teh~y, byl-!, uraz zpusoben umyslně, ale že tím není 
vylo~cena (:~lsI odpo~e?no~t zalovanéftrmy za její 'Ostatní zaměstnance 
v,e ~se::h.P!,pa~~ch, jez !1'a na mysli občanský zákon, jest na omylu. 
\ te pnčme, stacI ho .. odk"za~i na rozh. Č. 3740, 3772, 6341 a 12932 Sb, 
n. s., ': 11Ichz ~'ylo blIze vylozeno, že všeobecný předpis § 1315 obč. úk. 
neplatl pro pnp!dy, pr? něž byly vydány zvláštní zákonné předpisy, 
a, takovym ~v~astl1lm predplsem pro obor úrazového pojištění dělnic
keh0.Jest prave § 46 úraz. z~k., tak to .!~ž, odvolací soud správně vyložil. 
Pra~I-I: se v §, 46. U'ved., z"k., ze pOjlstenec nebo, jeho pozůstalí jsou 
opla~nem, do~ahatl s,; nahra,dy na podnikateli jen tenkráte, byl-li úraz 
podmkovy zpusoben umyslne, plyne z toho úsudkem z opaku že jest 
vyloučena odpo::,ědrrost za všechny jiné případy úrazu, zeimé~a odpo
v~dnost za zan;estnance pOdle,§, 1313 aj a § 1315 obč. záI'., kteréhožto 
pnpadu ~dpoved,nosh s~ prave ,-alovce dovolává s poukazem na trestní 
odsouzem spoluz~lovanych ,zames.t~an~ů ing. Vlastímila P. a ing. Ru
d?lf~,0· Odvolacl soud zrusll mezlhmm rozsudek prvního soudu v části 
tykajlc: :s~ spoluž,alovaných ing. Tomáše P. a in,g. Pavla M., a to.z dů
vO:du, ze le povazoval jako jednatele spolužalované podnikatelské spo
le~~osh za ~epre.s<;ntanty po?nika;elky ve ~myslu § 47 úraz. zák., kteří 
filCI podle, pre~plsu ?bč,anskeho zákoníka. Zalovaná podnikatelská firma 
Jest spolecnosh s rucemm omezeným a společně žalovaní ing. Tomáš P. 
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a inu. Pavel M. jsou jejímí jednateli. V rozh.č. 6341 a 128 Sb. n. s., 
na ntěž se odkazuje, bylo blíže vyloženo, že společnost s ručením ome
zeným i její společníci odpovídají pojištěnému za škodu úrazem v podniku 
mu vzešlou jen v mezich § 46, odst. 1, úraz. zák. a že jednatelé spo
lečnosti s ručením omezeným nenáležejí k osobám třetím uvedeným 
v nadpisu §§ 45 až 47 úraz. zák., jež podle § 47 cit. zák. odpovídají za 
úrazy jimi způsobené podle předpisů občan,kého zákoníka. V rozhodnutích 
těch bylo také vyloženo, že ustanovení odstavce druhého § 45 úraz. zák. 
platí i pro společnosti s ručením omezeným a. že otázka viny nebo:úmy
sInosti se posuzuje u takové společnosti podle osob jednatelů. Posu
zuje-Ii se souzený případ s tohoto právního hlediska, jesLstěžovatelům 
dáti za pravdu, že odvolací soud neposoudil věc po právní stránce 
správně, uznal-Ii, že odpovědnost žalovaných ing. T. P. a ing. P. M. jako 
jednatelů zároveň žalované podnikatelské firmy jest posuzovati podle § 47 
úraz. zák. a tudíž podle předpisů práva občanského. Odpovědnost těchto 
žalovaných jako jednatelu žalované podnikatelské firmy nepřichází 
v úvahu jinak než podle § 46 úraz. zák., tedy jen v případě úrazu úmy
slně způsobeného. Že by stěžovatelé jako jednatelé žalované společ
nosti způsobili; žalobci úraz úmyslně, nebylo však žalobcem ani tvrzeno. 
Za toho stavu věci není tedy potřebí doplnění řízení požadovaného od
volacím soudem a bude proto na něm, aby, řídě se právním názorem tu 
vysloveným, podrobil odvolání žaľobcovo po té stránce novému pře
zkumu a znova o něm rozhodl. 

čís. 15729. 

Předpisy zákona o osmihodinové době pracovní č. 91/1918 Sb. z
a n. neplati pro služební smlouvy sjednané, byť i mezi českosloven
skými státními příslušníky, v cizině (v Iranu), byly -li i tam práce na 
základě těchto smluv zaměstnattci konány. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1937, Rv I 242/36.) 

Žalobce, jenž ujednal v cizině (lranu) se žalovanou firmou, majíc! 
sidlo v Českosl'Ovensku, služební smlouvu, p'Odle níž v hanu (Persii) 
také konal práce v cukrovaru iranské vlády, domáhá se na žalované 
firmě zaplacen; odměny za práci přesčas, pokud pracoval více než 
10 hodin denně. Niž š í s o II d y ž'llobu zamítly, o d vol a c í s o u d 
z těchto důvodů: Podle § 37 obč. zák. se obligační smlouvy, které uza
vřeli tuzemci v cizině, posuzují podle právnlho řádu místa, kde byly 
uzavřeny. Žalobce pracoval v !ranu (Persii}, pro nějž podle mezinárod
ních smluv neplatí zákon o osmíhodinové době pracovní a kde nyní ani 
nelze při způsobu tamní práce zákon ten prováděti (viz čl. 16 smlouvy 
č. 88/1922 Sb.z. a n.) a pro nějž nemohou zdejší (československé) úřady 
povolovati práci přes osm hodin. Ježto uvedený zákon tam neplatí, není 
tam také úřadu, který by dával k práci té povolení, nehledíc k tomu, že 
se pracovalo v cukrovaru i)"anské(perské) vlády. Se zřftelem k tomu 
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nelze užiti na smlouvu stranami sjednanou ustanovení zák. č. 91/1918 
Sb. z a n. Avšak i kdyby jich bylo použíti, byla smluvena paušální od
měna za veškeré práce, jež žalobce povinen podle služební smlouvy ko
nati, tedy i za práce trvající přes osm hodin, hledíc k nutnosti práce 
takové v cizině, kde osmihodinová dobil pracovní neplatí a kde pro 
zvláštní poměry nelze zákon ten prováděti. Takové paušalováni odměny 
za práci v uvedených zemích neni nepřipustné ani nezákonné a nepříčí se 

'dobrým mravům, zejména když nejen Se zřetelem k poměrům v tu
zemsku, nýbrž i k poměrům v !ranu (Persii) jest odměna poskytnutá ža
lobci přiměřená době pracovní a jeho námaze, vzdělání, zručnosti a 
stáří. Za uvedených poměru nelze proto ani mluviti o tom, že žalovaná 
byla žalobcovou prací přes čas nějak obohacena, neboť platila žalobci 
měsíčně ~a hot~vosti 2;400 Kč, a poskytovala mu bytu, světla a po
sluhy za jeho pracI, takze se mu dostalo za práci přes čas přiměřené 
náhrady v celkové odměně úměrné pI'acovnímu místu, pracovní době 
i jeho námaze, vzdělání, zr,llčnosti a stáří. 

N e j vy Š š í s O u d, ,nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

V dovolacim řízení jde již jen o to, zda žalobní nárok na náhradu za 
práci přes čas mimo osmihodinovou. dobu pracovní jest proti žalované 

, firmě oduvodněn jako nárok z jejího bezdůvodného obohacení ke škodě 
žalobcově. Žaloba dovozuje oprávněnost svého žalobního nároku pře
devším z toho, že nárok ten jest posuzovati podle zákona č. 91/1918 
Sb. z. a n., že žalovaná firma neměla povolení příslušného úřadu pro 
práci přes čas a že jest hodnotou práce přes čas obohacena. Užití usta
novení zákona č. 91/19·18 Sb. z. a n. odůvodňuje právní zásadou, že 
práv~í poměr mezi občany českosloven~ké republiky, založený pra
COVlll smlouvou Sjednanou v tuzemsku, jest posuzovatí podle tuzem
ských zákonů, tudíž i podle zákona č. 9'1/1918 Sb. z. a n. Ze zjištěni 
napadeného rozsudku však plyne, že pracovní sml'ouva mezi žalobcem 
a ž~lovanou firmOU byla sjednána v ciz!ně, neboť ji se žalobcem sjednal 
za zalovanou Ilrmu mg. B. v Iranu. slo o sjednání pracovní smlouvy 
mezi. příton:nými osobami a místem sjednání této smlouvy byl Iran 
(Pers!e); ať jlZ ?yl ~ng. B. zmocněncem žalované firmy či nikoli, neboť 
pozdejslm schvalelllm pracovní smlouvy se žalobcem sjednané se nic 
nezměnilo na místě sjednané smlouvy ani na platnosti právní zásady 
§ ~7 obč. zák., že smlouvu v cizině sjednanou jest posuzovati podle 
prava .. platného v místě sjednání. Sjednávajíce pracovní smlouvu v Iranu 
tPe~sll), neby~y B,tra~l' ~ijak omezeny ve své způsobilosti k právním jed
n~lllm a k pravlllm cmum ve smyslu § 4 obč. zák., což plyne z povahy 
z~kol1a o osmihodinové době pracovní č. 91/1918 Sb. z. a n. Dotčený 
z~kon byl vydán - jak o tom svědčí motivy k vládní osnově tohoto 
zakona - k hospodářské, zdravotní a kulturní ochraně zaměstnanců a 
patří proto podle svého obsahu k zákonům sociálněpolitickým tudíž 
do oboru práva veřejného. Do práva soukromého zasahuje u~eclený 
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zákon jen nepřímo tím, že I;edopouští, aby pracovní smlouvou byly jeho 
předpisy o trvání pracovDl doby obchazeny., Jest proto jen zkoum~h; 
zda, bylo pracovní sml?uvou sjednanou se. zalo~cem upraveno trval1l 
pracovní doby, na ktere by. se vztahoval za~on c'. 91/1918 ~b. z. ,a n. 
Žalobce byl zjednán pro pra.CI v lran~ (PersII) a I1Ikoh pr? za~,od ,zalo
vané fírmy v tuzemsku, ktery by podlehal dozoru tuzemskych uradu po
dle § 6 zákona č. 91/1918 Sb. z. a n., žalobce také jen v Iranu (Persii) 
pracoval a tam byl žalovanou firmou také placen za svou práci, ať byla 
mzda vyplácena přímo tam nebo k jeho poukazu vyplácena někomu JI
nému. Podle toho šlo, o výkon práce v cizině v závodě, jenž aní nepatři! 
žalované firmě, a proto se obsah smlouvy nedotýkal ustanovení zákona 
č. 91/1918 Sb. z. a n., jenž předpokládá, že výkon práce podléhá dozoru 
tuzemského dozorčího úřadu. Nelze proto obsah smlouvy, pokud jí byla 
stanovena pracovní delba delší než OSm hodin, pokládati s hlediska zá
kona č. 91/1918 Sb. z. a n. za nedovolený zákonem a tedy podle § 879. 
obč. zák. za nicotný, třebaže jsou obě smluvní strany příslušníky Čes
koslovenské republiky. Pro posouzení žalobního nároku není duležité, 
zda pracovní smlouva sjednaná se žalobcem v tuzemsku měla aspo.ň 
potud právní účinek, že žalobce byl žalovanou firmou přihlášen k so
ciálnímu pojištění, neboť v tomto speru jde o nárok na náhradu za 
práci přes čas a níkolí o nároky z příslu lnosti žalobce k sociálnímu po
jištění, takže rozhoduje jediné, zda se ,pucovní smlouva sjednaná se ža
lobcem příčila ustanovením zákona Č. 91/19'18 Sb. z. a n., kdežto, na ji
ných ustanoveních tuzemského zákonodárství nesejde. 

čís. 15730. 

Obsluhovač benzinové stanice, jenž měl na starosti kromě obsluhy 
automobilů i vyúčtování benzinu a au!ooleje, udržování stanice a dozor 
na ni, nepatří mezi osoby uvedené v § 12, odst. 2, zák. Č. 91/1918 
Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1937, Rv I 2132/36.) 

Niž š í s o u d y nevyhověly žalobě obsluhovače benzinové stanice 
(čerpadla) na zaplacení odměny za práci přes čas. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

Duvody: 

Nižší soudy zařadily žalobce mezi osoby, uvedené v § 12, odst. 2, 
zák. ze dne 19. prosince 1918 Č. 91 Sb. z. a n. v podstatě proto, 
že obsluhovač benzinového čerpadla neobsluhuje zákazníky ne
přetržitě, nýbrž jen, zastaví-li se u čerpadla automobil pro benzin, že 
tudíž jde o služební 'Úlkony nepravidelně konané a nepatrně namáhavé. 
Leč služební úkony žalobcovy se nevyčerpávaly jen v obsluze automo
bilů. Sama žalovaná firma uvedla, že žalobce měl podle služební 
smlouvy »úplnou obsluhu stanice, t. j. vydávání, přijímání benzinu a 
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autooleje, udržování stanice a celý, dozor .~ad I.,k Měl tedy žalobce na 
starosti kromě obsluhy autonlO~!lu I .vyuctoval1l ~enzll1U a ,autooleJe. 
I ta činnost zabere dostí času, tre~as JI nelze sta~eŤl na rove.n. »kupec
kÝm službám« ve smyslu § 1 zak. o obchodnlch pomoclllclch (srv. 
rčzh. Č. 14657 Sb. n. s.). Ro'Vněž udr~.)\:ánÍ be?zinové sta!"ce v po
řádku a dozor na ni vyžad:lJ~ zna,cne bedlJvost~ za~lest~ancovy, 
uváží-Ii se že benzín i autooleJ JSou latky snadno zapalne a ze proto 
okolí benzinového čerpadla musí býti stále udržováno v naprosté ČIS~ 
totě. Shrne-Ií se právě uvedená služební činno:t žal~bcova, n;lze mí\! 
za to, že jeho služební úkony byly, nepravlde~ne konany a ze oyl)' Jen 
nepatrně namáhavé. Nelze proto zalobce zaradl\! do kategor!~ o?ob 
uvedených v § 12, odsl. 2, zák. č. 91/1918 Sb ... z. a .'.'. (~rv. tez n,ale~ 
nejv. správ. soudu B?h. č. 6833 adm} Neob"tojl tUdlZ, duv~d,: nehoz 
nižši soudy zamltly zalobu o zaplacel1l odmeny za praC! pres cas. Ve 
věci samé však nelze dosud rozhodnouti. Žalovaná společnost namítla 
totiž především, že pracoval-Ii žalobce přes čas, čínil tak z vlastní ini
ciativy a ve vlastním zájmu, bez příkazu žalované. Bude tedy třeb" 
zjistiti, zda žalobce kona!. službu p!es O,Si",ihodin?vou dob~ praco,v~~ 
z vlastního popudu, bez pnkazu a ve doml zalovane, a zda zalovana jl 
ani dodatečně neschválila (srv. mzh. č. 6609, 6983, 10504 Sb. n. s.). 
Dále namítla žalovaná, že vyplácením služebních požitků a provise a 
přijetím jich žalobcem byla po p~ípadě, i p,auš,alována od~ěna za ž~
lobcovy práce přes čas, uvedla vsak dale, ze. Zlvn,ostensk~ Il1spektorat 
hedal nikdy souhlas k tomu, aby se u benzll10vych stamc pracovalo 
přes čas. Podle vlastního tvrzení žalované by tudíž šlo o nedovolené 
práce přes čas. Podle ustáleného rozhodování nejvyššího soudu jest však 
'úmluva stran o nedovolené práci přes čas· nicotná a nezávazná a ne
může z ní býti vyvozován smluvní 'nárok na odměnu za práci p,řes čas, 
nýbrž zbývá jen žaloba o náhradu škody a z bezdůvodného obohacení 
(srv. zejména rozh. ,č. 10504 Sb. n. s.). Bude-li tedy zjištěno, že žalo
vané nebylo dáno příslušným úřadem svolení, aby u benzinových ,čer
padel byla konána služba přes čas, neobstojí námitka žalované, že 
byla odměna za práci přesčas paušalována. Přednes žalobcův však 
stačí, aby věc byla posuzována též s hlediska bezduvodného obohacení 
žalované firmv (na škOdu žalobcovu), ježto žalobce uvedl v žalobě, že 
mu žalovaná odpírá zaplatiti náhradu za hodiny, jež pracoval přes čas 
(srv. rozh. Č. 13131 Sb. n. s.). Bude ledy třeba dále zjistiti, kolik 
hodin přes čas žalobce pracoval, kolik mu bylo celkem na služebních 
požitcích i na provisi vyplaceno, a bude pak uvážiti, zda byl náležitě 
odměněn za všechny pracovní úkony. 

čís. 15731. 

K § 1 autom. zák. (zák. č. 162/1908 ř. z.). 
Výklad slov »na veřejných silnicich a cestách«. 
Zranění kamenem, jejž odmrštilo kolo jedoucího automobilu. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1937, R I 1298/36.) 
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žalobkyně, jež byla na žele~ničnin: (nádražním) pozemku z:aněna 
kamenem, jejž odmrštílo kO}o nak~a~n}ho automobl~u kol,;m I1I jedo.u
cího domáhá se náhrady zpusobene jl skody podle predplsu autom. zak. 
č. 162/1908 ř. z. P r v Ý s o u d žalobu zamítl v podstatě proto, že 
k úrazu došlo na soukromé cestě, tedy nikoli na cestě veřejné ve smyslu 
§ 1 autom. zák., a že šlo o nehodu, jež postihuj,; ve smyslu §, 1311 ~bč. 
zák. žalobkyni (§ 2 autom. zak.). O d vol a c I s o u d ulozll prvemu 
soudu nové iednttní a rozhodnutí, maje za to, že šlo o veřejnou cestu ve 
smyslu § 1 imtom. zák. a že šlo o úraz, za který vlastník automobilu 
podle § 1 autom. zákona odpovídá, neboť rozsah zranění svědčí o síle od
mrštěného kamene, a to opět svědči o tom, že automobil jel při své váze 
(tíži) nepřípustnou rychlostí. 

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

D ů vod y: 

Předem jest se obirati názorem, zda místo, na němž i.lošlo k nehodě 
žalobkyně, jest cestou veřejnou přes to, že jde o nádražní pozemek pro 
veřejnost neurčený, vraty uzavřený, a přístupný pouze pro ~ovo.zy, 
které z nádražních skladišť odbírají zboží. Ale slova »na verejnych 
silnicích a cestách« § I zákona ze dne 9. srpna 1908 č. 162 ř. z., při~ 
pojená dodatkem komise k uzákoněné vládní předloze, nelze vykládatI 
ve smyslu správního neb veřejného práva, nýbrž v jejich obyčejném, lI
dovém významu. Za veřejné silnice a cesty jest podle uvedeného 
ustanovení pokládati také všechny komunikace, jež jsou otevřeny ve~ 
řejné dopravě, třebas i jen precario modo. Přísná odpovědnost stanovena 
uvedeným zákonem má podle toho nastati, ·když se škodlivá událo~t stala 
v pmstoru sloužícím veřejné dopravě. Nelze důvodně pochy?ov~tr o to~:, 
že i ta část nádražní plochy za vraty drahou postavenyml, Urcena pro Pfl
jezd a odjezd a pro všechny přepravce, kteří r.a nákladišti stanice. zboží 
odesílají neb ořijímají a jimž povolen byl příjezd a příchod k sloZištím, 
jest podle § l·zákona č. 162/1908 ř. z. prostorem určeným k veřejné do
pravě, z čehož plyne, že na, souzený případ jest zásadné použíti ustano
vení §§ 1 a 2 autom. zákona, při čemž odpovědnost žalované ne
předpokládá zavinění ve smyslu občanského zákona. Podle § 1 autom. 
zákona jest řidič silostroje .odpověden za škodu, jez byla provozováním 
sílostroje způsobena, neprokáže-Ii některý ze zprošťujících důvodů uve
dených v § 2 autom. zákona. Na zprošťující důvod, že škodná událost ne
může býti dovozována z povahy silostroje ani ze zvláštního způsobu, 
ze selhání nebo nedo'statku jeho činnosti, ježto odskočení kamene nelze 
z těchto okolností dovozovati, ale spíše z vady silnice, soucl první sto
lice neuznal v ,podstatě proto, že prý takové odskočení kame~e jest 
možné při každém voze opatřeném gumovými koly. Jde tu o usudek 
procesního soudu, jenž podléhá přezku mu soudu odvolacího. Odvolací 
soud usuzoval z intensity zranění na intensitu odrazu kamene a z něho 
také na rychlost jízdy při tíži nákladního automobilu a nelze mu vytýkati, 
že si snad všímal věcí, jež nebyly tvrzeny nebo předneseny, když nepře-
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kročil mezí, stanových §§ 182,4% č. 3 c. ř. s. a když pak v tom směru 
vyžaduje, a~y řízení by:lo dopl?ěn.o. Co ,:e t~ká zprošťujícího ~~vodu, 
že žalobkyne sama zavl11lla SVU] uraz, jezto sla po ceste, na mz byla 
zakázána chůze dělníkům závodu, u něhož žalobkyně pracovala, mohlo 
by se jednati u žalobkyně pouze o spoluzavinění na nehodě. V tomto 
směru však nemůže dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu ještě 
v plnéml rozsahu přezkoumati, poněvadž podle návrhu žalobkyně byl 
celý rozsudek zrušen a nebylo snad - určením poměl u - částečným 
potvrzením rozhodnuto ve věci samé. 

čís. 15732. 

Věno lze zříditi i jako hypotekární bezúročnou pohledávku, .splatnou 
po smrti osoby věnem povinné. 

(Rozll. ze dne 8. ledna 1937, R I 1323/36.) 

P r v Ý s o u d vyhověl návrhu dcery na poskytnutí věna, rek u r sní 
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: čistý výnos z majetku odpůrkyně stačí 
sotva na její výživu. Táž jest 76letá, k práci nezpůsobilá a stížena 
srdeční vadou. Jest tedy zjevné; že nemůže nyní ze svých příjmů po
skytnouti své dceři věna, neboť by musila sáhnouti k úvěru, aby si 
opatřila potřebné peníze záplrjčkou na SVlrj dům, avšak nelze popírati, 
že by uvalením dluhu na dllm byly na ni uvaleny nové povinnosti, kte
rým by nemohla čeliti se zřetelem na své vysoké stáří, churavost a na
prostou neschopnost k výdělečné činnosti. Není tudíž odpůrkyně za ny
nějšího stavu s to, aby své dceří poskytla nějakého věna, nechce-li se 
sama vydati v nebezpečí, že by při zadlužení svého domll přišla o po
slední příjem, který by jí zaručoval aspoň nutnou výživu. 

Ne j"v y š š i s o u cl změnil napadené usnesení tak, že odpůrkyně 
jest povinna zříditi navrhovatelce věno 10.000 Kč ve formě bezúročné 
knihovní pohledávky splatné v den úmrtí odpůrkyně a vložiti pro tuto 
pohledávku zástavní právo na svém domě. 

o ů vod y: 

Podle § 1220 obč. zák. jsou rodičové zavázáni dáti dcerám při jejich 
sňatku věno pří měřené svému stavu a jmění, ledaže by se dcera byla 
provdala bez, vědomí nebo proti vůli svých rodičů a soud shledal příčinu 
o~poru z,a duvodnou (§ 1222 obč. zák.). Poněvadž odpůrkyně ani nena
mltal~" ~e navrhovatelka není oprávněna z dlrvodů nastalých v jej! 
osobe z}:dah za poskytnutí věna, jest jen zkoumati, zda jest s to, aby 
dala stezovatelce věno, aniž by tfm byla její výživa ohrožena podle 
hosJ:0dářský~h, poměrů, v č~se, kdy bylo žádáno o poskytnutí věna a 
tudlz o spinem c!otač11l povInnosti (Sb. n. s. č. 82'05). Vyšetření stavu 
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jmění, který jest zjístiti bez přísného pátrání (§ 1221 obč. zák.), jest 
napadáno v odvolacím rekursu jen v příčině výnosu domu. Tento výnos 
byl zjištěn podle posudku znalce stavítele a v odvolacím rekursu neni 
nijak odůvodněna námitka, že výnos domu nebyl udán správně. Pon,,;
vaclž rozhoduje jen skutečný stav jměni, nesejde na tom, zda by výnos 
domu odpůrkyně mohl býti vyšši, kdyby odpůrkyně pronajala všechny 
místností ve svém domě. Rekursní soud zjistil, že odpůrkyně má nemo
vitosti v hodnotě 200.000 Kč, že jest již 76letá, k práci nezpúsobilá, 
nemocná a odkázaná s výžívou na čistý výnos svých nemovitosti, jenž 
činí 9.888 Kč 40 h ročně a z něhož musí hraditi i své dluhy zjištěné 
ve výši 48.183 Kč 70 h po případě úroky z nich. Z těch zjištění dospěl 
rekursní soud k správnému závěru, že čistý výnos nemovitostí sotva 
stačí odpůrkyni na výži.vu. Rekursní soud také správně odůvodnil, že 
odpůrkyně nemůže si opatřiti peněz na věno ani zápůjčkou na své ne
movitosti. Stačí-li již nyní výnos její nemovitosti sotva na její výživu, 
zhoršila nebo dokonce znemožnila by se tato výživa dalším zadlužením 
nemovitostí, jejichž výnos jest jediným pramenem její výživy. Věno lze 
však zříditi i jako hypotekární pohledávku splatnou až po smrti osoby 
k dání věna povinné (Sb. n. s. Č. 11983). Rekursní soud mylně dovo
zuje, že by i v tomto případě hrozilo odpúrkyni nebezpečí, že by o vše 
přišla, neboť dáním věna jako bezúročné kniho-vní pohledávky, splatné 
až po její smrti, není ani v nejmenším ohrožena vyživa odpůrkyně, která 
může svou zákonnou dotační povinnost takto splniti bez nejmenších 
nesnáZÍ, a není tu ani nebezpečí, že by proto mohla přijíti o svůj ma
jetek. Se zřením na zjištěné majetkové a osobní poměry odpůrkyně má 
soud za přiměřené věno 10.000 Kč. 

čís. 15733. 

žalovaná pozůstalost jest řádně ve sporu zastoupena, byla-Ii zastou
pena dědici, kten se k ní přihlásili a jichž dědické přihlášky byly na soud 
přijaty v době zahájení rozepře. Nezáleží na tom, že nebyla zastoupena 
ještě dalšími dědici, kteří se k ní přihlásili a jichž dědické přihlášky 
byly přijaty po zahájení rozepře, po případě, že o jejich dědických při
hláškách nebylo dosud rozhodnuto. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1937, Rv I 2117/35.) 

Niž š í s o u d y zamítly žalobu o vyditní odkazu podanou proti ža
lované pozůstalosti. 

Ne j v y Š Š Í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí 
a v otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Především jest se zabývati otázkou, zda žalovaná pozůstalost byla 
ve sporu řádně zastoupena. Žalovaná uplatňuje zmatečnost celého do-
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sa~adniho řízení,po~l.e §,477 Č. 4 c. ř. s., sp!'áv~ě ~ 47.7 .č. 5 c. ř. s., ježto 
prr nebyla, v nem ,:adne zastoupena, toy,Z vsemI dechci, když se při
hlasIlI ze zako?a t~z Dr. Albert, B., Bednska. (Fneclrika) F., nezl. Ervín 
~., za~toupeny. svx.m opatrov11lk.em Richardem R., a konečně spolu
zal ObCl Jan a Jll1dnch B., a kdyz se Anna B. a Aloisie B. jako dědici 
dosud ještě nepřihlásili. Z pozústalostních spisů plyne, že tito dědici 
ho,:,ě .spolužalobců Jana a Jindřicha B., k.teří se přihlásili před po
da'l1lm zaloby, a AIOlsle B:, ktera se dosud vubec nepřihlásila za dědice, 
přihlásili se jako dědici aZ po zahájení rozepře (§ 232 c. ř. s.), k němuž 
došlo dne 15. ~NV?a 1 934 .. žalo~ano~ P,?zů~:al~st zastupují ve sporu 
podle § 547 o'?c. zak. zpraVIdla vSlchm pnhlase11l dědIcové, jejichž při
h:áška. byl~ pnj~ta na soud. (s;v. :?Zh. ~. 7?37 Sb. n. s.). Judikatura 
pnpoush vsak vYjlmku, kdyz nekten z dedlcu nárok uznali ~ tu stačí 
z~stoupení ,pozůstalosti d~dici, k!eří nárok neuznali, ~ anebo když 
dedlc, ktery Jest proh pozustalostr v poměru věřitele anebo dlužníka 
jest ve věcech, týkajícíc~ se tohoto poměru, ze zastupování pozůsta~ 
lostr vyloučen (~rv. rozh. c. 11866 a 12983 Sb. n. s.). Výjimka poslední 
nastal~ ? spoluzalob.ců J<l!~a B. a Jindřicha B., kteři v souzené věci vy
stupujl z~l~bou ~rotr po.zustalosh na vyplacení 'Odkazu a jsou pr'Oto ze 
zastu~ovam P?zustaloosÍl. vyl?".čenl: Co se týká dalšich dědiců, plyne 
z pozustalostmch SpISU, ze ded!cove, uvedení v žalobě jako zákonní zá
st,~pci pozůstalost~ přihlá~ili .se k dě~ictví aj že: byla jejich přihláška 
p:IJat~ na soud pred ~ahaje11lm, rozepre, naprotI tomu plyne ze spisů 
tech, ze lomu. tak nem u o·statmch shora uvedených osob, jak již bylo 
uv-edeno. ~lolsle B. se dos~d za dědičku nepřihlásila a nemůže již 
pr?to. pozu~t~lost zastupovatI. Dr. Albert B. a nez1. Ervín B. se při
hlaslh k dedlctvl dne. 13. prosmce 1933, jejich přihláška byla při
Jata na soud dne 16. cervna 1934, Anna B. přihlásila se dne '25. čer
ven,:e. 1934 a jej~př~hláška byla přijata na souddne 6. prosince 1934, 
Bednska .F. se pnhlasrla dne 30. března 1934 a o jeií přihlášce nebylo 
dosud vub.e,c r.o.zhodnuto. jde o to, zda žalovaná po'zLlstalost byla 
ve " spor? r~dne .~astoup~.na, k,dyž, byla ;a celého řízení zastoupena 
tohk~ dedlcl, kten v dolie zahaJem rozepre, t. j. dne 15. června 1934 
~yh ledm~, phhlášenými dědici, jichž přihláška byla přijata na soud. 
z~ byla ;adne zastoupena v době zahájení rozepře, o tom nemůže 
byh, hledl~ na to" co bJ;lo předem uvedeno, pochybnosti. jde proto jen 
o to, zda zalo~ana poz~stal?st nepozbyla svého zákonného zastoupení 
z~ Sp?ru, kdyz po zahajem rozepře došlo k přijetí přihlitšek dalších 
de~lcu na soud, kteří se vedení sporu nezúčastnili (§§ 6 ia 477 Č. 5 
c', r. s.). jak bylo vyloženo v rozhodnutí Č. 14031 Sb. n. s., nepřestává 
~uso?nost opatrovníka zřízeného neujaté pozlrstalosti ve sporu proti ní 
tl~! ze Se k pozůstalosti přihlásil dědic a že byla jeho dMická přihláška 
pnjata. na soud, ~ýb~~ opatr~vník ~ůstává záko~ným zástupcem pozů
st~los:l, ?okud. pnhlaseny dedlc sam nevstoup! do sporu. Ze stejné 
pravm zas~dy l~st vycházeti i při řešení otázky, O· kterou jde. Stačí 
proto,. k~yz P.ozustalost byla ve sporu zastoupena přihlášenými dědici, 
Jejl~?Z pn?las,b .v době .zahálení rozepře byla přijata na soud. Dědici, 
kten se pnhlaslh k pozustalosh po zahájení rozepře anebo jichž při-
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hlášky byly po této době přijaty na soud, mohou ovšem vstoupiti 
do zahájeného již sporu, který musí přijmouti v tom stavu, jaký 
jest tu v době jejich vstupu do sporu. Neučiní-li však tak, nemá 
to v zápěti zmatečnost řízení provedeného se žalovanou pozůsta
losti, zastoupenou oněmi dědici jako její zákonnými zástupci, jichž 
přihlášky v době zahájeni rozepře byly příjaty na soud. Nejde proto 
o uplatňovanou zmatečnost podle § 477 ,č. 4 c. ř. s., správně § .477 
č. 5 c. ř. s. Tento názor odpovídá též předpisům osnovy k občanskému 
zákonu (§§ 735 a násl.), podle níchž dědic ipso jure není· ani správcem 
pozůstalosti, ani jejím zástupcem, nýbrž stane se jím pouze z rozhodnutí 
soudu na svou žádost. 

čís. 15734. 

Je-li při hypotekární pohledávce zřízena a v pozemkové knize za
psána jistota zcela všeobecně pro vedlejší závazky v . určité výši, jsou 
vedlejšími závazky i úroky, jež jinak nepožívají stejné přednosti s jisti
nou, třebas nebyly v dluhopise zvlášť a výslovně uvedeny, jen když ne
byly z jistoty vyloučeny. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1937, R II 556/36.) 

Stejně Sb. n. s. č. 15233. 

P r v Ý s o u d, rozvrhuje nejvyšší podání, přikázal vymáhající vě
řitelce v mezích jistoty pro vedlejší závazky v pořadí s jistinou i úroky 
starší tří let. Rek u r sní s o u d tyto úroky v pořadí jistiny nepři
kázal. D ů vod y: Omky ty nebylo lze vymáhající věřitelce přikázati 
ani v mezích jistoty pro vedleiší závazky, poněvadž taková úhrada 
těchto· úroků nebyla ujednána. 

Ne j vy Š š í s o u d přikázal vymáhajíci věřitelce v mezích jistoty 
za vedlejší závazky i úroky starší tří let. 

Důvody: 

je-li při hypotekární pohledávce zřízena a v pozemkové knize za
psána jístota všeobecně pro vedlejší závazky v určité výši, jsou vedlej
šimi závazky i úroky, jež nepožívají stejné přednosti s jistinou, pokud 
právní nárok na ně není popírán z důvodu promlčení, třebas nebyly 
v dlužním úpise zvlášť a výslovně uvedeny, jen když nebyly z jistoty 
té vyloučeny. V souzeném případě zní ustanovení o této jistotě, jak bylo 
uvedeno, zcela všeobecně, nejsou proto úroky vyloučeny, ba jest pro 
úroky vůbec zřízeno právo zástavní i kauce, a bylo je tedy v mezích 
jistoty přikázati. 
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čis. 15735. 

Kupující jest oprávněn odstoupiti od smlouvy, odevzdal-Ii mu pro
dávající automobil bez typového osv.ědčeni (certifikátu). 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1937, Rv II 12/35.) 

Žalobkyně koupila od žalovaného pro svůj obchod se zeleninou 
automobil, žalovaný jí však nedodal při odevzdání vozu certifikát, a to 
ani v dodatečné lhůtě, již mu k tomu účelU' žalobkyně dala. Žalobkyně 
proto žalovanému, který před tím odbyl její žádost o vydání certifikátu 
výrokem, aby si sami o ně] napsali Zemskému úřadu v B., o~námila, 
že od smlouvy odstupuje. Žalobě na zrušení kupní smlouvy a vrácení 
zboží, jež žalobkyně dala žalovó.nému na srážku z kupní ceny; bylo vy
hověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, II e j v yš š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Podle § 18 min. nař. č. 81/1910 ř. z. má býti při změně držby moto
rové~o vo'zid!a o~levzdán certifikát nástupci v držbě. Vůz byl žalobkyni 
prodan dne 15. cervna 193:2', odevzdán pak dne 4. července 1932 bez 

. c.erti.rikát~ .. j~st1iže žal?va?~ do 27 .• července 1932 nic neučinil k opa
trem cerhhkatu, bez nehoz zalobkyne nemohla užívati vozu jest schvá

'liti úsudek odvolacího soudu, že prohlášení žalovaného vůČi žalobkyni 
jest pokládati za vážné a konečné odmitnutí obmeškalého dodání certi
fikátu. Z toho, že mu žalobkyně přes to poskytla lhůtu k dodání certifi
kátu ?? ~ečera dn;,. ~8. července 1932, nelze vyvozovati, že tím její 
\1Yohlas;,m o okamzltem odstupu od smlouvy pozbylo významu a že 
vzmkl zalovanému nárok 'na novou přiměřenou lhůtu. Ostatně z usta
novení čl. 356 obch. zák. plyne, že stačí, že strana smlouvě věrná 
oz.n~mi, že. zru~~je~ml?:lVu. p;·o obmeš~ání druhé strany a že pak sku
teene sečka Jeste pnmereny cas, aby lIknavý smluvník mohl dohoniti, 
cO

o 
zameškal, a .není P?třebí jejího zvláštního prohlášení o poskytnutí 

lh~ty .. Žalo?kyne prohlaslla znova smlouvu za zrušenou dopisem svého 
pravmho zastupce z 1. srpna 1932 a podala žalobu dne 10. srpna 193,z 
ta~že .do té ?oby sečkala. žalovaný netvrdil ani, že lhůta byla nepřiměřené 
kratka, .anI. ze. nemohl. opatřiti cer~ifikát do té doby. jeho činnost po 27. 
červencI zalezela JedIné v tom, ze podal žádost o vrácení certifikátu 
u Zemskéh~ úřa~~ v. B., ale. to nestač~lo, když žalobkyně nemohla vozu 
be~ .cel hflkatu uZlvah, aby hm napraVIl svou dosavadní nečinnost a od
vrahl zrušení smlouvy, jež proto žalobkvně právem vyslovila. 

čís. 15736. 

Nejde o smlouvu úplatnou, dá-li sí žena něco slíbiti jen za to, že 
bude žíti s druhým smluvníkem (manželem) jako družka: 

(Rozh. ze dne 9. ledna 1937, Rv I 587/35.) 
Civi1nl rozhodnutí XIX. 

2 
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Žalovaný slíbil žalobkyni ?ezplatn~ byt, ve svém, domku,. a. to po 
dobu jejího vdovství a j~J1m dvema sy~um ,az Jeden me.slc po J~JI smdl, 
jestliže se k němu přestehuJe J~ko dr~zka Zlvota ,~. zavaz".l se, ze. pravo 
bytu dá i knihovně zajistitI.. ža:obkyne ,sl!b ten pn]"la, k z~lov~nem:1 se 
přistěhovala a společ~ě s ,,:Im zlla. N I z S I S o u.d Y vyhovely zalobe na 
zjištění práva bydlem se zadostl o Jeho kmhovm vklad. 

N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Nešlo o pouhý nezávazný slib žalovaného, nýbrž o smlouvu mezi 
oběma stranami ujednanou. Podle názoru nižších soudů jde o smlouvu 
úplatnou. S tímto názorem nelze souhlasiti. Žalobkyně byla ochot.na 
státi se družkou života žalovaného, poskytne-Ii jí a jejim dvěma synum 
ve svém domku právo bydlení a dá právo to knihovně zajistiti. Kladla 
mu proto poskytilUtí práva bydleni za podmínku, chce-Ii, aby na jeho 
návrh přistoupila a žila s ním jako dru,ka života. Její OChOtl1 státi se 
družkou žalovaného a její žiti se žalovanýnl nelze však pokládatí za 
úplatu za poskytnuti práva bydlení. Neb'oť jako manželka nemá p:otJ 
manželovi nároku na odměnu Z~ to, že se stane oeh stala Jeho manzel
kou, že s ním žiie v manže]s:,;:čm společenstvf a že mu vede domácnost, 
tak nemá takového nároku ani družka života. Kdyby měla nárok na ně
jakou odměnu, pak by jíž nebyla družknu života, nýbrž byla by jeho 
hospodyní neb služkou. že by žalobkyně měla pouze takové postavení, 
sama přímo vylučuje, ježto tvrdi, že podle ujednání se žalovaným žila 
s ním společně; že žádala zn právo bytu jako odměnu za vedení do
mácnosti a že jí to žalovaný za to slíbil, ani sama netvrdila. žalobkyně 
neměla proto lia propůjčení práva bezpíatného bydlení žádného nároku, 
nejde proto o smlouvu úplatnou, nýbrž o smlouvu darovací ve smyslu 
§ 938 obt. zák., poskytl-Ii ji žalovaný právo bydlení, aby se rozhodla 
s ním žíti jako jeho družka života. Z pouhé ústni darovaci smlouvy SJed
nané bez skutečného odvezdání nevzniká však pro příjemce daru ža
lobní právo (§ 943 obč. zák.) a bylo by k platnosti této smlouvy zapo
třebi notářského spisu. Takový spis by ovšem nebyl nutný, kdyby do
volatel byl žalobkyni již odevzdal byt, v němž má podle darovací 
smlouvy vyhrazeno právo bydlení. Neboť doslov § 943 obč. zák. »sku
tečné odevzdání« má na rozdíl od pouhého darovacího slibu v)/znam 
OIkalT'.žitého provedení právniho výsledku smluvniho (Sb. n. s. Č. 9448). 
Tím však, že žalobkyně bydli!a společné se žalovaným v.jeho domku, 
jí žalovaný ještě neodevzdal do užíváni byt smlouvou vyhrazený, a ža
lobkyně ani sama netvrdila, že jí žalovaný byt smlouvou vyhrazený ode
vzdal a sám bydlil u nÍ. K poskytnutí práva bytu bylo proto zapotřebí 
notářského spisu a .iežto ten sepsán nebyl a také ujednaný byt žalovaný 
žalobkyni neodevzdal, neni žalobní nárok již z toho dúvodu oprávněn. 

čís. 15737. 

Dodatek »stavitel« ke znění lirmy slouží k bližšímu označení osoby 
majitele firmy po případě závodu a je dovolen. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1937, Rl 1479;36.) 
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Niž š í s o u d y nepovolily zápis dodatku k fiqně kupce jedno
livce »stavitel«. 

N e j vy Š š i s o u d žádosti vyhověl. 

D ů vod y: 

Účelem věcného dodatku »stavite1« ke zněni firmy je bližší označení 
osoby majitely firmy po případě závodu a má jim býti zejména vyzna
čena činnost živnostenského podnikání, k němuž majitel firmy nabyl 
zvláštního oprávnění. Takový clodatek je dle poslední věty čl. 16 obch. 
zák. dovolen, pokud je ovšem pravdivý, neboť i v tomto směru platí zá
sada pravdivosti. Že navrhovatel nabyl koncese stavitelské se stano
vištěm v A. a že je stavitelem, prokázal potvrzením okresniho úřadu. 
Dodatek »stavitel« nesměřuje tedy nijak k oklamání zákazniků, aniž 
sleduje cil čistě reklamní. Není proto rozhodnutí nižších soudů, které 
tento dodatek nepřipustily, v souladu se úkonem. 

čís. 15738. 

v § 32, odst. 3, zák. o poj. smlouvě č. 501/1917 f. z. není stanovena 
průpadná lhůta k uplatněni nároku z porušení povinnosti vzniklé p o 

.. dostavení se pojistné příhody. 

Pojistitel jest oprávněn domáhati se vrácení pojistné náhrady vypla
cené pojistnikovu postupníkovi jen tehdy, když byl postupník nepocti

. vým přijemcem postoupené pohledávky v době postupu a v době vy-
placení této pohledávky. . 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1937, Rv 1549/35.) 

Žalující pojišťovna sjednala s pojistníkem, jenž byl u ni pojištěn 
proti požáru, po dostavení se pojistné příhody smír, podle něhož se mu 
zavázala vyplatiti částku v zažalované výši. Při stanovení výše této 
Částky byl vzat zřetel na výši škody, j~k ji udal pOjistník. Pojistník 
poté postoupil svoji pohledávku ze smiru' žálovanému, jemuž byla také 
skutečně žalujíci pojišťovnou vyplacena. Poněvadž pojistnik uvedl při 
zjištění škody žalující pojišťovnu v omyl nesprávnými údaji o předmě
tech požárem zničených, a to vědomě tím, že tvrdil O různých věcech, 
k!eré skutečně nezhořely, že byly ohněm zničeny, byl uznán vinným 
prestupkem podvodu. Bylo prokázáno, že předměty, o nichž pojistnik 
neprávem udával, žezhořely, mají cenu 671 Kč. Dovolávajíc se prů
padní doložky stanovené čl. 19 všeob. poj. podmínek a tvrdíc, že' mu 
plahla indebite, poněvadž pojistník, ztrativ na základě průpadni do
ložky jakýkoliv nárok z pojistné smlouvy, nemohl jej postoupiti žalova
nému, domáhá se žalující pojišťovna na 'žaJova'ném vrácení vyplacené 
částky. P r v Ý s o II d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle 
žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. ,. 
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Důvody: 

Ustanovení § 32 zákona o pojišťovací smlouvě é. 501/1917 1-. z. 
jedná o průpadních doložkách, nikoli 0 promlčení a v něm uvedené 
lhůty k uplatnění nárokli pojišťovny jsou lhúty průpaclné (§ 1449, prvá 
věta obč. zák.). Otáz:wu promlčení nelze se proto zabývalI na podkladě 
§ 32 uvedeného zákona, nýbrž jest řešiti jen otázku, zda žalobkyně po
zbyla zažalovaného nároku proto, že jej uplatnila v průpadné lhůtě jed
nollO měsíce, uvedené v § 32, odstavec I, zákona č. 501/1917 ř. z. Usta
novení § 32, odst. 1 a 2, jedná o následcích porušení závaznosti, kterou 
měl splniti pojistník pře d dostavením se pojistné příhody, kdežto usta
novení odst. 3 § 32 se t5'ká uásledků porušení závaznosti, kterou byl po
vinen pojistník splniti po dostavení se pojistné příhody. V souzeném pří
padě jdeo porušení závaznosti vzni,klé po dostavení se pojistné příhody, 
jde tedy o případ odstavce 3 § :;2 a odvolací soud důvodně vyslovil, že 
v tomto případě není stanovena žádná průpadná IMta k uplatnění za
žalovaného nároku. Dovolatel se mýlí, odťtvodňuje-li svůj opačný názor 
poukazem na str. 117 komentáře Dr. Ehrenzweiga »Die Rechtsordnung 
der Vertragsversicherung:< z roku 192,1, poněvadž výklady tam uve
cfené se týkají odstavcú I a 2 § 32 uvedeného zákona, o něž však v sou
zeném případě nejde. 

Než přes to není 'nárok žalobkyně dtlVodn)r. K prllkazu zaž!l!ovaného 
nároku opřeného o ustanovení § 1431 obč. zák. musila by žalobkyně 

. tvrditi a dokázati předpoklady tohoto ustanovení, že totíž omylem 
plnila něco, na 'co neměl žalovaný jako postupník pojistného práva. 
Uznala-li pohledávku vůči žalovanému za správnou tím, že mu ji zapla
tila, bylo na ní, aby dokázala, že žalovaný byl nepoctivým přeiímatelem 
pohledávky a že mu proto nevznikla pohledávka ani podle § 1396, druhá 
věta, obč. zák. (srv. obdobná rozhodnutí Č. 6689 a 12726 Sb. n. s.). 
Z výsledkli průvodního HzenÍ nelze dospěti k nepochybnému závěru, že 
žalovaný v době, kely mu pohledávka byla postoupena a kdy mu ža
lobkyně pojistnou hodnotu vyplatila a tím snrávnost jeho pohledávky 
uznala, byl nepoctivým piejímatelem pohledávky. Neboť, i když byly 
nalezeny při domovní prohlídce II žalovaného některé věd důkladně 
ukryté pocl senem a pod podlahou seníku, není přece nijakého dll vodu 
pro předpoklad, že žalovaný o nich věděl anebo při průměrné opatr
nosti věděti musil v době. postupu pohledávky II v době, kdy pojišťovnl 
vůči žalovanému uznala jeho pohledávku tím, že mu ji dne 20. ledna 
1932 zapiatila, neboť jen tato doba je rozhodující (srv. rozh. Č. 5588 
Sb. !C. s.). První trestní oznámení (T 368/32) došlo okresního soudu 
v Ž. dne 12. prosince 1931, avšak obsahovalo pouze oznámení o po
žáru a nenásledoval žádný soudní úkon až do 13. března 1932, kdy byli 
slyšeni jako obviněni pojistník" Marie Z. (manželka žalovaného). kteři 
bvli zatčeni dne 12. března 1932. Ze zprAvy o zatčení ze dne 13. března 
1932 není zřejmé, kdy bylo konáno četnické šetření u manželú Z. a 
kdy byla li nich provedena domovní prohlídka. Neplyne tedy z toho, že 
žalovaný mohl dne 20. ledna nebo dříve míti podezření o nekalém 
úmyslu pojistníkově, a nejde tu tedy o žádné skutečnosti, .z nichž by byl 
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1110!,1 ž,alovaný do doby ~ypla~ení P?jist~~é hodnoty podle §§ 326 a 363 
obc. zak. čerpatI podeuem, ze popstmK uschoval II žalovaného věci 
o nichž uvedl pojišťovně, že zhořel)'. ' 

Že ža.~o~aný měl za pojistníkem pohledávku 10,500 Kč, bylo nižšimi 
soudy zjlsteno, postup ponledavky byl p'oveden v advokátm kanceláři 
Dl'. K. ~,t.en t;řevzal i p,ojislI"ou hod~otu. jecliné to, že pOjistná hodnota 
byla vyssl r;ezh pohledavka ,zalovaneho, nevzb,uzuje ještě podezření ne
po~hvo~tl zalov~n:ho, k~yz nebyl~ jl1lak zJ1stěny skutečnosti, jež by 
Oduvo~lnovaly zaver,. z.e ~a~ovany jednal v dorozuměni s pojistníkem 
aneb ze ? je!lO ,lednanl vedeh .'."ohl a že mu chtěl takovým způsobem 
dopom,ocl ~spon k on~mu /oZQIl~ obou pohledávek. Podle zásady vy
sloveno v § 3L~! druha veta obc. zak. plah v pochybnosti domněnka 
o poctlvoslI drzltele a nelze proto na podkladě zjištěného skutkového 
stavu pokládati žalovaného za nep?ctive!10 přejímatele pohledávky. Jest 
F:oto d?volam s hlechska dovolaclho c!uvodu podle § 503 Č. 4 c. ř. s. 
duvodne. 

čís, 1573fl, 

Zaruči1:li ~e rukojmí za úročný dluh, týká se jeno závazek úroků od 
doby uzavrent smlouvy rukojemské, 

Vyíd~dací.pravidl~ §,~~53 obč, zák. platí také pro rukojmí a plátce. 
. Na:nl~l{U ltl:navosh verttelovy podle § 1364 obč, zák. může uplatdtl 

" , rukoJml a plafce • 

,,,RukOjmí s~ ":zproš!uje :>:éh,o :ávazku pauhou námitkou liknavosti 
ver:telovy, ?ybrz ,,!USI SVU] namK na náhrad!t škody, vzniklý je,'i1u 
ztr~t?,: !,?s!t~u proti hlavnímu dlužníku, namítati zapGČtedm a proká
zatI Jej clselne. Jde o(} samostatny' nárok ťUkoj'mlho kter' m'.' . I t 'I' 

ť "'t I' b d' , , y uze up a nt 1 r.m I ~ert e, , II zalobou nebo námitkou započtení proti žalobě vě
ntelove o splnenl rukojemské smlouvy, 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1937, Rv I 257/35.) 

Žalující Spo!itelni a záložní spolek (kampelička) poskytl Pro.kopu 
P-OVI podle dlu~mho ,UpISU ze dne 1. dubna 1928 zápiíjčku ve výši 30.0Da 
Kč,~ ten se zavazal, ze »z poskytnuté zápůjčky bude platiti 53! % úroků 
p~Clllaje c!~lem 1. dul)l1a )928 a~ že jistinu i úroky splatí elné"'31. října 
L28, 31. nl~a 1929, 31. njna 1900 a 31. října 1931 po 7.500 Kč Kel b 
splatku na ]lslInu nebo úroky včas nezaplatil, byl.povinen pla'titi ~d~ 
,hle o splatnostI ,do ~ne za'place~í, úroky z prodlení. Celá zbývající část 
;apujcky I s pr:slusenst;l,m stava se prodlením ihneel splatnou.« K to
.11utO zavazku IJn~toupI!~ zalovaní Josef č. a Václav C. podpisem elluho
plSU Jako rukOJI11l a platc1. Pohledávka žalujícího ústavu nebyla v' ak 
anI splacena, ani úrokována ve smluvených lhůtách a byla tep s 
POd~l~l roku 19?9 v po:e'."kové knize na nemovitostech dlužnÍk~~ "~~ 
zajlste,na, ale ,pn exekucmm prodeji majetku hlavního dlužníka v~šla 
~a p:azdno. ,zalující ú;;tav se proto domáhá jejího zaplacení na ,:u-

ojlmch a platclch, kten protI žalobě namitli mimo jiné liknavost ža-



- čÍs. 15739-
22 

lobcovu ve vymáhání pohledávky. na hlavním .dlužník~. Niž ~ í ~ o u dJ: 
uznaly podle žaloby, od ~ o I a c I S o u cl z_ techto d u vod u: Zaloval1l 
rukojmí a plátci vznesl! ~anllt~u hkna~ostl zal~bcovy podle § 1364 obč: 
zák. že totiž s vymáhá01m zazalovane pohledavky otalela, a dOm01vaj1 
se, že postačí úplně ~znesení té!o ná_mitky, aby byli prosti. s~ého ruko
jemského závazku. Nazor ten oduvodnujl doslovem posledm vety § 1364 
obč. zák., že věřitel odpovídá rukojmímu potud, pokud tento jeho vá
havostí při vymáhání dluhu vezme škodu při postihu. Tento názor 
soud odvolací nesdílí. Ustanovení § 1364 obč. zák. zřejmě se vztahuje 
jen na obyčejné rukojmí, neboť se v něm mluví jen o rukojmím, nikQliv 
však o rukojmím a plátci, kteří jsou solidárními dlužníky (§§ 1357 a 
891 obč. zák.). Nemliže tedy býti v souzeném případě vznesena rukoj~ 
mími a plátci námítka liknavosti (§ 1364 "bč. zák.), jak .iest také praksl 
uznáno (Ehrenzweig-Pfafl-Krainz, System obč. práva z r. 1928, 
§ 309-IV-I). Ostatně by se podle ustanovení § 1364 obč. zák. ani oby
čejný rukojmí nemohl zprostiti splnění svého rukojemského závazku 
pouhou námitkou líknavosti věřitelovy, neboť nárok rukojmího proh 
věřiteli ploieho liknavost s vymáháním dluhu jest nárokem na náhrad~ 
škody vzniklé při postihu, která však nebyla ani co clo výše v souzene 
věci udána, ani namítána k započteni. Musila by tedy rukojmím vzejíti 
škoda a tato škoda by musila býti ve smyslu § 391, odsl. 3 c. ř. s. 
uplatňována iako vzájemná pohledávka (§ 1438 obč. zák.), kdyby tu 
i šlo vůbec o 'obyčejné rukojmí, což se však nestalo. I tu by musila býti 
prokázána nejen škoda, nýbrž i zavinění (liknavoet) na straně žalobcově, 
že totiž žalobce otáleje s· vymáháním pohledávky nevynaložil takového 
stupně pile a pozornosti, jaký se vyžaduje ad člověka normálních schop
ností (§ 1297 obč. zák.). Když však jest notorické, že teprve o žních 
1929 nastal nenadálý pokles cen chmele na nepatrný peníz a proto 
i polnosti Prokopa K-a klesly značné na ceně a žalujlcí ústav žádal 
zajištění na tomto svém dlužníku pro toto nenadálé zhoršení poměrů 
a třebas opožděně přece jen ho již dosáhl, nelze na jeho straně shle
dávati liknavost ve smyslu § 1297 obč. zák. Neposoudil tudíž první 
soud věc po stránce právní nesprávně, jestliže žalobě vyhověl a uznal 
oba rukojmí a plátce solidárně povinnými, aby zažalovanou pohledávku 
i s příslušenstvím zaplatili . .Iežto žalovaní podpisem na dluhopise ze 
dne 1. dubna 1928 se'nvázali jako rukojmí a plátcové zaplatiti jistinu 
3D.ODO Kč s 5% % (lroky od 1. dubna 1928, s výlohami' i 60/0 úroky 
z úroků, jsou povinni také tyto vedlejší závazky plniti v mezích svého 
zaručení (§ 1353 obč. zák.), nikoli snad jen úroky ode line žaloby ply
noucí, jak za to mají žalovaní. 

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

Důvody: 

Z důvodu právní mylnosti uplatňují j,alovaní především, že žalobci 
byly přísouzeny úroky z doby před podáním žaloby, odvolávajíce se na 
předpis § 1353 obč. zák. Činí tak neprávem. Podle druhé věty tohoto 
předpisu rukojmí, kten se zaručili za úročnou jistinu, ručí jen za ty ne-
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zapravené úroky, které věřitel nebyl ještě oprávněn vymáhati. Rozeah 
zamýšleného závazku v příčině úroků dlUžno proto vykládati podle 
doby, kdy k němu došlo, to Jest, kdy byla sjednána smlouva rukojem
ská. Jde-li tedy o záruku za dluh zúročitelný, jest míti za to, že se 
rukojmí zaručuje také za úroky, které věřitel nemohl ještě vymáhati 
v době, kdy se stala smlouva rukojemská. Vedlo by k nesrovnalostem, 
kdyby se měl uveden.ý předpis zákona vykládati tak, jako by rozhodu
jící byla teprve _doba, kdl:':. se n~ro,k ~a dluožné úroky uplatňuje. Není 
sporu o tom, že zalovam pnstouplh K zavazkum Prokopa K-a z dlužního 
úpisu ze dne \. dubna 1928 pod písem svým jako rukojmí a plátci. Po
cházejí proto úroky z doby, kdy žalovaní byli jil rukojmími. O tom, že 
vykládací pravidla § 1353 obč. zák. platí také pro rukojmí a plátce 
(§ 1357 obč. zák.), nemůže býti sporu, neboť jde o všeobecná pravidla, 
týkající se poměru rukojemského vťtbec, a nelze z nich vylučovati ru
kojmí a plátce, kteří mají zvláštní postavení proti obyčejným rukojmím 
jen, pokud je Odllvodněno jejich přímým ručením (Klang, str. 230). Ručí 
proto žalovaní též za úroky, jejichž výše nebyla spopná, třebaže pochá
zejí z doby před podáním žaloby, neboť pocházejí z doby po ujednání 
rukojemské smlouvy a vztahuje se na ně jejich ručitelsky závazek. 
Pokud jde o námitku liknavosti věřitelovy podle § 1364 obč. zák., nelze 
souhlasiti s názorem odvolaciho soudu, že ji nemohou vznésti rukojmí 
a plátce, nýbrž že jí mllže uplatnití jen obyčejný rukojmí; stačí v tom 

. směru !poukázati na odůvodnění rozhodnuti Č. 7699 Sb. n. s., na nauku 
y něm uvedenou a na další fO'zhodnutí Č. 9313 Sb. n. s. Dovolací soud 
nemá důvodu, aby od zásady v nich vyslovené upustíl. Než ve věci samé 
nelze dovolatelům dáti za .pravdu. Odvolací soud správně poukázal na 
to, že rukojmí nemůže býtí zproštěn svého závazku pouhou námitkou 

'Iiknavostí věřitelovy, nýbrž že bylo nutno, aby SVltj nárok na náhradu 
. škody, jež mu vznikla ztrátou postihu proti hl'lVnímu dlužníku, uvedl a 
prokázal číselně a namítl jej jako vzájemnou pohledávku zapÚ'čtením. 
Jde tu o samostatný nárok rUkojmího, který může uplatníti proti vě
řiteli buď žalobou nebo námitkou započtením proti žalobě věřitelově 
o splnění rukojemské smlouvy. V tom směru nebyla v prvé stolici v sou
zeném případě vznesena dovolateli námitka započtení vzájemné pohle
dávky z náhrady škody a také výše škody nebyla udána. Již z toho dů
vodu nemoh!a míti námítka I}knavosti praktického významu, nehledíc 
a111 k tomu, ze tu nebylo prokazánn zavinění na straně žalobcově. S dll
vody odvolacího soudu v tomto směru dovolací soud souhlasí. 

čís. 15740. 
Výměnek. 

Nárok na poskytování výměnku, sjednaného pro případ pracovní ne
způsobilosti, vzniká již snížením této nezpůsobilosti bránicím získati 
prostředky k výživě. ' 

. ~,ýměnkoy~ dávky st:latné již před podánim žaloby lze požadovati 
v JejIch peneztté hodnote a nerozhoduje, zda si oprávněný v té době 
zaopatřil jinak výživu. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1937, Rv I 315/35.) 
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Žalobce se na žalovaném domáhá plnění výměnku v peněži!é hod
notě v zažalované částce. a to od 1. července 1932 do 1. zan 1933 
tvrdě, že žalovaný mu odepřel plniti smluvený výměnek in nat~ra: ač 
v té době byl žalobce k práci nezpůsobilý a podle smlouvy o v~me.nku 
mu proto vznikl nárok na plněni. P l' v Ý S o u d , neuznal ~alobnl onarok 
dťlvodem po právu. O d vol a c í 'o u d uznal zalobl11 narok d u v o -
d e Dl po právu. 

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

Dúvody: 

V souzeném případě spočívá jádro sporu v řešení. otázky, zcia a od 
kdy lze považovati žalobce za nezpúsobilého k práci ve smyslu 
odst. III b) odstupní smlouvy, t~kže má nárok na výměne~. Vým,ěn~el:1 
jsou požitky a práva, jťŽ ,vlasll11k !,e~ovlto:h, p~stupuJ:. J.I oS?be tren, 
vyhrazuje (vymiňuje) sobe ~ebo tretl os?be na. c.as d?zllJ sve~o .nebo 
třetí osoby nebo na učítý cas, aby SI t1m za]lstrt sve zaopatrel11 (VIZ 

rozh.č. 5148 6610 Sb. n. s.). Příhlíží-li se k tomuto účelu výměnku, 
vyplývajícímu' z jeho právní povahy, pak nelze vylo,žiti ustanovení 
odst. 11\ b) odstupní smlouvy jinak, nd; že jím měl býti žalobce za
jištěn pro dobu, kdy nebude s to zaopatřiti si vlastni prací prostředky 
potřebné ke krytí denních životních potřeb. Nelze proto dotčené 
ustanovení smlouvy vykládati, že by žalobce musel být1 trvale ke 
každé práci nezpůsobilým, nýbrž stačí, dokáže-Ii, že jeho pracovní 
způsobilost jest tak snížena, že mu již neumožňuje, aby si zaopatřil 
prostředky k výživě. I když se vycház' ze skutkového předpokladu 
prvním soudem zjištěného, nelze dojíti k jinémuÚ'sudku, než že žalobce 
dokázal takovou pracovní nezpůsobilost. V této příčině jest dúlezité, 
že žalobcí bvlo v době prohlídky lékařským znalcem 62 let, že podle 
znaleckého p'osudku, který jest v souhlasu s lékařským vysvědčenim Dr. 
Leopolda G., trpí chorobami, které ho činí občas k prácí naprosto ne
zpúsobným, a že :by i v době, kdy není stížen záchvaty svých chorob, 
mohl obstarávati jen lehčí práce. Za toho stavu věci nedostačuje pra
covní způsobilost žalobcova k tomu, aby si opatřil prostředky k výžívě, 
a jest proto nezpúsobilý k prácí ve smyslu odstupní smlouvy. Na tom nic 
nemění skutečnost prvním soudem zjištěná, že žalobce asi 3/4 roku pra
coval u Anny U., která mu za to· poskytla stravy a bytu, neboť nepl
níla-li žalovaná, jak přiznává, svúj závazek k poskytování výměnku vlk:i 
žalovanému a podařilo-Jí se žalobci, ačkoliv jeho pracovní způsobilost 
jest omezena, nalézti si 'přechodné zaměstnání, nelze z toho, jak neprá
vemčinil první soudce, dovozo.vati, že není k práci nezpůsobilým. Co se 
týká -právního posouzení věci, nelze v souzeném __ případě užíti 11stano
vení §§ 1042 a 672 obč. zák., jíchž se dovo·lává odvolaci soucl. Zalobce 
dovozuje žalobní nárok ze smluvního závazku žalované, který nesplnila. 
Podle povahy toho-to nároku nemusí se žalobce domáhatLpluění dotče
ného smluvního -závazku pro dobu minulou in natura,poněvadž ten 
slouži k zajištění dennich žívotnich potřeb žalobcových, a jest proto ža
lobce oprávněn požadovati na žalované, aby mu naturální dávky, když 
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je včas nesplnila, uhradila v peněžní hodnotě (viz rozh. č. 9670 Sb. n. s.). 
K této úhradě jest povinna bez zřetele na to, zda a pokud se žalobcí 
podaI}lo .~aopatřit! si jínak pr?středky k ,ži~obytí potřebné v době, kdy 
mu pz pnslusel narok na vymenek, nebot tnn nezanikl smluvní závazek 
žalované v příčině výměnku. Z povahy chorob u žalobce zjištěných a 
lékařského vysvědčeni Dr. Leopolda G. vyplývá, že obmezená pracovní 
způsobílost trvala po celou dobu, za kterou žalobce žádá úhradu v pe
něžní hodnotě za nesplněné naturálni dávky. K použití §672 obč. Zák. 
nejsou dánY,Předpoklady, P?kud neby! ;: této příčí ně vyšetřen úmysl 
stran, ktery Je~t v prvl11 rade rozhodu]lclln (§ 914 obč. zék.), ježto vý
l11ě~ek !;yl ?oJed~an smlou,vou., Bude na r~rvním soudě, aby v tomto 
smerU nzenl doplml, nebot otazkou, zda zalobce má nárOk také na 
ošacení, jest dotčen žalob ní nárok jen co do své výše. 

čís. 15741. 

. Pojistno~ d~vko~ podle § 95 zák. o soc. poj . .iest i pohřebné a vzta
hUje se na ne predpls § 246 cit, zák. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1937,RvI 745/35.) 

. vŽ~lující okresní neI??censká .P?iišfovna se na žalovaném, jehož za
yl~enJm nastala smrt JeJlho . pO]lstence: domáhá náhrady pohřebného, 
lez ~yplat1la matce usmrceneho. P r v y s o u d žalobu zamíti. O cl v o
l a C I s o U d uznal podle žaloby. 

'. N e j vy;; š í s o li d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce. o niž tu 
Jde, v 

důvodech: 

Mylný je názor dovolání, že nárok na náhradu pohřebného vypl a
c;ne~o podle § 95 zák. Č. 221/1924 Sb. z. a n. nepřechází podle § 246 
t~hoz .zakona ~a ?kresm nemocenskou pojišťovnu, .poněvadž se řečen,' 
predpl;' vztahUje Jen na pojístné dávky za nemoci. Pojistnými dávkaníi 
JSou vse,chny dáv.k}', u.vedené v § 9'5 uvcd. zák, označené všeobecně 
Jak~. »d~vky .. :: pOlIste':l nemoce~ského«J mezi něž patří i pohřebné, na 
ktel e ma pO]lstenec narok za vsech okolností. 

čís. 15742. 

Pro, výš! nároku statkového úředulka na plat po dobu nemoci podle 
§. 12. zak. c. 9/1914 ř. z. rozhoduje jedině zákonná doba vy' povědu, 
mkoh smluvená. ' , 

. O dovolen~,s~at~ového ~ředn~ka nemá zák. č. 9/1914 ř. z. ustanovení 
~ ]~st proto uZlb vseobecnych zasad občanského práva, mezi něž patř! 
, zak. c. 67;1925 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1937, Rv I 915/36) 
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Žalobce, jenž v květnu 1934 onemocněl ".,od té doby. nekO!,a.l již u 
žalovaných službu, domáhá se na ntC~l tez zapla~el1l. sll~,:neh? za 
měsíc srpen a polovinu z:iří 193~. po~.le ~akona o statKov);'c~ ~:e?l1lclch 
č. 9/1914 ř. Z., podle nichž mu pnslusl narok na plat po tnmeslcnl "mlu
venou dobu výpovědní (jež končila 15 .. lář.í 1934), i když ~emohl ko
nati smluvené služby, dále se domáhá I nahrady za .~~vyuzltou dO,v?: 
lenou v době služební od 5. února 1930 do 15. zan 1934. N I z S I 
S o u d y nepřiznaly zalobci požadované částky. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, pokud odvolací .s~ud ne
přiznal žalobci služební požiťky od 1. srpna 1934. do :5;. z,an. 1924, 
uložil však prvému soudu nové jednání a rozhodnult v pncme nahľady 
zo dovolenou. 

Důvody: 

Žalobce připouští, že v době od 1. srpna 1934 do.}5. záři 1934 ne
konal službu,dovozuje však náľok na plat do 15. zan 1934 z .ustano
vení zákona o statkových úřednících č. 9>/1914 ř. z'; podle. ktereh~ Je~~ 
prý posuzovati jeho služební poměr a podle ktereho pry mu pnslusl 
nárok na plat po dobu výpovědní,. i kóyž pro nemoc ~emohl konatI 
smluvené služby. Jak soud pľvé stohce; tak I soud druhe .stohce pos~
zovaly žalobcův nárok podle ustanovel1l zakona o obchodntch pO,mocm
cíchč. 2{)j1910 ř. z., aniž zjistily, jaké služby konal žalobce u .zalo,va
ného, a aniž uvážily, zda šlo o služby spadající pod ~s!anovent. § 1,.2 
zákonač. 20/1910 ř. 'z. Řidice se ustanoventm § 8 prave dotčeneho za
kona, podle kterého má zaměstnanec v nemoci náro~ na plat po dobu 
šesti neděl, uznaly, že žalobce, byv nemoce~ od 15. kvetna 1 ~34 a, dostav 
plat do konce června, byl žalovaným yln~ uspokOJen. V~al~be tvrdIl 
však žalobce že byl u žalovaného zamestnan Jako hospodarsky adjunkt. 
Odvolací sodd odmítl použíti zákona o statkových úřednících č. 9/191

0
4 

ř. z., ježto prý se tento zakon vztahuje jen n':, zan.,ěstnance. velko:.t~t~u, 
kdežto statek žalovaných prý jest statkem stredm vehkostI. PouzltI re
čeného zákona nezávisí však na tom, na jakém statku jest zaměstnanec 
zaměstnán, nýbrž jediné na tom, zda koná služby v § 1 ~áko:na č. 9/1~14 
ř. z, uvedené v polním nebo lesním podn!ku .neb;, v n~J3kem vedle]sln: 
podniku polního nebo lesního hospodarstv!. Pn spravnem.pos.ouzem 
věci po stránce právní, byl by tudíž odvolací soud mel ,ZJIstItI, lake 

služby konal žalobce u žalovaných (srv. Sb. !1: s .. CIV. č. 4926), a p~dle 
toho rozhodnouti zda jest v tomto sporu pOUZltI zakonač. 20/1910 !. z. 
nebo zákona č. 9/1914 ř. z., ježto ustanovení § 12 zákona. o statko
vých úřednících jest pľO žalobce přízni.vější než ustan.ovel1l § 8 zak. 
č. 20/1910 ř. z., ponechávajíc zaměstnanCI ~ nemocI n~r.ok na plat 1'0 
případě za delší dobu než úkon,: obch?dmch pom~cnl~ldl: ~vsak re
šení toho nebylo hledic k obsahu zalo,bm pros?y v teto c.astI tľeba. Po
dle zákona č. 9/1914 ř. z. (§ 12) podľzule z~mestnanec n~rok n~ pia! p~ 
dobu čtyř týdnů, Ikterážto IMt3j se prodluz~J~ pod~e del~y :,~poved!1' 
IhÍtty stanovené § 1~ zák. č .• 9/1914,ř. z;a r:'uze ~os,ahnol1tI a,; sest me~ 
sícŮ. žalobce byl u zalovaneho zamestnan vIce nez tn roky, mel by tetL 
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v nemoci podle § 12 zákonač. 9/1914 ř. z. nárok na plat po dobu deseti 
týdnů, tudíž po d?bu delší, než mu bylo přiznán? so~d~n; odvo~acín~. ža~ 
lobce však uplatnuje naľO'k na plat po dobu tn meSICU, ponevadz pry 
výpovědní lhůta smluvně ujednaná činila tři měsice. Než tato smluvená 
lhůta nemá významu podle § 12 zák. Č. 9/1914 ř. z., nýhrž jen zákonná 
výpovědní Ihťtta podle§ 109 té,hOž ,zákona)ežto tato výpově~n,í zákonn,á 
lhůta činí jen deset tydnu, pnslusel by zalobcl plat Jen Jeste zaj l"tyn 
týdny v měsíci čeľvenci 1934. Tento plat však není předmětem sporu, 
neboť žalobce se domáhá piatu jen za měsíc srpen a polovici měsíce 
září 1934. Pro tuto část žalobního nároku jest tudíž nezávažné, že odvo
laci soud k rozhodnutí 'O ní použil zákona Č. 20'/1910 ř. z. Co do ná
hrady za dovolenou žalobce napadá rozhodnutí dovolacího soudu jen, 
pokud jde o náhradu za dovolenou v roce 1930 až 1933, neprovedl vš"k 
dovolání, pokud jde o tuto náhradu za rok 1934, takže částečně pro 
neprovedení dovolacích důvodů muselo zůstati bez úspěchu. Nárok pa 
náhradu za dovolenou v letech 1930 až 1933 zamítl odvolací soud 
z týchž důvodů jako prvý soud, že se totiž žalobce této náhľady do
máhal opožděně. Proti tomu žalobce právem namítá, že se odv01ací soud 
neobíral jeho tvrzenim, že se o dovolenol' vždy hlásil a že mu ji žalo
vaný odepřel. Kdyby tomu tak bylo, měl by nárok na náhľadu za dovo
lenou, ježto by pak nebyl správný právní názor odvolacího soudu, že ji 
uplatnil opožděně. Měl proto již první soud učiniti o- tom zjištění, zda se 
'žalobce o dovolenou hlásil a zda mu byla odepřena. Neučinil-Ii tak ani 
soud odvolací, není věc zralá k rozhodnutí. O náhmdě za dovolenou 
bude rozhodnouti podle toho, zda bude možno použíti zkkona o statko-

. vých úřednících či zákona o obchodních pomocnících. Zákon o statko
yých úřednících nemá ustanoven) o zaměstnancově nároku na dovo
lenou a platily by pľoto podpůrné předpisy obecného práva občanského, 
ke kterým nutno počítati i zákon Č. 67/192'5 Sb. z. a n., kterým se za
vátlí placená dovolená pro zaměstnance. Kdyby bylo použíti ustanovení 
zákona o obchodních pomocnících, platilo by ustanovení § 17 zákona 
Č. 20/1910 ř. z. (Sb. n. s. civ. Č. 14369). Ustanovení zákona č. 154/1934 
Sb. z. a n. tu neplatí, :ježto služební poměr byl zrušen výpovědí danou 
ještě před účinností tohoto zákona, a ustanovení jeho nelze použíti, 
třeb<ts služební poměľ skončil až za jeho účinnosti, jak bylo dovoděno 
v rozhodnutí nejvyššího soudu Sb. n. s. civ. Č. 14539, ke kterému se 
odkazuje. 

čís. 15743. 

Z ustanovení zák. Č, 302/1920 (§ 34) Sb. z. a n. neplyne, že discipli
nární řád pro úředníky spořitelen, neschválený ministerstvem vnitra, 
neplatí vůči zaměstnanci spořitelny, stal-Ii se součástí obsahu jeho slu' 
žební smlouvy. 

Ani zákon č. 302/1920, ani dobré mravy nevyžadují, aby ředitelství 
spořitelny bylo vůbec vyloučeno z kárného řízení proti zaměstnanci spo
fitelny. 
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Soudy jsou oprávněny přezkoumávati kárné nálezy proti zaměstmm
cúm spořitelny po formální i věcné stránce. 

(Rozh. ze dne 14. ledna J 937, Rv I 1880/36.) 

Srv. Sb. n. s. č. 3123, 15774. 

žalobce se domáhá jednak určení, že jeho služební poměr k žalované 
spořitelně trvá, jednak zaplacení platu pfislušejícího mu podle služební 
smlouvy. K odůvodnění svého nároku uvedl, že byl suspendován u žalo
vané spořitelny s okamžitou platností, ze však disciplinárni řád žalo
vané spohtelny, na základě něhož se tak stalo, nebyl v době, kdy ho 
bylo užíto, schválen ministerstvem vnitra a že proto jest neplatné roz-
110clnutí jak ředitelství, tak i výboru žalované městské spořitelny. Niž š í 
s o II d Y zamítly žalobu, o cl vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Jde 
především o to, zda služební a disciplinární řád, jenž nebyl schválen 
státní správou, byl neplatný ve služebnim poměru mezi stranami. Na 
tuto otázku jest odpověděti záporně, neboť neplatnost ta bJ se týkala S2 

zřetelem k tomu, že mezi stranami vznikla individuální služební smlouva, 
jen poměru mezi žalovanou spořitelnou a státní správou, nikoliv poměru 
mezi spořitelnou a žalobcem, a ježto díscíplinární řízení proti žalobci 
bylo provedeno formálně správně podle disciplinárního řádu a není věcí 
soudu, aby se pouštěl clo řešení, zdali disciplinární odsouzení žalobcovo 
llylO věcně správně či nikoli, jest výrok prvého soudu správný. 

Ne j vy Š š í s o II cl uložil odvolacÍnil1 soudu nOilé jednání 3 rOz

hodnutí. 

Důvociy: 

Ani ten, ani onen nárok žalobou uplalněn), není nárokem na náhradu 
škody pro předčasné pro:puštěnípodle § 29 zákona č. 20,/1910 ř. z. a 
neplatí proto o nich ustanovení § 34 téhož zákona, že nároky z před
časného propuštění jest na soudě uplatniti do šesti měsíců ode dne pro
puštění, jak dovodil nejvyšší soud v rozhodnutí ve Sb. n. s. cív. 
čís. 13295, k němuž se pro stručnost od~azuje. Žalovaná spořitelna ne
může tudíž ani v dovolacím řízení míti úspěch s námitkou, že: zažalo
vané nároky nelze uplatniti pro zmeškání propadnl' lhůty § 34 zákon" 
č. 20\" 1910 t. z. žalobce vyvozuje neplatnost svého propuštění jediné 
z toho, že disciplinární řád žalované spořitelny, podle něhož bylo proti 
němu provedeno disciplinární řízení, nebyl schválen ministerstvem vnitra 
podle § 34 zákona Č. 302/1920 Sb. z. a n. a ani by schválen býti nemohl, 
protože prý jest podle svého obsahu nemravný a protože odporuje zá
konu č. 302/19210 Sb. z. a 11., upustiv v dovnlacim řizení od námit::y 
učiněné v odvolacim řízeni, že dísciplinární řád, podle kte"ého byl uznán 
vinným, pro něho vúbec neplatil. V příčině platnosti disciplinárního řádu 
žalované spořitelny vůči žalobci, stačí odkázati k Odůvodnění na
padeného rozsudku, které do.volacisouc1 schvaluje, ježto' z ustanoveni 
§ 34 zákona č. 302/1920 Sb. z. a n. neplyne, že disciplínárni řád mí
nisterstvem vnitra .neschválený jest neplatný vůči zaměstnanci spo-
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i'itclny, II kterého se stal součástí ,jeho služební smlouvy. Otázku, zda 
by ministr vnitra schválil dísciplinární řád žalované spořitelny hledě 
k vadám, kterému vytýká žalobce, není v tomto sporu Heba řešiti, ježto 
se týká poměru žalované spořitelny k státní správě a níkoli k žalobci. 
že by disciplinární řád byl neplatný proti žalobci proto, že jeho obsah 
jest proti dobrým mravům a proti zákonu č. 302/1920 Sb. z. a n., nelze 
uznati již z toho důvodu, že se žalobce domáhá uznání platnosti své 
služební smlouvy se žalovanu spořitelnou, jejíž nedílnou součástí byl 
i disciplinární řád, podle něhož bylo provedeno proti žalobci kárné 
řízení. Nelze však ani uznati, že obsah disciplinárního řádu jest proti 
dobrým mravům ne?o ~ezirkonnf. žal;-,bce vidí t~to vad~ disciplin.árnfho 
řízení jen v tom, ze redltelstvl spontelny nem vylouceno z karneho 
řízení a že prý má podle §§ 15 a 16 discipl. řádu větší moc než výbor 
spořitelny, který prý jest pOdl'e zakona č. 30'2/1920 Sb. z. a n. nejvyšším 
orgánem správy spořitelny. Avšak aní zákon č. 302/19210 Sb. z. a n., ani 
dobrý mrav nevyžaduje, aby ředitelství spořitelny bylo vůbec vylou·čeno 
z kárného řízení proti zaměstnanci spořitelny, neboť jeho účast nezba
vuje zaměstnance spořitelny výhod kárného řízeni, na jehož provedeni 
má podle služební smlouvy nárok, zejména nemění se tim nic na zá
kladním ustanovení § 14 disciplinárního řádu, že o kárném trestu roz
hoduje kárný výbor. Zbývá tudíž jen rozřešení otázky, zda odvolací soud 
byl oprávnc'n přezkoumati rO'zhodnutí kárného výboru po strirnce lor
"mální a materiální. Přezkoumání kárného rozhodnutí po stránce for
mální v odvolacím řízení nebylo potřebí, .iežto nebylo sporné, že disci
plinární řízení proti žalobci bylo provedeno formálně správně. Odvolací 
soud však neprávem odmítl přezkoumati materíální správnost rozhod
nutí kárného výboru, ač byl k tomu povinen, iaik dovodil nejvyšší soud 
v rozhodnuti ve Sb. n. s. civ. č. 3123, ke kterému se pro stručnost 
odkazuje. Poněvadž v této části svého rozsudku odvolací soud posoudil 
věc právně mylně a neučinil ani potřebných zjištění, není věc zralá 
k rozhodnutí (§ 35, odst. 2, zákona Č. 131/1931 Sb. z. a n.) 

čis. 15744. 

Nemocenské, poskytované revirni bratrskou pokladnou, jest zcela 
z exekuce vyloučeno. 

(Rozh. ze cine 14. ledna 1937, RII 525/36.) 

P r v Ý s o u d povolil vymáhající v('řitelce proti povinnému k vy
dobytí splatného výživného a k zajištěni nároku na výživné exekuci za
ba~en~m poloviny nemocenského, jež dostává povinný jako horník od 
revlrnl bratrSKé pOkladny. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

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

Dllvody: 

, Rekursní soud správně zdúrazňuje nový doslov § 88, odst. 2, zákona 
c. 242/1922 Sb. z. a n. a podle čl. Vl, odst. 2, zákona č. 200/1936, Sb. 
z. a n., jenž nezůstavuje žádné pochybnosti o tom, že nemocenské, po-
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skytované revírní bratrskou pokladnou, jest z exekuce zcela vyňato, 
neboť podle § 88, odst. 2, .zák. Č. 2~2/1922 Sb: z. a n. m~že b~ti vedena 
exekuce anebo za]išťovacl ulkon az do polovIce zaopatrovaclho platu, 
zaopatřovacím platem pak podle čl. VI, odst. 2,zák. č. 200/1936 Sb. z. 
a n. jest vyrozumívati jen provise, tudíž dávky uvedené v § I Č. 2 zák. 
Č. 242/1922 Sb. z. a n. v doslovu čl. I zák. č. 200/1936 Sb. z. a n. a 
níkoli dávky pro případ nemoci, jež jsou. uvedeny v § 1 pod Č. 1, t"kže 
pod pojem provise nespadají. 

čis. 15745. 

Nejde o připad odporujicich si přihlášek dědických podle § 125 nesp. 
pat. přihlašuje-Ii se část dědiců z testamentu jednoho, část dědiců 
z te~tamentu jiného, ale oba testamenty ustanovuji stejné dědice se stej
nými podily. 

Předpisů §§ 125, 126 nesp. pat. nelze užiti, jde-Ii mezi dědici o spor 
O přednostní odkazy. Dědice jest tu odkázati na pořad práva, aniž se jim 
k tomu určí procesní postaveni nebo lhůta, do kdy mají· své nároky na 
snudě uplatuiti. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1937, R II 594/36.) 

K pozůstalosti po Olze F-ové se přihlásil' zůstavitelčin syn Dr. Oskar 
F. bezpodmínečně ze závětí ze dne 22. února 19'34 a 22. ledna 1935, 
jimiž byl se svými soumzenci stejným dilem ustanoven dědicem. Zůsta
vitelčiny dcery Malvína S-ová a Marie Vaierie j-ová se přihlásily k po
zústalostí podmínečně ze závěti ze dne 25. srpna 1933 a 25. ledna 1935, 
jimiž rovněž stejným dílem se sourozenci byly povolány ja'ko dědičky. 
Ve sporu o nárok na přednostni odkazy mezi dědici rozhodl prvý soud, 
že Malvína S-ová a Marie Valerie j-ová jsou povinny vystoupiti jako 
žalobkyně proti testamentárnímu dědici Dr. Oskaru F-ovi. Rek II r s n i 
s o u d přidělil žalobni postaveni k uplatněni děd i c k Ý c h nárokú 
Dr. Oskaru F-ovi a určil mu lhůtu jednoho mčsíce k ):odání žaloby 
s tím, že jinak se pozůstalost projedná beze zřetele na jeho dědické 
nároky. D ů vod y: První soud uvitdí k odůvodnění svého názoru, že 
dědické přihlášky si neodporují, protože ve všech posledních pořízeních 
se ustanovují zákonní dědicové. Nastupuje-Ií tudíž podle prvního soudu 
testamentární dědická posloupnost, poněvadž veškeré závěti podle ze
vnější formy jsou platné. Podle testamentu ze dne 26. srpna 1936 obdrŽl 
Marie Valerie j-ová a Malvína S-ová značné přednostní odkazy, které 
skoro vyčerpají celou pozůstalost. jde proto jen o to, pozůstávají-Ii po 
právu přednostní odkazy vůbec a v které výši, a na sporu je otázka, 
která poslední pořízení jest pokládati za platná, při čemž dědičkám 
Malvíně S-ově a Marií Valerii j-ové náleží povinnost prokázati, že byla 
pravá vúle zústavitelky, aby jim dala přednost před ostatními dědíci. 
Pozůstalostní soud vůbec není povolán k tomu, aby odkazovníky pouká
zal na pořad práva zpusob, kterým odkazovníci chtějí vymáhati odkazy, 
nezávisí nijak na r~zhodnutí pozůstalostního soudu. jde tu o rozhodriutí 
podle §§ 125 a 126, odst. 2 nesp. pat., pozústalostní soud má mzhod-
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nouti, kdo má silnější titul a kdo má žalovat, aby zbavil moci silnější 
důvod dědického práva odpůrcova. jde tu o odporujíci přihlášky ně
kolika dědiců a to, že ve všech poslednich pořízeních jsou ustanovení 
titíž dědicové a že všechna pořízeni jsou podle zevnější formy platná, 
tomu nijak nebráni. Dr. Oskar F. vyvozuje své dědické nároky z jiných 
posledních pořízení nežli dědičky Malvína S-ová a Marie Valerie j-ová. 
To stačí k pojmu odporujících si dědických přihlášek a jest tudiž roz
hod'nouti o tom, kdo má silnější titul. Není správný názor Dr. Oskara 
F-a, že poslední pořízení ze dne 26. srpna 1933 a ze dne 25. ledna 1935 
nejsou testamentem, nýbrž jen ko?icilem. Neboť oběma těmito posled
ními pořízeními JSou ustanovenI dedlco-vé, a to k celé pozůstalosti, jest 
tudíž splněn předpoklad § 553 obč. zák., jenž ustanovuje, že poslední 
pořizeni jest testamentem, ~yl-Ii v něm ustanoven dědic. Okolnost, že 
zůstavitelka v posledmm porízení uvádí, že se ustanoveni dědicem vzta
huje prakticky jen na jeji dva domy, jest pro posouzení posledního po
řízení jako testamentu úplně bez významu, protO'že tím není dotčena 
&kutečnost, že určíté osoby JSOLl ustanoveny dědIci. jedná se nyní o to, 
který titul jest silnější, zda jest silnějším titul Dr. Oskara F-a anebo 
Malvíny S-ově a Marie Valerie j-ové. jak již prvni soud ve svých dll
vodech uvádí, jsou poslední pořízení po stránce zevnější platná. Podle 
§ 713 obč. zák. se dřívější testament zrušuje pozdějšim platným testa
mentem. Posledním testamentem jest posiední poHzeni ze dne 25. ledna 

·1935, na které se odvolávají dědičky Malvína S-ová a Marie Valerie 
J-ová. Podle tohoto posledního pořízení mají všechna dřívější poslední 
p.oříz~ni býti neplatná. Je pravda, že se zůstavitelka v posledním po
flzenl ze dne 25. ledna 1935 odvolává na poslední porízení ze dne 
.25. srpna 1933, že testament z roku 1933 není datován dnem 25. srpna, 
nýl~rž dnem ?6. srpna 1933, že tento testament ze dne 26. srpna 1 fl'33, 
Jenz byl zrusen tes,tamen:~m ~e dne 22. února 1934, 'Ilesouhlasí úplně 
s obsahem posledmho ponzem ze dne 25. srpna 1933 podle testamentu 
ze dne 25. ledna 1933. To však nebrání nijak tomu, aby testament 
ze dne 25. ledna 1935 byl pokládán za silnější titul, protože částí tohoto 
t,;stamentu ze dne 25.ledna 1935 jest též ~bsah poslední vůle, kterou 
zustavltelka označuJe Jako svou poslední vuli ze dne 25. srpna 1933. 
Podle §§ 125 a 126, odst. 2 nesp. pat. musil Dr. Oskar F. býti odkázán 
na pořad práva proti ostatním dědicům, kteří své právo dědické opírají 
o poslední, po stránce zevní platné poslední pořízení ze dne 25. ledna 
1935. 
.. Ne) vy š š í s o u cl změnil napadené usnesení tak, že se zústavitel
cmy .?eh. Dr. O~karF., Malvína S~ová a Marie Valerie j-ová jediné 
k vyfl!enl spmne otazky platnosti Čl neplatnosti přednostních odkazují 
n". porad prava. 

Dúvody: 

, .~ízení podle ~§ :25,. 12~ nes~. pat:. lze. použíti jen, bylo-Ii podáno 
k .teze pozustalostl nekolIk dedlckych pnhlásek, které si odporuji. Tento 
predpoklad však není v projednávaném případě splněn. Dovolací re
kuren! se k pozůstalosti po Olze F. přihlásil bezvýmínečně ze závěti 
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ze dne 22. února 1934 a 22. ledna 1935, jimiž byl se svynu sourozenci 
stejným dilem ustanoven dědicem. Zůstavitelčiny dcery Malvína S. a 
Marie Valerie j.se k pozůstalosti přihlásily výminečně ze závěti ze dne 
25. srpna 1933 a 25. ledna 1935, jimiž rovněž stejným dilem se sou
rozenci byly povolány jako dědičky. Všichni nápadníci jsou tedy stejným 
dílem povoláni. jejich dědické přihlášky po připadě jejich dědické 
nároky se však netýkají týchž ideálních částí pozůstalosti, třebaže po
měr k celku byl zůstavitelkou stanoven jednotně a stejně. Dědické při
hlášky si tudíž ani neodporují, třebaže jedna skupina dědiců se dovolává 
jiných závětí, poněvadž se vztahují na jinou - ovšem ve stejné výši 
určenou - ideální část pozůstalosti, a mohou proto beze všeho vedle 
sebe obstáti. Spornými jsoLl mezi nimi toliko přednostní odkazy, na něž 
si činí nMoky testamentární dědičky Malvína S. a Marie Valerie j. 
V takovém případě nelze žádnému dědici přikázati postavení žalobce, po
něvadž ustanovení §§ 125 a 126 nesp. pat. nelze zde užíti ani obdobou, 
nýbrž jest strany k vyřízení sporné otázky platno,sti či neplatnosti před
nostních ,odkazů poukázati na pořad práva, aniž by se jim k tomu cíli 
určila lhůta nebo postavení procesní. Oprávněný může pak buď žalo'vati 
na splnění odkazu nebo odpůrce, pokud tu jsou předpoklady § 228 c. ř. s., 
na zjištění, že odkaz je neplatným anebo že již zanikl z jiného důvodu, 
neboť provedení a ukončení pozůstalostního řízení není závislým na 
zahájení a provedení onoho sporu a také v případě odkazů uvedených 
v §§ 159 a 160 nesp. pat. náleží soudu pouze z úřadu dbáti jejich za
jištěnÍ. 

čis. 15746, 

Okresní nemocenská pojišťovna může projeviti vůli jen způsobem 
statutárním, nikoli mlčky. 

Není-Ii jinak předepsáno stanovami nemocenské pokladny, patřÍ 
ustanovení jednotlivého zaměstnance pokladny do oboru působnosti 
představenstva. 

Otázku, zda se tak stalo platným projevem představenstva, jest roz
hodnouti, - pokud § 17 zák. Č. 689/1920 Sb. z. n. o volbě předsta
venstva nemocenské pokladny nenabyl účinnosti -, podle stanov po
kladny a podle nich jest zjistiti, zda představenstvo, zvolené ještě podle 
předpisů zák. č. 33/1888 ř. z., bylo řádně doplňováno. 

Pojem kolektivní smlouvy. 
Předpis § 18 zák. Č. 33/1888 ř. z. nebyl změněn čl. X zák. č. 268/ 

1919 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 15. ledna 1937, Rv I 1268/36.) 

Žalobce přednesl, že nastoupil dne 1. únOra 1923 službu jako úředník 
u okresní nemocenské pokladny ve S. Usnesením jejího představenstva 
ze dne 29. srpna 1925 byla mu udělena defínitiva ve smyslu čl. XX ko
lektívní smlouvy, podle níž byl služební poměr založen. Podle posled
ního odstavce dekretu okresní nemocenské pokladny ve S. ze dne 22. 
června 1926 podepsal žalobce na dosv,'dčení toho, že projevuje svůj 
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souhlas s ustanovením kolektivní smlouvy, jeden výtisk kolektivní 
smlouvy, který byl okresn! nemoc~nské pokladně vrácen. Řečená ko
lektivní smlouva byla uzavrena mezI Svazem »Relchsverband Deutscher 
Krankenkassen in P.« a Svazem »Verband der 6ffentlichen Angestellten 
in R.« a nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1925. žalovaná byla členkou 
Svazu »Reichsverband Deutscher Krankenkassen«, jehož nástupcem jest 
Svaz »Vereínigung Deutseher Kranken- und Versicherungsanstalten«, 
jehož členkou jest nyní žalovaná okresní nemocens'ká pojíšťovna. Ža
lobce jest členem Svazu »Verband der 6ffentlichen Angestellten«. 
Koncem roku 1926 byla okresní' nemocenská pokladna ve S. podle 
§ 268 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. zrušena a převzata se všemi právy 
a povinnostmi žalovanou okresní nemocenskou pojiš ťovnou v S. ža
lobce byl podle toho převzat do služeb žalované se všemi právy, ply
noucími ze služební smlouvy podle dekretu ze dne 22. června 1926, 
kterou se žalovaná také vždy řídila až do 20. února 1929, kdy mu od
uznala defínitívu, t. j. nevypověditelnost slUžebního poměru. Do tohoto 
rozhodnutí podal žalobce dne 25. února 19Q9' stížnost k ústřední socí
ální pojišťovně, jež však stížnost zamítla výnosem ze dne 31. srpna 
1929. Poněvadž se to stalo neprávem, navrhl žalobce, aby bylo roz
sudkem zjištěno, že nevypo,věditelnost. jeho služebniho poměru u ža
lované podle čl. XX kolektivní smlouvy, jíž jest jeho služební poměr 
u žalované upraven, trvá po právu a že rušení definitivy se u něho 
stalo neprávem. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s ou d 

"z těchtod ů vod ů: Z ustanovení cís. cař. ze dne 6. září 1914 Č. 238 
ř. z. o zmocnění představenstev nemocenských pokladen k zvláštnímu 
opatření po dobu válečného stavu a provádějícího ministerského nafí-

. zení ze dne 7. září 1914 Č. 239 ř. z. nemůže žalobce nic pro sebe 
odvozovati, ježto podle § 1 řečeného nařízení bylo k platnosti takového 
usnesení představenstva ne mocenské pokladny potřebí schválení zem
ského úřadu, a o doplnění představenstva pokladny dočasnou kooptací 
podle § 3 téhož nařízení nebylo v řízení prvého soudil nic tvrzeno,. Ani 
z předpisu zákona ze dne 30. prosince 1917 Č. 524 ř. z., kterym po
zbylo cís. nař. Č. 238/1914 ř. z. účínku, nemůže žalobce pro sebe nic vy
těžiti, když jednak podle § 1, odst. 1, onoho zákona byla představenstva 
nemocenských pokladen zmocněna po dobu mimořádných poměrů, 
válkou způsobených, pravoplatně se usnášeti, pokud nutně toho vyžado
va!a zvláštní péče o zájem členů nebo pokladny, jedn"k podle druhého 
odstavce téhož paragrafu bylo přípustné doplnění představenstva do
časnou kooptací až do počtu členů stanovami předeps'al1ého. Zákonem 
ze dne 15. května 1919 Č. 268 Sb. z. a '11., jímž se mění :předpísy zá
:kon,,; o nemocenském pojištění dělníků, bylo v čl. X. měnícím § 16 
(o predstavenstvu) a § 17 (o valné hromadě) zákona Č. 33/1888 ř. '2., 

§ 17 a) sice stanoveno, že funkční doba představenstva trvá čtyři leta 
a zvolení zůstávají v úřadě po uplynutí této doby, dokud nebudou pra
v?platně zvoleni jejich nástupci, avšak již záJkonem ze dne 22. pro
smce 1920č. 689 Sb. z. a n., kterým se měni některá ustanoveni zá
~onů o pojištění dělníků pro případ nemoci, byl § 17 zák. Č. 33/1888 
r. z. ve znění zák. Č. 268/1919 Sb. z. a n. změněn, že valná 
hromada delegátů volí osmičlenné představenstvo nemocenské po-

Civilnf rozhodnutí XIX. 3 
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kladny a osm náhradniků podle zásady poměrnosti, prvé volby podle 
téhož zákona řidi zástupce dozorčiho úřadu za pomoci komise podle 
§ 16 lit. e) jmenované a vedle těchto členů představenstva, zvolených 
valnou hromadou delegátů, jsou členy představenstva dva zaměstna
vatelé zvoleni zaměstnavatelskými členy dozorčiho výboru prostou. 
většinou; podle čl. IX zirk. č. 689/1920 Sb. z. a n. nabyl tento zákon 
účinnosti dnem 1. ledna 1929 a měl ji pozbýti dnem 31. prosince 1931; 
zákonyč. 489/1921 Sb. z. a n. aČ. 397/1922 Sb. z. a n. a konečně zá
konem ze dne 21. prosince 1923 Č. 248 Sb. z. a n., kterým se měn i 
některá ustanovení po případě prodlužuje působnost některých .právních 
předpisů o nemocenském pojištěni dělníků, byla čl. 111 působnost zákona 
ze dne 22. prosince 1920 Č. 689 Sb. z. a n. se změnami stanovenými 
zákonem Č. 489/1921 Sb. z. a n. - které však netýkají se znění výše 
zminěného § 17 zák. Č. 33/1888 ř. z. - prodloužena od l. ledna 1924 
až do doby, kdy nablldou účinnosti předpisy o nemocenském pojištění 
v rámci osnovy o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity 
a stáří, se zřetelem k předpisům §§ 265 a 267 zák.č. 221/1924 Sb. z. a n. 
ve znění zák. Č. 184/1988 Sb. z. a n. a vláJd. nař. ze dne 25. června 
1985 Č. 90 Sb. z. a n. dne 29. srpna 1925 ještě nenastalo. T,rval proto 
oďúčinnosti zirkona ·č. 589/1920·Sb. z. a n., ode dne l. ledna 1981 před
pis, podle něhož okresní nemocenská pokladna ve 'S. mohla se dne 29. 
srpna o služebním poměru žalobcově svým představenstvem platně 
usnésti jen, kdyby usnesení toho se zúčastnili členové představenstva 
z oboru zaměstnavatelů počtem dvou. Poněvadž tehdejši představen
stvo nemocenské pokladny sestávalo ze tří zástupců zaměstnavatelů a 
šesti zástupců zaměstnanců, odporovalo toto složení poměrem zástupcfi 
ze skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů zákonu a usneseni jeho 
o udělení definitivy žalobci je proto neplatné. 

Ne j vy š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhod
nuti. 

Důvody: 

Není sporu o tom, že Okresni ne mocenská pokladna ve S. byla zru
šena a že její práva a závazky přešly podle § 268 zákona č. 221/1924 
Sb. z. a n. na žalovanou Okresní nemocenskou pojišťovnu ve S. 'Ta 
vstoupila tak do služebních smluv Q,kresní nemocenské pokladny ve S. 
se zaměstnanci, lékaři a porodními asistentkami, pokud byly ujednány 
před 1. lednem 1924 nebo do smluv po,zdějších, jestliže byly pro žalo
vanou příznivější (§ 259 zákona Č. 221/1924 Sb. z. a n.). Z toho vy
plývá, že stran smlouvy, ujednané teprve po 1. lednu 1934 a pro žalo;
vanou pojišťovnu nepříznivější, nebylo třeba, aby projevila usnesením, 
statutárnim způsobem svoji Vlili, že nehodlá vstoupiti do smlouvy sjed
nané svou předchůdkyní, neboť již sám zákon ustanovuje, že nemocen
ská pojišťovna nevstupuje do takové smlouvy. V souzené věci bylo sice 
v žalobě tvrzeno, ale bylo žalovanou popřeno a nebylo ani nižšími 
soudy zjištěno, že žalobce byl převzat do služeb Okresní nemocenské 
pokladny ve S. dne 1. února 1923, a bylO jen zjištěno že žalobce byl 
ustanoven definitivnim zaměstnancem této pokladny teprve smlouvou 
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ze dne 22. června 1926 tedy po 1., lednu 1924; Př:dmět:~ .sp,o;~ jes! 
toliko tato smlouva, jež byla pro ,7alovanou zrejme, ne~nzmvejsl. nez 
s 1110uva ujednaná se žalobcem pn jeho nastoupenI pry dne 1. unora 
1 ~23, pr~tože již uděleni ct.:,fi;titivy sam?' z~a~ená v~tší ~atiženi zaměst
navatele, a mimo to by:l liZ zalobce zarade~)ak,o uC,etnt, do sku~my B) 
podle čl. 1ll kolektiv11l smlouvy. Jest tudlz sKutecnosl, zda zalobce 
vstoupil do služeb Okresni nemocenské. pokladny ve S. dne .1. únOra 
1923, tedy před 1. lednem 1924 v souzenem sporu bezvyzn3'mna, r;ebo,f, 
kd b se tak bylo stalo před 1. lednem 1924, nebyla by zalovana, Jak 
'i/s:ora vyloženo, vstoupila podle § 269 uvedeného zirkona do smlou,"y 
je dne 22. června 1926 pro ni nepříznivějši, a bylo by žalobou již 
~ toho důvodu zamítnouti. Žalovaná nemohla ani ~Ičky (§ 863 obč. 
zák.) dáti najevo, že vstup,uje do sml~~vy Ok,resm.};emocen~kou po
kladnou ve S. s žalobcem Sjednané. Jeť zalovana pO]lstovna pravmckou 
osobou, jež muže platně p,roje~iti svou vuli jen statut~rním zpu~obem, 
nikoli míčky, (konkludentmml cmy podle § 863 obě. zak.), a nem sporu 
o tom že žalovaná statutárním způsobem nikdy neprojevila, že vstu
puje do dotčené smlouvy, anebo že ji pokládá pro sebe za závaznou, 
Kdyby však byl žalobce vstoupil do služeb, Okresn! nemoc~nské po
kladny ve S. až po 1. lednu 1924, byla by zalovana vstoupila podle 
§ 269 uvedeného zákona i ?O s,mlouvy ze, dne 2~. června 19~5, t.ř,,:ba~ 
pro ni nepřiznivější, byla-I! ovsem platne uzavrena. Protoze mZSlm1 

· soudy nebylo zjištěno, kdy byla uzavřena první služební .srt,ll'.',uva ,~ez~ 
žalobcem a Q,kresní nemocenskou pokladnou ve S., trpl Jejich nzem 
vadou, která, třebas nezpůsobila zmatečnosti, byla způsobilá zameziti 

. úplné vysvětlení a dukladné posoU'zení rozepře (§ 503 Č. 2 c. L s.). 
· Bylo proto' zrušiti napadený rozsudek, a protože jest patrně třeba Jed
nání v první stolici, aby se věc stala zralou k rozhodnutí, I rozsudek 

· první stolice a vrátiti vše soudu první stolice, aby dále jednal a znovu 
rozhodl (§ 510 c. ř. s.). Bude na soudě, aby především zjistil, kdy byla 
uzavřena první služební smlouva mezi žalobcem a Okresní nemocen
skou pokladnou ve S. Zjistí-li se, že byla uzavřena již před 1. lednem 
1924, bude žalobu bez dalšího' jednání zamítnouti z důvodu již shora 
naznačených. Zjistí-li se však, že byla uzavřena až po 1. lednu 1924, 
bude nutno dále zjistiti, zda další smlouva ze dne 22. června 1925 byla 
platně uzavřena. žalobce byl ustanoven definitivním zaměstnancem 
Okresní nemocenské pokladny ve S. na základě usnesení jejího před
stavenstva ze dne 29. srpna 1925. V té době byl v platnosti zákon .ze 
dne 28. prosince 1920 Č. 689 Sb. z. a n., jeho'ž pllsobnost byla pro
dloužena zákony Č. 489/1921, 397/1922, 144/1922 na rok 1923 a č. 248/ 
1923 Sb. z. a n. Podle § 11 c) tohoto zillmna přísluší představenstvu všeCh
na práva a zastupování pokladny nemocenské mimo' věci, jež zákonem 
nebo stanovami jsou výslovně vyhrazeny usnesením valné hromady 
nebo společné schuze přeclstavenstva s dozorčím výborem. Ustanovení 
zaměstnanců nebylo v zákoně z 30. března 1888 Č. 3,3; ř. z. v doslovu 
čl. X § 17 d) zákona č. 258/1919 Sb. z. a n. vyhrazeno valné hromadě 
ani společné schůzi pi'edstavenstva s dozorčím výborem a podle § 11 g) 
(bod 2) zákona Č. 6890/1920 Sb. z. a ln. se má dotčená společná 'schuze 
usnášeti toliko o kolektivních smlouvách se zaměstnanci pokladny a 

3' 
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s lékaři. Ustanovili jednotlivého zaměstnance patřilo tudíž do oboru pů
osobnosti představenstva, aino nebylo tvrzeno ani prokázáno, že stanovy 
Okresní nemocenské pokladny ve S. obsahovaly odlišné ustanovení. 
Zákon č. 689/1920 Sb. z. a n. obsa'lUje sice ustanovení o volbách do 
nemocenských pokladen, ale předpokládá v § 16 1), že podrobnější 
ustanovení o způsobu volby budou uve·dena v nařízení. Ježto nařízení 
to nebylo vydáno, nebylo možné volby do nemocenských pokladen pro
vésti z toho důvodu - ježto volby nebyly provedeny a tudíž nebylo 
možno orgány ,nemocenské pokladny zříditi a ustanoviti podle zásady 
volby - nenabylo účinnosti ustanovení § 17 zákona č. 689/19020 Sb. z. 
a n., nařizující, že r'alná hromada delegátů, zvolená podle § 16 a), e), I) 
uvedeného zákona, volí osmičlenné představenstvo a osm náhmdníků a že 
vedle těchto členll představenstva, .zvolených valnou hromadou dele
gátů, jsou členy představenstva dva zaměstnavatelé, zvolení zaměstna
vatelskými členy dozorčího výboru prostou většinou. Otázku, zda před
stavenstvo v zasedání ze dne 29. srpu a 1925 bylo platně složeno a 
usnesení schopno, jest tudíž řešiti podle dřívějších předpisů, t. j. podle 
stanov bývalé Okresní nemocenské pokladny ve S., ježto ustanovení § 18 
zákona č. 33/1888 ř. z. výslovně odkazuje k stanovám nemo-cenských 
pokladen a nebylo změněno čl. X zákona č. 268/19,19 Sb. z. a n. že 
členové představens,tva zvoleni, ještě podle zákomi č. 33/1888 ř. z. zů
stali v úřadě ještě i po uplynutí ,lunkční doby, na niž byli původně 
zvoleni, že vš"k jejich počet měl býti doplňován do, počtu členů stano
vami nařízeného, plyne z § 1 zál<ona č. 52'1/1917 ř. z. a z nutnosti neru
šeného vedení nemocenskÝ'ch pokladen, jimž byl zákonem scvěřen důle
žitý obor sociálního pojištění. Ten zřejmě nemohly spravovati bez 
příslušných orgánů k řádnému projevení jejich cvůle nutných (srv. 
i pozdější předpisy § 16 a) zá:kona č. 268/1919 Sb. z. a n., § 61 zákona 
Č. 221/1924 Sb. z. a n., §§ 131, 132 zákonač. 184/1928 Sb. z. a n.), 
Bylo zjištěno ze zprávy okresního úřadu ve S. ze dne 31. srpna 19304, 
že v den výše uvedeného zasedání představenstvo (výbor) Okresni Ue
mocenské pokladny ve S. záleželo z devíti členů, z nichž bylo šest 
zaměstnanců a tři zaměstnavatelé, a z knihy protokolů o zasedání před
stavenstva ,(výbom) z téhož dne (29. srpna 1925), že při tomto zasedání 
bylo přítomno všech devět členů představenstva, totiž šest zástupců 
zaměstnanců a tři zástupci zaměstnavatelů, a v tomto zasedání bylo 
všemi devíti členy souhlasně usneseno přijmouti novou kolektivní 
smlouvu platnou od ,1. ledna 1925 a ustanoviti dovolatele definitivním 
úředníkem. Bude tedy ještě zjistiti, zdali t0'to' slo'žení představenstva 
Okresní nemocenské pokladny ve S. a jeho, usnášení ve schůzi konané 
dne 29. srpna 1925 bylo v souhlase ,se stanovami Okresní nemocenské 
pokladny ve S., aby bylo možno posouditi, zda tehdy došlo k platnému 
usnesení představenstva, ježto právnická osoba může projeviti vu1i jen 
způsobem předepsaným zákonem po případě stanovami. V souzené věci 
byl žalobce ustanoven definitivním zaměstnancem Okresní nemocenské 
pokladny ve S. usnesením představenstva a byl mu důsledkem toho 
doručen služební dekrC'! (jmenovaci listina). Kolektivní smlouva iest 
ujednání, při kterém vys,tupují ,na straně zaměstnanec!va i zaměstnava
lelstva příslušné organisace, anebo při kterém organisace vystupuje 
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aspoň na straně zaměst~anect~a, jako druhý smluvník ~šak se úč~stní 
dohody toliko jednothvy zamestnavat~l.. Úcelem, takovych smluv .lest! 
aby ~aměstnavatel nebyl nuce~ s,~~zdym za~estn,ancem v~Jednavat,l 
smlouvu služební nebo pracovm zvlasť, aby splse vsechny mely steJny 
obsah, poměry v podnik;, se ustálily a tak se předešlo rozporům ;m~zi 
zaměstnavatelem a zamestnancem. Ale smlouva kOlektrvlll, JSouc Jen 
rámcovým vzorem pro uzavírání smluv individuálních, nenahrazuje je, 
nýbrž jest třeba, ab~ z~~ěst~a~ec byl zaměs!nav~telem do 'pr~ce přijat. 
V tom právě záležl mdlv.ldua!m, s,mlouva sluzebm ~ kolekllv':l smlouva 
uspořuje stranám Jen vYJedn,"vam obsahu. Am sluzebm pomel' dovola
telův nebyl založen kolektivní smlouvou, k jejíž platnosti vyžaduje 
§ 17 g) zákona č. 698/1920 Sb. z. a n. usnesení společné schůze před
stavenstva a dozorčího výboru pokladny, nýbrž individuální smlouvou. 
Ježto šlo o takovou individuální smlouvu Okresní nemocer.ské pokladny 
se žalobcem, mohla býti platně sjednána představenstvem a její plat
nost nezávisela na platnosti kolektivní smlouvy, třebas kolektivní 
smlouva dala podnět k tomu, "by představenstvo sjednalo individuální 
smlouvu. že by kolektivní smlouva obsahovala ustanovení příčící se 
zákonu nebo' dobrým mravům (§ 879 obe. zák.), takže by se jejich ,pře
vzetím do. individuální smlouvy též tato smlouva stala neplatnou a pro 
strany nezávaznou, nebylo tvrzeno ani prokázáno. Nebylo tudíž ani třeba 
uvažovati, zda kolektivní smlouva po·zůstává po právu, nebo zda byla 

. neplatná pro nedostatek formálních náležitostí. 

čis. 15747. 

Ustanovení § 151, odst. 3, pasl. věty, ex. ř. plati í po účinnosti § 1, 
odst. 2, zák. Č. 1/1933 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 15 . .ledna 1937, R II 536/36.) 

P r v Ý s o u d odložil podle druhé věty třetího odstavce § 151 ex. ř. 
dražební řízení na půl roku. Rek u r sní s o u d zrušil toto usnesení. 
D ů vod y: Jde o městský dům s dílnami, takže nelze užíti ustanovení 
§ 151, odst. 3, ex. ř., jež se tyká jen dražebního řízení venkovskýCh 
statků a pozemků. 

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

Důvody: 

Ustanovením § 1, odsl. 2, zák. č. 1/1933 Sb. z. a n. bylo nejnižší 
podání stanoveno jak při venlmvských statcích a u pozemků, ,tak při 
~omech stejnoměrně na dvě třetiny odhadní ceny. Z toho usuzuje stě
zovatel, že platí nyní i při domech táž zásada pro pokračování v dra
žebním řízení jako při venkovských statcích a u pozemků, totiž, že ne
mů~e b1ti navrženo nové dražební řízení, dokud neuplyne .pul roku od 
?raZeblllho roku. Avšak pro tento závěr není v zákoně opory. Zákon 
c. 1/1933 Sb. z. a n. to nenařizuje.Účel ustanovení § 151, odst. 3, ex. ř. 
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zůstal nezměněn, totiž, aby byl šetřen zemědělský dlužnik a hy mu bylo 
umožněno po případě sklizní úrody ~ospo~ářsky se zot~viti (S.I:V. Hora, 
Soustava ex. ř., str. 154). MaJ!telum mestskych domu, kten neJsou 
hospodářsky závislí na takových událostech, jako jsou žně, záJkon ne
přiznal řečené výhody. 

čís. 15748. 

částečná sleva úroková, ujednaná s dlužníkem při poskytnutí zá
půjčky jako náhrada za trpěni služebnosti, platí i pro úroky zavedené 
vládni vyhláškou č. 59/1933 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 15. ledna 1937, Rv II 269/36.) 

Žalující záložna prodala žalovanému ideální polovici reality za 
50.000 Kč. Žalovaný zaplatil před podpisem kupní smlouvy částku 
20.000 Kč a zbytek se zavázal spláceti od 1. dubna 19129 v pololetních 
splátkách, vždy předem splatných po 1.5(l0 Kč. Dá'e se zavázal neza
placenou jistinu zúrokovati od 30. září 192'8 8% úroky a platiti úroky 
v pololetních splátkách, vždy předem dne 1. dL/bna a 1. září v jedno
tlivém roce splatných. Za souhlasu žalobkynina měl žalo,vaný na zá
kladě zatímniho ujednání ze dne 6. září 1928 platiti místo 8% úroků 
6% úroky, a tO' po dobu, dok1.ld peb1.lde vymazána služebnost trpění 
chléva ve prospěch manželů S-ových. Podle přednesu žalobkyně neza
platil jí žalovaný splátku na jistinu ve výši 1.500 Kč, splatnou 1. dubna 
19'34 za pololetí od 1. dubna do 30. září 19'34, a nazadrželých 5%.% 
úrocíCh 921 Kč 10 h. Proti žalobě na zaplacení těchto částek namítl 
žalovaný, že podle vláJdního nařízení č. 59/1933 Sb. z. a n.činí nejvyšší 
úroková sazba, kterou žalující může na něm žádati, 53/4 % a že musí 
odpočísti slevu 2% jako náhradu za znehodnocení reality služebností. 
Podle odsl. VIII kupní smlouvy z 15. listopadu 1928 bylo ujednáno, že 
za souhlasu žalobkyně mají k1.lpitelé ;zúrokovatí její pohledávku 6% 
úroky po dobu, než služebnost se stane nezpřeclmětnou anebo bude vy
mazána. Podle orozatimního ujednání bude žalobkyně počítati žalova
nému pouze 60/; místo pravidelného úroku po dobu trvání služebnosti. 
Poněvadž 2% sleva má býti odškodněním po dobu trvání služebnosti, 
musí žalující Ů'dpočítati 2'/0 slevu od maximální zákonné úroko,vé sazby, 
takže může žádati jen 3.%,% úroky. P r v Ý s o u d přisoudil žal1.ljící 
1.500 Kč s 3%,% úroky ode dne 1. dubna 1 %4, zamítl však žalobu, 
pokud se domáhala zaplacení dalších 2 % z tétO' částky a z částky 
921 ,Kč 10 h s 5% % úroky Ů'de dne 9. května 1934. Od vo I a cí s o u d 
uznal podle žaloby i pokud ji prvý soud zamítl. D ů v o cl y: Přihlíží-li 
se k obsahu smlouvy z 15. listopadu 19'28 i předchozího zatímního 
ujedn"ní ze 6. září 1928, není pochyby n tom, že podle ujedn"ní stran 
o úrokové sazbě místo »pravidelného úroku« měly úroky se zřetelem 
na váznoucí služebnost S-ových činiti jen 6% ročně po přípwdě podle 
kupní smlouvy z 15. listopadu 19'28 místo ujednané ú~'okové sazby 8% 
bylo dojednáno se zřetelem na váznoucí služebnost až do jeiího vyma-
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zání 6%. Je na sna.dě, že,~ádná,~e smluvníc? stran při tomto ujednání 
nepředvídala vládlll vyhlasku, JIZ ,od 1.kvetna 1933 byly stanoveny 
nejvyšší úrokové sazby: Odvol~cí soud nes~uhla.s! s p!ávním názo~em 
prvního soudu že jest zalovanemu zachovatI tutez srazku 2% na uro
cích i z maxin'rální sa~by úrokŮ'vé 5%.%, stanovené uvedenou vládní 
vyhláškou, ježto s~ev~ z ujed?anýc~ 8%. ~a 6% ~yla hlova~ému r;o
skytnuta jen se zremm,na vazno.ucl sl~zeb?~'st. Predpls § 9' re~. vlad. 
vyhlášky, ,že po dobu jeJ! platnostI P?zb)'vaJ! u,čmnosh usta~?vem sm!u~ 
peněžních ústavů, pokud se nesrovnavaJi se zasadaml vyhlasky, dotyka 
se ujednání sporných stran o ~Iro~ové s~zbě a ruší ji jen,. pŮ'kud ujed
naná úroková sazba - a to Je urokova sazba 6-% - :preswhule ma
xímálně přípustnou sazbu úrokovou 5% %. Na tom nemůže nic měniti 
okolnost a důvod, z jakého mezí stranami došlo k ujednání sazby 6%, 
jaká beze sporu byla uznána stranami až do započetí. účinnosti vládní 
vyhlášky. žalobkyni jest proto příznati nejen úroky za dobu od 1. května 
1933 do 30. září 1934 - za kterou žalovaný zaplatil na úroky jen 
částku 331.40 Kč - ,podle úrokové sazby 5% %, což činí za uvedenou 
dobu částku 1.252.50 Kč, tedy po odpočtení zaplacených 331.40 Kč, 
částku 9'11.10 Kč žalobou uplatňovanou s 5% % úroky od podání ža
loby, nýbrž i rozdíl 2% na úrocích z částky 1.500 Kč (naříkaným roz
sudkem jen s 3% % IÚiroky přisouzené), s kterýmižto nároky byla ža
IŮ'ba napwdenoLl částí rozsudku neprávem zamítnuta. 

, N e j vy Š š í s O' u d obnovil rozsudek prvého soudu, pokud byl 
změněn odvolacím soudem. 

Důvody: 

Žalovaný uplatňuje, že zatímním ujednáním ze dne 6 záři 1928 a 
kupní smlouvou ze dne 15. listopadu J 92'8 ujednaná úroková sazba 6% 
není pevnou sazbou úroko'vou, nýbrž jedině číslem vyšlým z výpočtu, 
když se žalobkyně zavázala dáti žalovanému náhradu za trpění služeb
nosti a stanovila výši této náhrady 2% dočasného nedoplatku dluhu 
a když se strany dohodly, že žalobkyně bude tuto náhradu platiti 
odečtením z pravidelných úroků, jež se žalovaný zavázal platiti. Odvo
lací soud zjistil sice v .souhlase se soudem první stolice, že podle řeče
ného zatímního ujednání a kupní smlouvy' ze dne 15. listopadu 1922 
bylo žalovanému právě se zřením na trvání služebnosti až do jejího 
výmazu platiti místo 8% úroků pouze 6% úrok, ale zjištění to hodnotil 
po právní stránce se zřetelem k ustanovení vládní vyhlášky ze dne 
12. dubna 1933 č. 59 Sb. z. a n. odlišně od názoru soudu prvního, 
dospěv k úsudku, že žalovanému nelze zaohovati 2,% srážku na úrocích 
jako náhradu za trpění služebno'stí i z maximální sazby úiokové 5% %, 
stanovené touto vyhláškou. Tento právní názor jest mylný. Podle odsl. 1 
§ 3 vládní vyhlášky ze dne 12. dubna 1933 Č. 159 Sb. z. a n. zahrnují 
sazby z úvěru (ad 10 až 14), pokud neni v § 5- výslovně jinak ustano
veno, vše, co závod peněžního ústavu (peněžního podniku), který je 
v dotčené zemi, smí z úvěru dotčeného druhu na dlužníkovi anebo na 
uchazeči o úvěr nejvýše požadovati, dáti si slibiti, neb přijmouti .od 
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něho na úroku a vedlejším plnění. Zakázáno jest tuto zásadu jakýmkoli 
způsobem obcházeti, 'zejména převodem úvěru na jiný vlastní ,závod 
v zemi s vyšší sazbou (odst. 2 § 3). O případ § 5 uvedené vyhlášky tu 
nejde. Podle odst. 3 § .9 vyhlášky po.zbývají po dobu platnosti těchto 
zásad účinnosti ustanovení stanov peněžních ústavů a smluv, pokud 
se s těmito zásadami nesrovnávají. Podle obsahu předposledního od
stavce zatímního ujednání ze dne 6. září 1928 a odst. Vll smlovy ze dne 
15. listopadu 1928 byla v souzeném případě stanovena náhrada za 
po,skytnutý úvěr částkou 8% a tento ujednaný úrok 8% byl postižen 
ustano,veními vládní vyhlášky ze dne 12. dubna 19,33 Č. 59 Sb. z. a n. 
tak, že byl snížen na výši 5% %. Srážka 2% poskytovaná věřitelkou po 
dobu trvání služebnosti jako úplata za toto trpění není sazbou úrokovou 
ve smyslu tohoto nařízení, ale odškodným za újmy utrpěné poskyto
váním služebnosti a není vyhbiškou tou dotčena. Kdyby byl :láZOI 
odvolacího soudu uznán správným, mělo by to v zápětí, že by dlužník 
ze svého úvěru platil žalobkyni jednak 5% % úrok vládní vyhláškou 
jako nejvýše přípustný, jednak by jí poskytoval další výhodu bezúplat
ným trpěním služebnosti, takže by toto vedlejš,í plnění přesahovalo 
úrokovou míru přípustnou a tím by odporovalo právě ustanovení § 3 
uvedené vyhlášky. 

čís. 15749. 

Nelze povoliti exekuci, podal-Ii dlužník proti rozsudku odvolacího 
soudu včasně dovO'lání, jež nebylo nižšími soudy odmítnuto jako nepří
pustné a o němž nebylo ani nejvyšším soudem dosud rozhodnuto. 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1937,R I 1518/36.) 

P r v Ý s o u d povolil vymáhající ,straně exekuci nuceným zříze
ním práva zástavního. R e:k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 

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

Dtlvody: 

Podle § 505, odst. 3 c. ř. s. se včasným podáním dovolání staví 
právní moc a vykonatelnost rozsudku ,v rozsahu dovolacích návrhů až 
do vyfízení opravnéhO' prostředku. V souzeném případě podala žalo
vaná proti rozsudku odvolacího soudu včasně dovolání, jež nebylo niž
šími soudy odmítnuto Jako nepřípustné, a ,nebylo o něm ani nejvyšším 
soudem dosud fO'zhodnuto. Právem proto rekursní soud vyhověl dlužní
kovu rekursu a zamítl napadeným usnesením návrh vymáhajícího vě
řitele na povolení uhrazovací exekuce. 

čís. 15750. 
:(~' bl~~~:F';'·- r:.u:-;'-;i'\':y:;;';<I,1;;:~'" 'j~.;;...";,r-:r",,, ,"7:::;- .. -....~; '-.--,.-.--, 

Spor o náhradu nákladů, jež třetiosoba vynaložila za nemanžel
ského otce na výživu jehO' dítěte, není věcí prázdninovou. 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1937, R 11 526/36.) 
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Proti usnesení okresního soudu v T. ze dne 30. června 1936, Jllnz 
byla odmitnuta .žaloba l~em~nželsk~ matkJ: proti nemanželském~u o~cí na 
náhradu nákladu vynalozenych za zalo.vaneho podle § 1042 obc. zak. na 
nemanželské dítě, podala žalobkyně dne 27. srpna 1936 rekurs, jejž prvý 
soud odmítl pro opožd~ěnost. I? ů vod y; Zažalovaný nárok 'předpo~ládá 
vyživovací povinnost zalovaneho a saha tak daleko, lako, Jeho VyZlVO
vací povínnost, (srv: Ol-U; Č. 10699, 11177, r?zh. c. 2963 Sb; n., s.). 
Tato vyživovacl povlllnost zalovaneho plyne ze zakona (§ 166 obc. zak.). 
Podle § 224 Č. 4 c. ř. s. j~ou věcn:i leriálními spory o výži~né, k, němu~ 
je žalovaný povInen ze zakona. Predpls § 225, odst. 2, c. r. s. vyslovne 
ustanovuje, že na počátek a uplynutí Ihiít ve věcech leriálních nemá 
vlivu že nastaly soudní prázdniny. Usnesení ze dne 30. června 1936 
bylo' doručeno zástupci žalující dne 8. července 1936. Rekurs podaný 
protí tomuto usnesení dne 27. srpna 1936 jest proto opožděný. R e
k u r sní s o u d uložil prvému soudu, aby o rekursu žalobkyně podle 
zá<kona dále jednal. D ií vod y: Žalobkyně uplatňuje nárok podle § 1042 
obč. zák., že totiž učínila za žalovaného náklad, který podle zákona byl 
povinen učiniti sám. Jde tedy o nárok, jenž není uveden ani v § 224 
Č. 4 c. ř. s. ani .v § 224 Č. 3 c. ř. s. 

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

Důvody: 

žalovaný zastává názor, že i spory proti nemanželskému otci o ná
hradu nákladů vynaložených matkou na výživu dítěte jsou leriálními 
věcmi podle § 224 č. 3c. ř. s. Dovo'zuje to z toho, že podle ustáleného 
výkladu § 49 :č. 2 j. n. (Sb. n. s.č. 603, 49'71, 5761, 10(01), uznaného 
nyní i ustanovením článku I Č. 4 zákona ze dne 16. června 1936 Č. 161 
Sb. z. a n., patří tyto spury před okresní soud právě tak, jako žaloby 
o výživné podané přímo nemanželským dítětem. NáZOr ten není však 
správný. Nenasvědčuje mu ani vznik zákona, o který se dotčena prakse 
při výkladu § 49 Č. 2 j. n. (Sb. n. s. 603, 5761) hlavně opírala, ani doslov 
§ 224 Č. 3 c. ř. s., ani úmysl zákonodárcLlv. § 49 Č. 2 j. n. mluví totiž 
o závazcích příslušejících nemanželskému otci k matce a dítěti, § 224 
Č. 3 c. ř. s. však jen o nárocích příslušejicích matce a dítěti podle zá
kona proti nemanželskému otci, čímž zjevně se myslí jen nároky neman
želské matky podle § 167 a dítěte podle § 166 obč. zák., nikoli však 
i náhradní nároky podle § 10421 obč. zák. Ustanovením § 49 Č. 2 c. ř. s, 
se mělo dosáhnouti soustředění sporů o uznání otcovství a sporů o zá
vazcích z tohOl plynoucích, což vyžaduje zásada procesní hospodárnosti, 
kdežto výjimečným předpisem § 224 c. ř. s. se podle odůvodnění vlád
ního návrhu k zákonu Č. 2'3/1928 Sb. z. a \1, (tisk 123,str. 54) mělo 
urychliti řízení ve věcech uznaných zákonem za naléhavé. 

čís. 15751. 

Je-Ii převod členských podílů stavebního družstva podle stanov se 
svolením představenstva družstva přípustný, lze dlužníka pod podmín
kou průkazu souhlasu představenstva družstva odsouditi k tomu, aby 
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vydal podílní físty o členských podílech družstva a dal je přepsati na' 
jméno žalujícího oprávněného a by mu uvolnil a odevzdal byt užívaný 
v družstevním domě. 

(Rozh, ze dne 20, ledna 1937, Rv I 549/36,) 

Žalobce převedl v roce 1924 12 členských podílů stavebního druž
stva i s právy na přidělený byt na svého švagra Jana S-a, na něhož byla 
přepsána také podílní knÍ'žka, Po jeho smrti byla přepsána na žalova
nou, a to podle tvrzení žalobcova bez jeho souhlasu, Žalobce přednesl 
dále, že se převod členských podílů a přepis podílní knížky na Jana S-a 
stal s výhradou, že podíly zůstanou vlastnictvím žalobcovým a že vy
plácené dividendy budou mu odváděny až do opětného převodu na 
něho, což manžel žalované Jan S, a po jeho smrti žalo'vaná také sku
tečně činili, Po smrti žalované, jež převzala byt, se žalovaná zavázala 
byt i ,podíly žalobci odevzdati v případě jeho, potřeby, Poněvadž t3!k 
nechce učiniti dobrovolně, domáhá se žalobce výmku, že jest žalovaná 
povinna vydati žalobci podílní listy stavebniho družstva a dáti je u druž
stva toho opět přepsati na jeho (žalobcovo) jméno, jakož i uvolniti a 
odevzdati mu družstevní byt. P r v Ý s o u d uznal částečně podle ža
loby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl pro tentokráte z d ů vod ů: 
Ježto k tomu, aby podíly mohly býtí platně postoupeny a přepsány, je 
třeba předchoziho svolení představenstva, a na něm závisí oprávněnost 
nároku žalobcova a možno'st jeho splnění se strany žalo,vané, je žaloba, 
pokud svolení to nebylO opatřeno a prokázáno, předčasnou a nelze jí 
vyhověti. 

N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

Důvody: 

Převod na žalovanou se stal ve smyslu čl. 25 stanov se svolením 
představenstva družstva, takže žalovaná je členkou družstva a nájem
kyní bytu v jeho domě, Žalobce se na žalované domáhá, aby mu vydala 
družstevní p'Odíly a dala je přepsati na jeh'O jméno, a dále aby mu uvol
nila a odevzdala byt, který užívá v domě družstva, podle ujednání 
s jejím manželem a s ní, že nejdéle po čtyřech letech mu byt a podíly 
'Odevzdá na jeho požádání, po případě jakmile bude bytu potřebovati. 
Žalobce tedy uplatňuje nárok vzniklý z toholo závazku žalovanou pře
vzatého, V jejím závazku podle prosby žalobní »dáti .přepsati« p'Odílní 
listy na jméno žalobcovo jest spatřovati bezpodmínečný závazek žalo
vané, pozůstávající v jejím vlastním projevu vůčí orgánům družstva, 
svolujícím aby podílní listy byly přepsány na jméno žalobcovo, na úče
lem splnění smluvního závazku, Naproti tomu další žádání o vydání 
podílních listů a stím souvislé uvolnění a odevzdání bytu spadá :sice 
také do vůle a čínnosti žalované k cílí splnění smluvního závazku, avšak 
plnění jeh'O je vázáno souhlasem představenstva družstva (čl. 25 stanov, 
čl. 4 a 5 nájemního řádu), Než v tomto směru není právní překážky, aby 
žalovaná, budou-li tu předpoklady pro jeJí odsouzení, byla odsouzena 
k tomu plnění pod podmínkou, že prokáže souhlas představenstva 
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I konatelnost nároku žalobcova v tomto směru byla 
družstva, ~.)'j tedy vy 'žalobce prokáže onu skutečnost souhlasu 
učiněna zavlslou na tOT' '§e7 ex, ř, Tato otázka sv'Olení představenstva 
představenstva ve S~,yS u, osli žalované nÝ'brž J' e věcí žalobcovou, "by 

t<'ká J'iž smluvO!' pOVlOn , , ," ť se ne J" ',b' tí zase řádným členem družstva ~ pravy uZlva ~ 
SI Je opatn!? ~y ~ohl !a'isté by nebylo ani účelné, aby zalobce svol~1ll 
bytu, mu p~lde~:ne~~d s Jorem "oroti žalované, jež dobrovolně nechtel~ 
to SI opatnl ]lz, P, Pk a a'by bk vyvolával u družstva rozhodnuh, 
d d ' t' tvrzeny zaV3!ze , ", ' ' o rze I d í rozhodnutí o tom ze zalo,vana Je povmna 
když neměl př~de,:, SOeuk n DO'\'1o'I'a'cí soud vy' cházeJ'e z těchto úvah, 

't' luvlll zavaz, ' " , b I splm I srn, "osouzeníodv'Olacího soudu 'v této otazce y? 
má za to, z~ PNra,:mdtvolací soud nemohl ve věci samé rozhodnouh, 

ávně mylne, ez ' , 'd I' , , lované pl' ,,' d I c' soud se nevypořádal s vytkaml o vo am za , 
ponevadz .o v~ a d~vodV nesprávného oceňování diíkazů a rozporu se 
uvedeny'm~, P;vlo napadeno zjištění prvého soudu o' tvrzené úmluvě na 
SpiSy, Jlmlz o I ' 'b t 
vydání podílů po době čtyř let a uvo nem, y u, 

čís. 15752. 

útraty sporu o uznání otcovstvl a o výživné jsou pří~~ušen~tvlm 
výživného a lze i pro ně nastupovati žalobou podle § 2 vyzlv. zakona 

č. 4/1931 Sb. z. a n. 
, (Rozh, ze dne 20, ledna 1937, Rv I 1963/36,) 

Žalobce, opíraje žalobu o předpis § 2 vyživ, zákona. Č, 4/1931, ?b, 
domáhá se na žalovaném pko otCI sveho nemanzelske~o dltete 

z, a n,.. " áhrady útrat J' ež mu byly ořisouzeny v patermt,mm spc:ru 
,mimo' ]lne ln, • t't" ť ' I !:Ju 7alontl 
proti synovi žalovan~?o, P r ~ Ý s o u d v e ocas I za ° -' ' 
O d vol a c í s o u d JI vyh'Ovel., ' , 

Ne j vy Š š i s o u d nevyhovel dovolalll, 

Důvody: 

žalovaný zastává názor, že útraty nejsou pohledávkou výžívnélr? a 
že se proto na ně nevztahuje § 2 vrživ: ~"k, č,,~! I ~31,~b, z, a ~" avsa~ 
výhody, jež poskytuje zál<o'n vymahaJlclmu venteh,pn exe~ucI na slu 
žební platy pro pohledávku výživného, se v~tahuJl 1 n~ Ultraty spo:u 
o výžívné jako příslušenství vyživovací pohledayky, Je~vsem pravda, ,z~ 
žaloba o' výživné byla v souzeném případě spojena s~ zalob'Ou ,0 uz~am 
otcovství, to však na věci nic nemění, neboť o.tcovst.Vl k n,emanzelskemu 
dítěti jest nutným předpokladem vyživovacl P?vlf;nosh otcovy, ~ez 
něhož nelze žalovati na placení výživného, Hlavmm '~,čele~ patermtmuo 
sp'Oru jest donutiti nemanželského otc:" aby plahl ,VyZ1V?~? a )Sou proto 
útraty paternitního sporu přislušenstvlm vysouzeneho vyzlvneho, 

čís. 15753. 

Peněžní ústav pro nějž bylo nařízeno přll'očí podle zákona č. f40/ 
1924 Sb. z. a n., ~elze po dobu příročí žalovati o vy'dán~ od~~zd~ne m,~ 
vkladní knížky p'Odle jejího stavu z doby před nanzemm pnroct, tohz 
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o opětné uložení částek, které z ni byly vybrány před počátkem účin
nosti příroči. . 

Pohledávka na zaplacení částky, lderá byla uložena na vkladní 
knížku, jež byla osobou, jíž byla vkladní knížka odevzdána, bez
p r á vně vybrána, vzniká již bezprávným vybráním oné částky; pro 
vznik pohledávky nerozhoduje, kdy se vlastník vkladní knížky o tom 
dověděl. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1937, Rv I 2529/36.) 

žalobkyně přednesla, že na jaře J 930 dala žalované bance do 
úschovy vkladní knížky, jež žalovaná v dubnu až červnu 193'0 bez vě
domí a souhlasu žalobkyně nuceně realisovala, uhradivší sí tím jednak 
svůj dluh u ..... banky, jednak opatřivši si tak úvěr. žalované bylo 
dne 2. října 1931 povoleno příročí podle zák. č. 240/1924 Sb. z. a n. 
Vkladní knížky, o něž jde, jsou nyní uč ..... banky, která je 
ochotna dáti je znovu do oběhu, budou-li na ně vloženy částky, jež 
z nich byly vybrány. Protí žalobě na vydání dotčených vkladních knížek 
s původními vklady před realisací po případě na zaplacení valuty, jež 
na nich byla před realisací uložena, namítla žalovaná banka mimo jiné 
nepřípustnost žaloby, hledíc k zákonu č. 240/1924 Sb. z. a n. P r v Ý 
s o u d uznal podle žaloby, pokud se týkala a I t e r n a t i v n í h o žá
dání peněžité částky, o d vol a c i s o u d žalobu odmítl, maje za to, že 
pohledávka ta podléhá příroční a nelze ji zatím uplatniti, jinak odvolání 
nevyhověl. 

Ne j vy Š š í s o u d zamítl žalobu pro tentokráte v části, týkajicí 
se vydání knížek, a nevyhověl rekl\;fsu do odmítnutí žaloby o zaplacení 
valuty. 

Důvody: 

Důvodná jest výtka odvolání, že pohledávka, aby byly vydány žalu
jící straně vkladní knížky, znějící na částky 161.1'07 Kč 70 ha 21.280 Kč 
25 h, podle stavu 1. května 1930, podléhá příročí ve smyslu zákona 
č. 240/19'14 Sb. z. a n. Tento ,nárok - ať se opírá o povínnost stano
venou v § 961 obč. zák., čí o uplatnění vlastníckého práva k vkladním 
kní~kám - náležel by v kon:kursu do třeti třídy ve smyslu § 56 konk. ř., 
protože předpis § 47 konk. ř. tu neplatí. Vylučovací nárok ve smyslu 
posléze uvedeného úkonného ustanovení je odůvodněn pouze tehdy, 
Jde-li o nárok na vydání věci ve stavu, v kterém byla z době počátku 
účinnosti konkursu po případě v době počátku účinnosti přiročí. Žalobní 
nárok na vydání dotčených dvou vkladních knížek podle stavu ze dne 
1. května 1930 není takovým nárokem, ježto vpravdě jde o restituci 
stavu, který již neexistoval v době počátku účinnosti přímčí, tudíž 
~pravdě o to, aby byly vkladní knížky vráceny po opětném uložení 
castek, které z nich byly vybrány před počátkem účinnosti přímčí. Toto 
plnění nelze podřaditi pod ustanovení § 47 konk. ř. Nemůže býti řeči ani 
o aphkaci druhého odstavce tohoto paragrafu, ježto se výběr ze dvou 
~kladních knížek stal před účinností příročí. Poněvadž neni sporu o tom, 
ze příročí nařízené pro žalovanou stranu trvalo v době podání žaloby 
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db' ynesení ro·zsndku prvního soudu, bylo žalobu pro tentokráte 
~a~ít~o~t: ve smyslu ustanovení druhého odstavce § 5 zákona č. 240/ 

1924 Sb. z. a n. 

j
" t' ht důvodů plyne, že i altemativní žalob ní pohledávka na 

lIZ z, ~~ t~y 192555 Kč 40 h s přísl. podléhá příročí. jest pouze 
zap ace~1 cas 'lež' n~ tom kdy se dověděla žalobkyně Cl bezprávném 
dodatI, ze ďcza k\adníchknížek pobledávka ta, je-li po právu, vzmkla 
výběru '~~elevonua Vtuto skutečnosť již bezprávným výběre,:" tudíž před 
~e~e zr. .. očí. Odvolací soud proto právem vyslovIl, ze tato pohle
U~ll1nost~ch~~á příročí a že nelze ji proto za přirOČ,í uplati\~vatI. Pa
davka p . ys'šího soudu neušlo že vy' rok rozhodnutI odvolaclho soudu 
zornoS tI ne]v " , 'd t' t . t"t stránce není vhodně upraven. jezto vsak ne] e o zma ecnOs -
po ,,o o nepřípustnost pořadu práva - nebyl rozsudek soudu 
ze]mena ne , h " . 

, tolice po této stránce spolu s řízením na ne se vzta U]ICI~ zru-
Frvm ~b z' ]'en změněn a žaloba v této části pro tento.kráte zanlltnuta. 
sen ny r 'd I 'I 'h ' IZ Vada 'ež se týká nesprávné aplikac,e prav! ~ norma nI o pr~va" an 
b byl~ zmatečností podle § 477 c. r. s., nem v rekursu uplatnovana ~ 

y t neskýtá vhodný podklad k tornu, aby rozhod,nutí soudu ~ruhe 
~;~li~e, vadné pouze po stránce formální, bylo změneno aneb zruseno. 

čís. 15754. 
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Zanikla -Ii směnečná pohledávka proti vyrovnací!l:u dl,!žník.u ~uce-
'm vyrovnáním a zaplacením vyrovnací kvoty, neOZlvne hm, ze ]1 vy

ny c' 1 b ,- , formy rovnací dlužník po pravoplatné~ vyrovna!.11 ,u~na ez oS!fienecne . : 
. Trvá-Ii směnečný závazek proti spoludl1.!zoíkum, ,ne~uze, se yyro~nacl 
. dlužník, jehož směnečný dluh. takto ~a~lkl, domahat~ vracent s!"enky, 
nýbrž jest oprávněn jen, aby Jeho pInem bylo na smence vyznaceno. 

(Ro.zh. ze dne 21. ledna 1937, Rv I 426/35.) 

žalovaný zapújčil v roce 1925 žalobci 65.400 Kč. žalobce odevzdal 
na to žalovanému 5 směnek, podepsaných jím jako ~kcep~antem, pr., jo: 
selem O-em jako výstavcem a žirantem. Tyto smenky zalov,any t~~o: 
roku zažaloval. Spor byl dne 7. prosince 19~5 skončen sml,r~n:, llmz 
se žalobce zavázal zaplatiti pohledávkn ve ctvrtletmch splatkach po 
5.000 Kč. Dne 28. července 1926 bylo jmění žalobce zahájen~on~u!s, 
který byl ukončen nucenýrr~ vt~?vn~ním,1., řít~a 1927, podle nehoz za
labce byl povinen zaplatItI ventelum tretI tndy. \0% kvotu ve dvou 
splátkách, "a 10 5% v šesti měs!cích .a 5% v Jednom ro~e po p~a~ 
voplatném zrušení konkursu s pulmčmm resplrem. Nu,:ene vyro,:nal1l 
nabylo moci práva. Po přijetí vyrovnání bylo zaplaceno zalobc~m za~o
vanému ,celkem 6.5.0'0 Kč. žalovaný pak kompensoval pohleda,:ku za
labcovu ve výši 364 S 8 cr a připsal částku tu žalobCI k dobru. Zalob-ce 
tvrdí sporně, že v době z~há{ení konkursu činila poh}.e~ávka původních 
65.400 Kč již pouze 62.545.76 Kč, takže 10% kvota CInI 6.264 ,Kč 67 ?, 
že zaplacením částky 5.500 Kč byla tato W%kvota vyrovnana a ze 
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pohledávka žalovaného zaníkla. Proto se domáhá vydání 5 směnek, jež 
podepsal a odevzdal žalovanému ke krytí poskytnuté zápůjčky. Níž š í 
s o u dy uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: 
Zaplacením 10%kvoty zanikl nárok žalovaného ze soudního smíru Ze 
dne 7. prosince 1925 a žalovaný byl po,vínen podle předpísů konkurs
ního řádu a směnečného řádu buď vydati žalobci směnky, nebo na 
nich vyznačiti, že tato směnečná pohledávka vůči žalobcovi následkem 
nuceného vyrovnání včasným zaplacením kvoty zanikla. Nap<tdený názor 
prvního soudu, že směnečný závazek žalov<tné'ho zanikl, jest pwto úplně 
správný, a příkaz na vydání směnek po' případě vyznačení kvHance ná 
nich odpovídá zákonu. Nemůže prolo býti pochybnosti, že směnečný 
závazek zanikl. Aby tento závazek byl obnoven, nestačí nějaké ne
určité ústní prohlášení, jak to žalovaný tvrdí. T"ké kdyby k takovému 
projevu žalobcovu došlo, což bylo popřeno, třebas by se stalo po skon
čeném vyrovnání, nemůže míti za následek, že by obnovilo zaniklý smě
nečný závazek. Op<tčný názor odvolatelův nemá opory ve formálních 
předpisech směnečného práva. 

N e j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

Žalobce zaplatí I včas a plně 10% vyrovnací kvotu na směnečnou 
pohledávku žalovaného 52.545 Kč 75 h, jejíž výše není již napadena. 
Poněvadž jde o osobní dluh žalobcův, jest žalobce zproštěn podle § 155 
konk. ř.č. 337/1914 ř. z. závazku hradití zbytek! pohledávky. I když 
se snad zavázal žalobce po pravoplatném nuceném vyrovnání zaplatiti 
žalovanému zbytek pohledáV1ky, neoži~la tím půcvcodIT1í, směnečná po
hledávka, ani nevznikla tím nová směnečná pohledávka pro nedostatek 
předpokl<tdu čl. 4 směn. ř. (§ 2 směnečného zák. č. 1/1928 Sb. z. a n.). 
To případně doličil již odvolací soud, na jehož odůvodnění v tomto 
směru se odkazuje. Dodati jest jen, že uznání jest samostatným zava
zujícím důvodem (rozh. č. 2952 ,Sb. n. s.),c, jenž musí býti posuzován 
samostatně, a postrádalo-Ii uznání formy směnečné, nevznikl jím zá
vazek směnečný, nýbrž mohl vzniknouti jen obecnoprávní závazek. 
Naproti tOmu není bez významu, zda směnečný závazek Dr. Josefa O. 
z~nikl. Neboť směnečný dlužnik jest podle čl. 48 směn. ř. (§ 44 směn. 
zak. č. 1/1928 Sb. z. a n.) oprávněn žádati vydání kvitované směnky 
s protestem pro neplaceni, zaplatí-Ii cel?u směnečnou sumu s úrokv a 
útratami, poněvadž tím zanikla jakákoliv pohledávka majitele směňky. 
Z toho plyne zároveň lúsudkem z opaku, že, zaplatí-Ii směnečný dlužník 
jen část směnečné pohledávky, nemůže žádati vrácení směnky, poněvadž 
majItel směnky má ještě nárok na další částku směnečnou. Obdobně 
to platí, jestliže směnečný nárok proti směnečnému dlužníku sice zanikl 
podle zákona i jen částečným placením, avšak majiteli směnky přes to 
zůstal směnečný nárok proti ostatním spoludlužníkům směnečným, jak 
tomu může býti v souzeném případě, kde směnečný ziivazek Dr. Josefa 
O. jako vystavitele a ručitele směnky nemusil býti dotčen podle § 155 
konk. ř. nuceným vyrovnáním žalobce. Trvá-Ii tento směnečný závazek 
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dále, není žalovaný povinen vrátiti žalobcí směnky: nÝ,brž ža~obce má 
jen právo, aby jeho placení bylo potvrzeno na ~nJSlllalu s~,.ene~, jak 
žalobce sám tvrdi, odvolávaje se ,~a ,obsah ~yrovnam, a po pnpade, aby 
žalobci byl vydán opis směne~, CII1;Z se ?v~el11 nero},uml kopIe ~menk~ 
podle čl. 70 směn. ř. (§ 70 ~men. z~ko:ra): Zalobce zadal sIce v zalohnI 
, 'd sti nejen o vrácení smenek, nybrz »Ill eventum« I o to, aby bylo 
~: ~měnkách poznamenáno, že z~pl~cením 10% vyrov,nací kvo:ty, b~la 
'pln' zaplacena pohledávka protI nemu. Toto posledm eventualm za
~áníe bylo by odůvodněno, i, kdyby směnečný nárok, proti Dr. ~osefu 
O. trval po právu. Přes to vsak nel~e am v tOI;,tO smer~ ~apad,:ny' r~z: 
sudek změniti, poněvad,ž ndze pomllloutr prv~1 a, hlaVnI zalobn!, zadanI 
O vrácení směnek, kdyz n~byly .leh? skutko~e predpoklady zJIstova~y, 
Žalobce sice tvrdil, že smenečn~ narok ~rotI Dr. J,os,efu O. ~anlkl,.za
lovaný však to popřel a odvolacl soud otazku tu neresll, pokladaje JI za 
nerozhodnou. Bez vyřešení této otázky nelze však ve sporu bezpečně 
rozhodnouti a poněvadž vada ta zasahuje až do první stolice, bylo zru
šiti podle § 510, odst. 1, c. ř. s. rozsudky 'obou nišžích stolic za účelem 
zjištění předpokladů pro trvání nebo zánik směneóného' závazku stran 
Dr. Josefa O. 

čís. 15755. 

. Nepominutelnému dědici přísluší žaloba podle čl. XLII. uvoz. zák. 
k c. ř. s. proti těm, kdož podle donměn/ mají vědomost o zamlčení nebo 

. zatajení pozůstalostlliho jměni, zejména proti universálnímu dědici, jenž 
jmění to vědomě a úmyslně v pozustalostnim řizení správně neudal. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1937, Rv I 43'5/35.) 

Nepominutelný dědic se domáhá žalobou podle čl. XLII. uvoz. zák. 
k c. ř. s. na universální dědi!čce a sourozencích zůstavitelčiných, aby 
uda!i, co jim jest známo o zamlčení nebo zatajení jmění zlrstavitelčína, 
které zde bylo v době řízení posledního pořízeni, a by od,přisahli, že 
jejich údaje jsou správné a úplné. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y 
vše c h tři s t o' I i c, n e j vy Š š í m s o u cl e m v otázce, o niž tu jde, 
z těchto 

důvodů: 

Uvozovací zákon kc. ř. s. rozeznává v čl. XLII. dva případy, v nichž 
lze žalovati, aby odpůrce, předlože po případě seznam jmění nebo 
dluhů, udal, co mu o tomto jmění, o těchto dluzích nebo o zamlčení neb 
o zatajení některého jmění jest známo, a vykonal přísahu o tom, že jeho 
údaje jsou správné a úplné. V prvním případě jest předpokladem ža
lobního nároku, že žalov<tný jest podle předpisů občanského práva po
vinen udati jmění nebo dluhy, v druhém případě' však se nevyhledává 
taková povínnost žalo,vaného a oprávněný může vznésti žalobu proti 
každému, kdo má podle jeho domnění vědomost o' zamlčení neb zatajení 
jmění. V obou případech ovšem jest k žalobě oprávněn jen ten, kdo' má 



- Čís. 15756 -
48 

soukromoprávní zájem na vyšetřeni majetku nebo dluhů (rozh. Č. 5030 
Sb. n. s.). V souzeném případě se žaloba neopírá o nějakou povinnost 
žalovaných k udání jmění nebo dluhů podle předpisů občanského práva 
a proto nezáleží, na tom, že testamentámí, dědic této povil1nosti nemá 
vů,či nepominutelnému dědici. Ale žaloba se dovolává toho, že tu jest 
ještě jiné jmění, které žalovaní zamlčeli a jež součinností žalovaných 
bylo odňato pozůstalosti. Nepominutelnému dědici nelze tu upříti sou
kromoprávní zájem na jeho vyšetřeni, ježto na něm závisí vyměřeni 
jeho povinného dílu. Žalovani pou1kazuji neprávem na to, že žalobce 
sám při ústním jedminí, kOl1aném dne 8. září 1933 předložil soudu 
~eznam jmění, jež podle jeho tvrzení tu bylo ještě v d~bě úmrtí Flory J. 
Zalobce nikdy neupustil od svého tvrzení, že zůstavitelka měla a musila 
mítí ještě jiné jmění, zejména peníze, jež obdržela jako kupní cenu za 
prodané nemovitosti; není tedy správné tvrzeni dovolatelů, že žalobce 
sám doznal, že žádné jmění nebylo zatajeno. Kromě toho však přísluší 
žaloba podle čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s. i tomu, kdo sice ví, že tu jest 
jmění, ale jest v neji'stotě o jeho osudu (mzh. č. 1027, 11855 Sb. n. s.), 
nevěda spolehlivě, kam se věci poděly (rozh. č. 3140 Sb. n.). Právě ná
mitka žalovaných, že zůstavitelka na ně převedla vlastnictvi k podstat
ným součástím svého jměni, odůvodňuje závěr nižších soudu že žalo
vani mají vědomost o jeho zamlčení nebo zatajení v pozůstal~stním ří
zení po případě, že universální dědička sama je vědomě a úmyslně ne
udala. 

čís. 15756. 

K otázce důkazního břemene ve sporu, v něrnž se manželka domáhá 
na manželovi vrácení peněz ze zápůjčky neplatné pro nedostatek zři
zeni notářského spisu podle § 1 písm. bl zák. č. 76/1871 ř. z. a žalo
vaný manžel namítá, že mu manželka dala částku tn na společné živo
bytí. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1937, Rv I 854/35.) 

Srv. Sb. n. s. Č. 8637. 

Žalobkyně se na žalovaném manželovi domáhá vrácení zažalované 
částky pr~, bez~ů~o~né .obohacení, tvrdíc, že částku tu. žalovanému půj
ČIla, ze vsak zapujcka jest pro nedostatek formy notařského spisu ne
platná. Proti žalobě namítl žalovaný, že nešlo o zápůjčku, nýbrž že mu' 
žalobkyně onu částku dala na společné živolhytí. . P r v Ý s o u d zamítl 
žalobu. Od vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

Žalobní nárok se opírá o tvrzení, že žalovaný byl bezdůvodně obo
hacen, a předpokládá tudíž, že žalovaná částka přešla ze jmění žalob
Ikynina do jmění žalovaného, při Čemž příjemce buď od prvopočátku 
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'I 1ároku na toio plnění, aaebo zanikl právní důvod je podržeti. 
l1eme I , 'I bk "I d k' t' , Dovolateli lze přisvědčíti v tom, ~e za,o yn.e me!! sou u pro aza I" ze 
b I splněny předpoklady tvrzeneho z~lobmho, duvodu., T.omuto p,oza
d~:kU však bylo učiněno zadost, r:ro~~zala-l: zalobkyne, ze dala zal 0-
, n' mu zažalovanou částku jako zapu]cku a ze tato smlouva pro nedo
\ fat~k zřízení notářského spisu podle § I písm. b) zákona ze dne 25. 
: 'V ce 1871 Č. 76 ř. z. nebyla platná. Nedostávalo se tedy žalovanému 
cel en d "tk I t'h "h dO d . ako nanželu žalobkyninu o prvopoca· u p a ne o pravl1l o uvo u l' 1 ~ tí toho co mu žalobkyně plnila. Namítal-li žalovaný - ovšem 
t~~I~: při vý;lechu jak,? strar:a, což v~ak soud ne~mí P?minouti (ro;"h; 
, 11714 Sb. n. s.) -, ze mu zalobkyne dala spome pemze na spolecne 
~ivobytí, chtěl tím ~a~rněo upla!ni~: ž,e ,má práyní důvod je podržeti. Po 
této stránce však stlha ~Uk~Zlll brIme zalovan~ho a ne,lze pr~t? od~ola
címu soudu vytýkatI pravnI mylnost (§ 503 c. 4 c. r. s.), zadal-h na 
něm, aby toto tv!zení, prokáz~l. Ale žalova!'Ý!1euvedl v první stolici 
konkretníchskwtecnostl, z mchz by plynulo, ze sam bezesve vmy nebyl 
s to, aby řádně a slušně ?,anželk~, vyživoval, podle s;:ého jměnI (§ 91 
obč. zák.), a že žalobkyne onou .castkou chtela dostalI sve povmnostI 
(§ 9;< obč. zák) pomáhati manželovi ve výdělku po případě pOi dobu 
jeho nemohoucnosti zabezpe~iti noáklady. společn~ domácnosti .. Opomi
nul-li však žalovaný skutkove oduvodmh svou namltku v prvlll stOhCI, 
nemůže to' doháněti v dovolacím řízení. Jest proto schváliti právní 
názor odvolacího soudu, že žalovaný spornou částku obdržel bez práv-

..ního důvodu, a ježto také neprokázal, že má právní důvod jí podržeti, 
nepochybil soud druhé stolice, nznal-li žalobu odůvodněnou. 

čís. 15757. 

K výkladu vlád. nař. č. 250/1935 Sb. z. a n. 

Skutečnosti odůvodňujíCÍ nárok na úlevy jsou skutečnostmi nárok 
zastavujícími ve smyslu § 35 ex. ř. 

Vede-li věřitel na základě pravoplatného odsuzujlciho rozsudku 
proti dlužníkovi, který má nárok na úlevy podle vlád. nař. č. 250/1935 Sb. 
z. a n., exekuci v rozsahu přesahujíc.ún meze tohoto nařízení, může se 
dlužník proti tomu brániti i žalobou podle § 35 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 2'1. ledna 1937, Rv I 29'04/36.) 

žalobce, jenž jest zemědělcem ve smyslu vládního nařízení Č. 250/ 
193,5 Sb. z. a n., dom"há se výroku, že exekuce vedená proti němu ža
lovanou k vl'dobytí ,pohoJ.edávlky jest nepřípu,stná, poněvadž na pohle
dávku tu se vztahule dobrodiní toho,to vládního naří'zení. Niž š i 
soudy zamí'Uy žalobu, odvolací sould z těchto důvodů: Jde 
jen o to, zda žalobce jalko rolnlk může podati žalobu o nepřípustnost 
exekuce proti němu vedené, hledíc k předpi,sům vlád. nař. Č. 250/1935 
Sb. z. a n. Na tuto otázku jest odpověděti záporně. Nehledíc k tomu, že 
zde není- vůbec předpokladů žaloby ve smyslu § 35 ex. ř., jest poukázati 

Civilní rozhodnuti XIX. 4 
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na ustanovení § 27 vlád. nař. Č. 250/1935 Sb. z. a n., z kteréhož jasně 
plyne, že exekuce pro,tí zemědělcům jsou, i za platnosti uvedeného vlád
ního nařízení přípustné, a že pouze povinný může podati po povolení 
exekuce návrh na její' odloženi. • 

Ne j vy Š š i s o u d uložil prvému soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

DůvOdy: 

Zažádá-Ii, věřitel na základě pravoplatného mzsudku o exekuci' proti 
dlužníkovi, který má nárok na úlevy podle vlád. nař. Č. 250/19:35 Sb. 
z. a n., avšalk u!činí~U tak v rozsahul přesahujídm meze tohoto vládního 
nařízení, má dlu'žnílk na vůli, aby se dovolal okolnosU, že je zemědělcem 
podle § 1 u'ved. vlád. nař. a že jsou splněny i ostatní předpoklady pro 
uplatnění úlev, a aby je uplatňoval v exekučním řízení" neboť § 25 u,ve
deného vládníh'O nařf,zení' na t'O přímo p~matuje a není podkladu pro 
názor, . že by lento paragraf počítal jen a výhradně s případy rozs'Ou
zenými již v době před jeho platností' (srv. rozh. nejv. s. č. 1371, 1371 
Sb. min. sprav.). Praví-Ii, se v § 13 uvedeného vlád. nařízenr, že »země
dělec jako dlužník pohledávky, která se stala proti němu splMnou před 
1. lednem 1936, není zavázán ,pla:liti věřiteli vedle úroku více než pra
videlné púloletní splátky, že závazek ke splátkám počíná dnem I. října 
1936« a že »vyšší splátky na púhledá\Oku nelze na dlužníku vymáhati 
ani na základě směnky, která byla vydána k zajištění pohledáV'ky«, lj;es! 
tím stanoveno, že věřitel nemŮ'Že p'Ohledávku e",ekučně vymáhati před 
1. ří'jnBln 1936" i když má exekučnÍ' titul, neboť v § 25 jest výsl:ovně ře
čeno, že uplatn'ění úlev ,podle předcházejíd:ch uSltanovenÍ není na pře
kážku, že se pohledávka opírá o exekuční titul. Skutečnosti odů'vodňu
jící nárok na úlevy jest tudí'ž pokládatí za sku~ečuosti m,rok zastavující 
ve smyslu § 35 ex. ř. Podle druhé věty prvního dstavce § 35 ex. ř., zá
leží-U exekllční ti:tul v soudním r.ozhodnuií, jes't rozhúd'll'jíd doba, až do 
které dlužník mohl pří,slušných sku,te'čn'Ostí ú čin ně užitÍ' v předchá·· 
zejídm soudním řízení. Ale v předcházejícím SpOfU' nemohl dlmžník 
účinně užílti skutečností, odúvodňujídch nárok na úlevy, protože podle 
toho, co bylo ji'ž vyloženo, může je upla,tni!i' teprve v řízení exekučním. 
Jest pwto' i žaloba podle § 35 ex. ř. případným prostředkem k 'Obraně 
proti nároku, pro něj.ž byla exekuce povolena. Tvrdil-Ii žalobce (dluž
ník), že jest zemědělcem a že se na pohledávku" pro kterou žalovaný 
vede proti němu exekuci, vztahují ustanovení uvedeného vládního naří
zenf, ježto vznikla před 31. prosincem 1935 a jest ta'kové povahy, že 
pro Ol nelze vésti exekuci, uplatnil tím skutečn'Osti vymáhaný nárok za
stavujíd p'odle § 35 ex. ř., jež nemohl účilnně uplatniti v původním sporu 
o zaplacení, jak plyne z úvahy právě uvedené. Ježto se nižšÍ' soudy pro 
svůj odchylný právní názor na věc nezabývaly tvrzením žaloby po této 
st;ance a nezkoumaly, zda jsou splněny předpoklady pf'O uplatnění tvrze
nych Mev ,~o stránce věcné i osobní, není věc zralá k rozhodnutí (§ 510, 
'Odst. 1, c. r. s.). 
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čís. 15758. 

Je-li trvalé pracovní místo. zaměstnancoyo jinde. ne~ ~ bydliš!i !,e~o 
sídle iinny zaměstnavatele, Jest pútvrzem o zamestnanl (vysvedcem) 
vydati zaměstnanci v místě, kde skúnčil jeho pracovní poměr. 

Zaměstnavatel 'Ocitá se v prodlení s vydáním vysvědčení zaměstnanci 
skončením služebního poměru, ať jde o služební poměr podle zák. Č. 154/ 
1934 Sb. z. a n., nebo podle zák. č. 20/1910 ř. z., nebo podle § 1163 obě. 
zák. okamžikem, kdy zaměstnanec požádalo vysvědčení. 

(Rozll. ze dne 21. ledna 1937, Rv II 1011/36.) 

. žalobce přednesl, že byl zaměstnán u žalované v B. Dne 3. července 
1935 ho žalovaná bezdůvodně a bez v~púvědi propustila, a ač ihned 
žádal potvrzení o zaměstnání' v místě, kde byl zaměstnán, a neobdržev 
je, žádalo ně opětně u žalované v jejím sídle v Z., nebylo mu ani 
pak vydáno. Tím mu byla z,působena škoda v zažalované částce, neboť 
mohl obdržeti výhodné zaměstn,;n\, jež neobdržel jen proto, že nemohl 
se prokázati vysvědčením 'O svém dosavadním zaměs,tnání. Proti žalobě 
namítla žalovaná, že žalobce, jenž byl propl1'š.těn ze služ'eb žalúvané dne 

.3. července 1935, ž:ldal lístkem ze dne 8. července 1935 o zaslání vy
svědč'ení. Vys",ěďčeni odpovídající stavu věci a pravdě bylo žalobci za· 
:slá'n'o dn'e 10. července 1935. Vzhledem k tomu, že žalovaná byla podle 
zákona povinna žalobci vys.vědčení pouze vydati, bylo mu zasl,;no na 
jeho nebezpečí a žalovaná tím svoji, zákonem jí uloženou, povinnost 
·splnila. Žalovaná n'abízela ža,I'Obci vysvědčení též ve sporu Cpr ... , ale 
on je nepřijaL žalobci však, i kdyby byl vysvědčení' nedostal, ve sku
tečnosti žádná škoda nevvešla, poněvadž hned ,po svém propuštění se 
osamostatnil. Niž Š Í' s o u d y zamí[ly žalúbu. 

N e j v y Š š í s o II d ulohl odvolacímu soudu nové jednání a rD'Z

hodnutí. 

Důvody: 

Jak podle § 44 zákona Č. 154/1934 Sb. z. a n., tak i podle § 39 zá
kona č. 20/1910 ř. z. a podle § 1163 obč. zák. jest zwměstnavatel 
povinen vydati zaměstnand při skončení pracovního (služebního) po
měru potvrzení o zaměstnámí (vysvědčení). Z těchto zákonných usta
novení vyplývá, že zaměs1nanec si: musÍI potvrz.ení o zam'es,tnáni (vy
svědč",ní) II zaměstnava,tele vyzv'ednouti. Z dntčených zákon'ných ulsta
novení však také plyne, že zaměstnavatel musí potvrzení o zaměstn<tní 
(vysvědčení') připraviti, aby si je zaměstnanec při skončení pracovního 
poměru mohl vyzvednoulti, že tudí,ž potvrzení o zaměstnání, (vysvědčení) 
má býti zamě'stnanci vydáno na t,Om místě, kde se skončil jehlO pra
covní (služební) poměr, neboť ze slúv »:při skončení, pracovního po
měru« (služebního pomě'ru) nutno usuzovati, že zaměstnanec, 'konče s'vé 
zaměstnání na určitém místě a odcháze1ie ze zaměstnáni, -má zároveň 

4' 
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obdržeti po'tvrzení o zaměstnání (vysvědčení), čímž mu má býti umož
něno, aby si ihned po vyst?upení :,e z~n;ěstná::í ,n:.~hl hled~ti zaměst
nání nové, maje již potvrzem o- za;uestnam od, dnvejslho zamestn.av~tele. 
V tomto svém zájmu byl by zamestnanec poskozen, kdyby o mIMe vy
dání potvrzení o zaměstnámí (vlsv~dčení) .rozhod?valo sídl.o závod,~ ~a
městnavatelova, kde jest soustredena sprava celeho podmku, tvonclho 
souhrn jednotlivých, na ruznÝ,cht;lÍstech ,zříz,ených závod~ ~ed!ejšich, 
u něhož byl zaměstnanec zamestnan. Ponevadz ~est nesporne, ze zalobce 
byl z",městnán u ža:l~vané fi:my ,v ,B., byl,a žal?vaná firma .P?vinn~. vy: 
dali žalobci potvrzem o zamestnant (vysvedčem) v B. Zaslam poh I zent 
'0 zaměstnání (vysvědčení) dělo se tudí-ž na nebezpečí žalovwné fir;uy, 
i když žalobce, neobdržev vysvědčení v B. pH skončení své.ho z~~est
nání, žádalo jeho zaslitní na svou adresu v B., neboť tato jeho zadost 
se po tvrzeném jím odmílnutí jeho původ-ní žádosti o vydáni potvrzem 
o zaměs,tnání jeví jacko popoh1ÍJnění žalované firmy k splnění ieji~o: 
vinnosti zaměstnavatelské a nikoU jako nový návrh žalobcův na zaslam 
potvrzení o zaměstnáJní způsobem jím samým zvol,eným, tedy na .i':.ho 
nebezpečí. Nelze na to usuzovati ani z udání adresy žalobcovy vB., jezto 
nejsa již ve službách žalovamé HDmy, byl oprávněn jí oznámiti" kde se 
zdržuje a kde jest ochoten potvrzení 'Ů zaměstnáni přijmouti, když mu 
je S3Jma nevydala v mí,stě propuštěni. Odvolací soud pwto nepritvem 
usoudÍ'! že se žalovaná firma neoctla v prodlení s vydáním potvrzení 
o zaměstnání (vysvědčení') již proto, že je odeslala na adresu žalob
cem samým určenou,. Nutno však dále u,vá'ži1i, od kteréh·o okamžiku byla 
žalovaná firma v pr'odlení, nevyhověla-li své zákonem ji uložené povin
nosti k vydání potvrzení o zaměstnáni. Pon,ěvadž žalovaná firma ani ne
tvrdila, že jí nebylo možno, :liby připravila po,tvrZ'eni o zaměstnání' (vy
svědčení,) pro okamžik propuštění žalobce ze svých služeb, nastalo by 
prodl'eni na její straně skončením pracovniho poměru, tudíž dnem 3. čer
vence 1935, kdyby pracovní poměr žalobcův bylo posuz'ovati 'podle zá
kona č. 154/1934 Sb. z. a n., podle kterého -není třeba, aby zaměstnanec 
žádalo vydání p01vrzení o zaměstn,rní (vysvěclčení) (§ 44 zákona 
Č. 154/1934 Sb. z. a n.), maje jen povinnost vyzvednouti si je. O této 
otázce nelze spolehhvě rozhodnouti, ježto nebylo zjištěno, jaké služby 
K;onal žalobce u žalované firmy, neboť žalobce tvrdil, že 'konal vyšší 
služby, kdežto žalovaná. firma namftala,. že mu podle pravd~ pot~r,d~la; 
že u ní byl zaměstnán Jako obuvmk. Oale nelze z dosavadmch zJ1'stenl 
seznati, zda žalobce přerušil pracovní pomer u žalované firmy, 'j':lik jest 
to zřeůmé z potvrzení ze dne 10. červenCe 1935 co do pravosti žalobcem 
popřeného, v době ,mez} 7. listopadem 1931 a 6. ~~bne~. 1932,. n,eboť 
ustanovení zákona c. b4/1934 Sb. z. a n., nabyvslho uClnnostI dnem 
19. ,sr,pna 1934, nevztahovala by se vůbec na pracovní poměr žalobcúv 
u žalovamé firmy, skončivší se dnem 7. listopadu 1931, a vydání vysvěd
čení O' pr1ÍJci žalobcově do toholo dne bylo by posuzovati buďto podle 
§ 39 ziíJkona Č. 20/1910 ř. z., neho podle § 11-63 obč. ziíJk., kteréžto 
ustanovení by platilo pro po'souzení nároku žalohcova na náhradu škody, 
kdyby bylO' zjištěno, že byl u žalované firmy zaměstnán jako olbuvník 
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po celou dobu. Tato z~ko.nná u~tan?~ení, vyžadují od, zam~stnance, aby 
žádalo vydAní vysvědcem ~ sye pracl, takz,: pro~l.em z~mest;tavatelov? 
s vydáním pracovního v~sv~dcem nastane .~z :po zad?stl. zamestn"ncov~ 
o vydání tohoto vysvědcen~ ~yl~ ~y tudl? zal'~vana ftrm~, v prodlem 
s vydáním pracovní,ho vys!edcem az po te, co zalob.ce~ozadal ,o )eho 
vydání, a toto její pro,dlem by t;valo ta~ dl~u~o, dok~d, zalovan~ f!rma 
n-enabídla žalobci nove potvrzem o zamestnanl (vysvedcenf), coz zalo
vaná firma tvrdila, o čemž však od,volací soud neučinil zjištěni. Odvo
lací soud, posoudiv ~ěc s ~esprávného právni~o hlediska n;učinH po
třebných zji'štěni a vec nenr zrala k rozhodtluh (§ 35, druhy odstavec, 
zákona č. 131/1931 Sb. z. a n.). Kdyby odvolací S'oud po novém pro
jednání věci dospěl k závěru, že žalovaná firma byla v prodlen-í s vy
dáním potvrzení o zaměstnání (vysvědčení)" bylo by zjistití skutkový 
podklad pro tešeníotázky, zda žalobci vznikla z prodlení žalované 
firmy nějaká škoda a zda byla vůbec v nějaké příčinné souvislosti s tím, 
že mu nebylo vydáno potvrzení o zaměstnání (vysvědčení) za období 
jeho práce do 7. listop"du 1931, nebo že mu bylo vyditno opožděně. 

čís. 15759. 

Předpokladem § 67 vyr. ř. není, aby věřitel uvedl v upomínce správ~ 
nou výši dlužné splátky; náleží dlužniku, aby si vypočetl, kolik činl vy
rovnací kvota a kolik z ní připadá na jednotlivé splátky a by tuto splátku 
věřiteli zaplatil v dodatečné lhůtě. Trvá-li na nesprávném výpočtu, ač 
se mohl přesvědčiti o omylu a nezaplatí-li přesnou výši splátky, má 
i nepatrný nedoplatek v zápěti oživnutí pohledávky a nejde o omlu
viterný omyl. 

(Rozll. ze dne 21. ledna 1937, Rv II 1026/36.) 

Žalobce se d,omáhá podle § 35 ex. ř. výroku, že exekuce proti němu 
vedená žalovaným jest nepřípustná, a žalobu odůvodňuje tím, že vymá
haná pohled5vka, jí'ž se týká vyrovnání zahájené o jeho jmění, byla 
(její vyr'ovnací kvota) zaplacena podle obsahu vyrovnání ve splátkách. 
P r v Ý s o II cl uznal podle žaloby. D ů vod y: Žalobce zaplacti1 za tři 
kivoty čáslku 57 Kč 90 h, takže jeví se nedoplatek I Kč 65 h. Tento ne
doplatek, který žalobce mezHím zaplatil, jest t",k nepatrný, že nemůže 
míti v z<\pětí oživnuti původní pohledávky ve smY'sllU § 67 vyr. ř., 
ježto jde o omluvitelný' omyl, který se sběhl žaJobci při vypočítávání 
ji'Stiny (631 Kč 20 h pf'Oti 639 Kč 20 hl, po případě o omyl při vypo
čítávání dlužných úroků. Avša!k omyl takový nemůže zavdati podle u'sta
novení § 914 obč. zák příčiny k tomu, aby si jeden věřitel ZÍskal laiko
výmto zpltsobem větší výhodu než věři,tel jiný (srv. plenární rozhodnutí 
Č. Pres. 761/27, u:veřej. ve Sb. n. s. č. 7760). Odvolací soud ža
lobu zamítl. O ů vod y: O omluvitelném omylu nelze IU žalobce mluviti, 
nehoť byla mu oznámena výše onoho rozdílu v doporučeném dopise ze 
dne 8. října 1935. I když hyla snad výše rozdílu na jbtině nesprávně 
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uved-ena, byl dopisem Um výslovně upozorněn, že je zde ned-oplateK 
jestiny a bylo jeho věci, aby přezkoumáním výše nedoplatku toho v dané 
lhůtě tuto nepatmou částku žalovanému doplatil. Poněvadž pohledávka 
podle § 67 vyr. ř. oživla, p-rávem jest k jejímu vydobytí vedena exekuce. 

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

D ů vod y: 

Žalobce spatřuje nedostatek podmínek § 67 vyr. ř. v příčině upo
mínacího dopisu j-en v tom, že byl upomenu·t o ".placeni větší částky, 
nežli byl ve skutečnosti na splatnou vyrovnací částku kvorty dlwžen. 
Předpokladem § 67 vyr. ř. však není, aby věřitel u,vedl správně výšku 
dlužné čás-tky. Byť byl nedoplatek 1 Kč 65 h jen nepa-trný, neplyne 
z loho omluvitelný omyl žalobce, i kdyby plenární rozhodnutÍ! Č. 7760 
Sb. n. s. nebylo pozbylo významu za účinnosti no-véh" vyrovnacího řádu, 
neboť žalobce měl přece v mkou rozsudek (exekuční titul), z něhož si 
mohl sám pfesně vypočítati. kolik óní 55% vyrovnací ho-ta a kolik při
padl'o na třímě'stční splártky, a mohl proto v dodate-čné, jemu udělené 
8denn·í lhůtě do-tčenou nepatrnou částku zaplatt!i. Nedůvodně se proto 
žalobce vymlouvá na IQ, že prý ho žalovaný uvedl v omyl tím, že ho 
upomínalo vě-tší částku. Naopwk žalobce jednal nedbale, nechal-Ii upo
minací dopis bez povšimnu,tí" zejména když tak nep~trným plněním mohl 
odvrátili ožívnutí poh'ledávMy. 

čís. 15760. 

Výpověď pojistné smlouvy není účinná, nedošlo-li k platném'1 zci
zení pojištěné věci mezi manžely pro nedostatek notářského spisu. 

(Rozh. ze dne 22. ledna 19'37, Rv [ 399:(35.) 

Žalovaný pojistník oznámil žaluŮ.í-cí pojišťo,"ně, že auto, kleré II ní 
měl pojištěno, zcizi,l své manželce a žádal prolo za zrušení poji-stné 
smlou,"y. Výzvě žal.u1íd pojiM-ovny, by předložil notái\ský spis 'Ů prodeji 
auta, nevyhověl. P r v Ý s o oU: d zwmítl žalobu žafujfcí pojišťovny na za
placení zadrželých pojistných prémi'íl, o d v o-I. a c í s o u d uznal podle 
žaloby. 

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

D ů vod y: 

žalovwný svoje tvrzeni o předání a změně úchovy pojištěného auta 
zalnžil na okolnosti, že do-šlo k jeho zcizení. Přeclpokládal tedy sám 
změnu vlastnictví, wž odpovídá ustanovení § 67, odst. I, zá;kona 
o smloUlvě pojišťovací ze dne 23. pmsince 1917 Č. 501 Ť. z. (srv. rozh. 
Č. \0547 Sb. n. s.). K P I a t ln é změně ve vlastnictví však pvo nedo
statek formy notáliského spi-sunedošlo. Z pouhého dohadll, že prý ne-
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dostatek formy notářského, spisu může býti ještě napr~ven, ta'kže by 
nastaly zpětné účinky platneho ZCizeni, nelze pro souzen-y spor mc vy
těžiti. 'Za tototo stavu věci jest změna v úchově pojíštěného předmětu 
pro trvání pojistného poměru bezvýznam~á a marně proto dovolatel od
kazu1,e také na ustanovem § 63 uved. zOJk. 

čís. 15761. 

Porušil-Ii pojistník při požárním pojištěni věci jednotnou pojistkou 
povinnost uloženou mu všeobecnými pojistnými podmínkami, že v e š
ker é jeho údaje, o ~~odě mají, bý~~ správné ,a ,úplné P,O~ ztt:átou ~~
roku na vyplacem POJIstky, nem pOJIsMel zavazan k plnenl anI do vyse 
skutečné škody pojistníkovy. 

Vyplatil-Ii pojistitel v takovém případě pojistnou náhradu, nevěda 
o nesprávnosti a neúplnosti údajů pojistníkových, jest oprávněn poža
dovati na pojistníkovi vrácení celé vyplacené náhrady. 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1937, Rv I 434/35.) 

žalovani byli u žalulj;íci pojišťovny pojiŠotěni proti ohni a když jejich 
pojištěný clů-n' vyhořel, byla jim v~placena částka 16.100 Kč z titulu po
jíštění na základě údajů žalovaných o výši škody. žalující přednesla, 
že se žalovaní dopustili vůči ní podvodu., j-ežto ne.udali s,právně výši 
·utnpěné škody a byli za to též trestně odsouzeni. Pojišť.ovací podmín'ky 
př(poj-ené k poji,sltce mají mezi, jinlým toto usta:n'oven'Í: »Všechny písemné 
a ústní údaje, které poji-stnik čin-i' pojistiteli za vyšetřování škody, mllsí 
učinit správně a úplně (čl. 18 všeob. pojišť. podmínek). Poruší-Ii po
jistník uvedené podmílll!ky, ztrácí ,práv'O na vy:placeni pojis,tky (čl. 19).« 
Poněvadž žalova:nÍ pomšiHo svou poviinnost 'ok správnl'm úcla,júm a 'p'O
zbyli v důs].edku čl. 19 poji1stn.ého, nároku, byla jím č<islťka 16.100 Kč 
omylem neprávem v}1placena a žádá ji proto žalující pojÍIŠťovna 2Jpět. 
žalo-vaní doznali, že byli -odsouewni pro poji-šfo,"ací podvod, ",však na
mítli, že jde o škodu' <ČiníCÍ! nejvýšoe 1.600 Kč, která tím žalu~íci pojiš
ťovně vznikla a mohla by tudí-ž nejvýše tuto Č<lstku na nich požadovati. 
Niž š í so u d y uznaly podLe žaloby. 

Ne j v y Š š í so ll'd nevyhověl dovolání. 

Dlí vodo y: 

Žalovaní n"pa:dají wzsudek odv,olwcíh'O soudu jen co do částky 
14.300 Kč, uváděj ke, že se jejkh nesprávné údaje ,nevztahovaly vůbec 
na tuto čás1ku, takže prý neměly vlivu na "j.ištění a objem tohoto plnění 
pojíšťo-vny. Než o to tu nejde, posuzuje-li se věc správně po- právní 
stránce, neboť jest rozh'Odujídm, zda podle nesprávných údajů žalo>va
ných pojišťovna nahradila jim více, než byla povíll!na nahrac\ii~í podle 
poji>Stné smlouvy na základě údajů správných. Z tvrz-eni žalovaných vy-
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plývá, že by náhrada, kterou měla pojišťovna z pojistné smlouvy po
skytnou"i, byla aspoň o čás~ku' 2.702 Kč, nebo nejméně o 1.800 Kč 
menšÍ', kdyby údaje byly bývaly správné. Podle čl. 18 všeobecných po
jistných podmínek musí všeoky údaje, jež učinil pO(ji,stník pojistiteli za 
vyšetřování škody, b},ti správné a úplné. Poruší-li tuto závaznost, ztráci 
poj,istník podle čl. 19 týchž podmínek právo na plnění pojistitelovo. 
Z výjimky tam stanovené pro případ čl. 16, ods!acvec 2, uved. pod
mínek, o nějž však tu nejde, jest patrné, že se tato ztráta neomezuje je
nom na jednotlivé věci, jkhž se nesprávné údaje týkaly. že by šlo o různé 
a s hlediska pojištění samostatné skulpiny pojištěných věcí- a že by se 
nesprávné údaje vztahovaly ~ien na některou skupinu z nich, nebyIo ve 
sporu ani tvrzeno. Nelze tedy důvodně mílti za to, že by nesprávné údaje 
žalovaných nebyly měly vnvu na zjištění neb obj'em pojistitelova plnění, 
jež jest podle okolností tohoto případu pOSli'zovati, v celku. Nejs'ou proto 
v souzeném případě vyloučen'y následky prŮ!padni doložky, vytčené 
v článku 19 podmínek, jenž v podstatě odpovídá předpisu § 32, odst. 3, 
zákona o ,poj. smlouvě ze dne 23. prosince 1917 č. 501 ř. z. Tvrvení, ž,e 
prwpadní doložka odporuje dobrým mravům, jest bezvýznamné, což plyne 
již z toho, že se dotčená doložka shoduje s ustanovením záJkona O poj. 
smlouvě. Jestliže poji'šťovna vyplatHa žalovaným ,plnou náhradu, majíc 
za to, že ~Ie k tomu pOlvinna, kdežto. ve skutečno·sti k tomu povinna ne
byla" jak jest zřejmé z předchozích vývodů, jde tu o případ, . který jest 
posuzovati podle §§ 1431 a 1437 ·ohč. zák. Ni'žší soudy posoudHy tudíž 
věc správně po právní stránce. 

čís. 15762. 

Statkoví úředníci (zák. č. 9/1914 ř. z.). 

Za soudní uplatnění nároků pro předčasné propuštění ve smyslu § 33 
uvedeného zákona jest pokládati též uplatněni nároků těch před roz
hodci podle §§ 577 a dalších c. ř. s. nebo u mimořádných soudů, jakými 
jsou i rozhodčí soudy zákooem zřízené. 

(Rozh. ~e dne 22. ledna 1937, Rv I 1907/36.) 

žalobce - staJlko,vý úředník - tvrdě, že byl dne 8. října 1931 před· 
časně a bezdeůV10deně propuštěn ze služeb žal'Ůvaného, domáhá se nca něm 
mimo jiné náhrady škody, vvniklé mu z tohoto propuštění. Proti žalobě 
namítl žalovamý preklusi žalobního nároku podle § 33 zák. č. 9/1914 
ř. z. P r v Ý s o u d uznal částečně podle žaloby. O Ů vod y: NMoky 
žalobcovy nejsou promlčeny. Podle ,pliedpi'sů platn'ých v roce 1931 byla 
k rozhodnutí o nárocích žalobcových příslušnou paritní komise II okres
nílho úřaJdu v č., tl' nÉihož žal'obce podal dne 8. října 1931 žádost o svo
lání parttní komise. Do konce roku 193\. ,paritní komise svolána nebyla 
aJ dnem 1. ledna 1932, kdy nabyl účinn'Ůsti zákon ze denle 4. července 
1931 Sb. z. a n., staly se příslušnými pracovní soudy (okresní soud 
v M.). Žal'Oba vzne,sená pak dne 25. června 1932, tedy před uplynutím 
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• tim.ěsi,ční lhůty ode dne, kdy žalobce mohl nárok uplatňovati, byla 
ses I· d •. • lb· k proto podána včas. O d v o • a. c.' s o u.' neprlznav z,a o' CI narO' _~a 
náhradu za předčasné propuste~, ze sluzby uvedl ~ d u vod e. c h ~ Za
dostl žalobce o svoláni pantm~o:n;se ne?xla !h~[a § 33 pr.erusena, 
neboť v uved. předpisu .lest prop~stem.bezvYJlmecn.e y~noveno Jako po
čátek IhŮ'ly k uplatněm na~r.a.d~lho naroku pr?plls.ten'eho :a1l1esln'a.~.ce, 
takže nelze počí,tati šestimeslcm propadnou Ihutu J1Mk. n::,z od 8. f11na 
1931. Ve lhiítě končíd dn~m 8. dubna !932 neuplatml zalobc.e nar~k 
podle § 32 zák. č. 9/1914 r. z. a proto· narok ten zamkl (rozh. c. 146~6 

Sb. n. 5.). 
Ne j vy Š š í sou. d uložil prvému soudu nové jedn"n,í a wz-

hodnutí. 
O úvod y: 

Podle § 33 úkona č. 9/1914 ř. z. jest nároky pro předčasné pro
puštění soudně uplatni'tÍL v šesti měsících po dni propuštění, jinak jsou 
vyloučeny. šestiměsíóní IhMu jest počítati ode dne úředníko·va propuš
tě,ní·a ttikoli ode dne, kdy úředník může nároky z bezdůvodttého pro
pu.štěn.i na soud vmésti (Sb. n. s. č. 14656). žalohoe podaI dne 8. ří'jna 
1931 II okresního úřadu v č. žádo'sl o svolání paritní komise. Za soudní 

. uplatnění' ve smyslu § 33; zákona č. 9/1914 ř. z. jest pokládati též lIplat
nění nároku před rovhodci podle §§ 577 a násl. c. ř. s.nebo II mimo-

• řádných soudů, jakými jsou i rozhodčí soudy ziikonem zřízené. V sou
zené věd ovšem strany nepřednesly a n'eb)'lo zjiš-těn'Ů anI, o jakou pa
ritní lwmi,si šlo, 'O }ejílž svolání žalobce dne 8. října 1931 u okvesního 

. úřadu v Č. žáda,l, anil zda tato pari.tn,í. komi's'e měla povahu některého 
ze s·oudů sh,ora uvedených a zda byla pří'Slušná k 'lednán-í' a rozhodnutí 
o žalobcových národch, o něž jde. V.těchto smě'fech mělo býti řízení 
podle § 182 c. ř. s. doplněno, z'vlášť když jóe O' otázku prekluse podle 
§ 3-3. zákona č. 9/1914 ř. z., kterou Test se zabývati' z úřadu (Sb. n. 5. 

č. 9550). Proto·že se tak nestalo, trpí' ří~enf odvolací vadou" která za
braňuje řádnému probrání a d,ůkladnému po'souzení rozepř'e (§ 503 č. 2 
c. ř. s.). 

čis.15763. 

I postuplÚk jest oprávněn k přijetí oznámení vad ze správy, které 
vznikly proti postupiteli před postupem. 

(RŮ'zh. ze dne 23. ledna 1937, Rv I 512/35.) 

Proti žalobě na zaplacení ,pohledávky za prov,edení dila, postoupené 
žaIobci stavitelem, namj,!} žalovaný započtenim vzájemnou pohledávku 
ze správy pr-o vady dHa. Niž š í s Q. U d Y uznaly tuto pohledávku dů
vodem po právu, odvolací soud z těchto důvodů: žalovaný 
neb)'1 prekllUdo'ván tím, že neuplatňolV,,1 zapolčtení p]\ed po·stupem po
hledávky na žalobce S-a, ani tím, že, když mu po'~tUlp byl oznámen, tak 
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neuónil vůči žalobci dříve, než tento pohledávku zažaloval. Objednatel 
může uplatňovati nárok ze správy, oznámi'l-li v zákonné IhMě druhé 
smluvní straně vady díla. Lhůta ta činí při smJ,ouvách týkajídch se ne
movi,tosU, tedy i při stavebních smlouvách tři roky (§ 933 obč. zák.). 
Ježto odevzdání domu i pOdl'e údajů žaloboových se stalo dne 3. září 
1928, plyne lhůta od toho,to dn;e. Uplatnil-li žalo'vaný své nár'o'ky na 
slevu započtením na zažalovanou pohledácv1ku podáním, dne 21. únma 
1931 soudu došlým a žalobci teprve 5. března 1931 domčeným, byla 
lhúla dodržena. 

N e j vy Š š í s o 11 d nevyhověv dovoláni, u'vedl v otázce, o niž 
tu jde, v 

d II vod ech,: 

Marně poukazuje žalobce na ustanovení § 933, odst 2, obč. zák. 
o po-vínnosti oprávněného ze správy oznámiU 'vadyodevzdateJi. věci 
,před uplyll'wtím zákoruné lhůty, má-li mu zůstali', námitka ve SpOTU za
chována. Podle § 1395 obč. zák. nevzniká nový obligační poměr mezi 
po,stulP'níkem a ,postoupeným dlužníkem a není proto, pochyby, ~e jes,t 
pokládati i, pos,twpnlka z'a osobu oprávněnou k přijetí oznámení, vad ze 
správy" které vznikly proti postupi,teli pĎed po,stupem. Byly tedy vady 
díla hláŠ'eny a ve sporu námitkou uplatněn'Y včas tím, že taM žalov,aná 
dlužnice wčini!la za sporu podáním z,e dn'e 17. února 1931 (rozh, Č, 8285' 
Sb. n. s,), 

čis.15764. 

Ustanovení § 488 obč. zák. upravuje jen služebnosti k zřízeni okna 
v cizí zdi ve smyslu § 475 Č. 3 obč. zák., nmoli však záporné služeb
nosti domovní ve smyslu § 476 Č. 10 a 11 obč. zák., jenž předpokládá 
okno ve vlastní nebo společné zdi. 

Kdo tvrdí, že vydržel zápornou služebnost domovní, musí dokázati, 
že zakázal majiteli služebného pozemku konati na něm něco, k čemu 
by byl jinak oprávněn, a že se tomu zákazu podrobil. Nestačí jen sku
tečný stav. 

(Ro,zh. ze dne 27. Iedna 1937, Rv I 306/35,) 

žalobce předm"sl, lie žalovaní postavili těsně před okno jeho ku
chyn.ě na svém pozemku prkno talk, ž,e mu timodňali světlo a pří,stup 
vzduchUl do kuchyně, Tvrdě, že okn'O to bylo ve zdu po dolhu delší než 
třicet J,et a že tím bylo vydrženo právo, služebroo-sti na přístup světla 
a vzduchu,domáhá S2 žalobo,u odstraněn, toho prkma. Níž š í s.o u' d y 
uznaly podle žal'Oby. 

N e j v y Š š í s o U' d žalobu zamítL 

Důvody: 

Jest předesIďti, že v souzeném případě nejde o okno v ciú zdi a tud'íž 
nejde o- právo okna v'e smysl,u § 4880bč. zák., jímž se wzumí jen právo 
UlVedené v § 475 Č. 3 obě, zák (okno v cizí zdi zříditi, ať pro světlo 
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b Y
h1idku) n"brl o právo ve smyslu § 476 Č. 10 a 11 obč. zák. 

ne o v' ,) . 'I d h . II'dk)" b' . 
(' dnímati panuJ·íd!11L1 stavem sV,"t, a a vz ne :ll am VYll' Y J Jez, yva 
neo ' . k' Ob" t t' 'k d obvče'ně nazýváno též praven;. o ,enmm. ',Ojl ao prav.a se vsa" o 

. b' ;Odstatně liší a nelze pouZttl ustanovem § 488 obč. zak. pro vykl ad 
se e I 'k . k tl' "'1 d.... N b ť t 476 Č, 10 a 11 obč. za "J'" ,o my ne U,Clnt y sou y n!:,sl... e o us a~ 
§ . § 488 obč. zák. upravuje posltlvn,l sluzebno,st zrldltlokno v CIZI 
nove.nJ 'k) kd 'I d 'd' I 'b t d d' (§ 47" Č, 3 obč, za ., 'ez'O z e }e o zapornou s uze nos o-
z I , e 0smyslu § 476 Č, 10 a 11 obč, zák., jež předpokládá okno ve 
movUl v ,. d' . k t . " ." d' 

I' t' nebo spolecne z I" J"omu Je prave v souzenem pn ,pa, e. 
v as Ul 'k .. t' , t' t' k d d I S tím,to právem nelze. vsa . s~eS'~'~a 1 ?~avo 0< Vira 1, o no , 'o vz U~' 10-
vého prostoru sOlVsedova, Jez muze by tl samostat~ym praven; slu~eb-

, t' positivní, ale o to tu nejde. ŽalobCI Jde, Jak z Jeho zalobmho pred-
no,S I . b . h k ". I 'I' d' b 10 , 'e zřeJ'mé, Jen o to, a\ Y Je' <Q 'o. -nu znzenemu ve v'a,

$' nt z 1 -ne y , 
nesu J hl'dk 'd d "" I dnímiťno svě'tlo, vzduch a VY' I' a, J e te y zreJme o prav'O ve smys u 
o 476č. 10 a 11 obč. zák. a ledy 'o domovní sluzebnost zápornou. Po
§ 'vadž tvrdí', že této záporné služebnosti domovnf nabyl vY'držeUlm, 
~~Iona něm, aby dokázal ,sku,tečnosti, které by tolo vyd'ržení odůvod
ňovaly. JežtO' jele prh'ě o zápornou služebnost, memůže pouhý skute,čn~ 
stav, třebas trval již od dá:vnteh dob, odův~?niti držbu a vyd:z;ll1 
ta!kovéto služebnosti, nýbrž se vyzaduJe, aby maptel pozemkUl ,panujlclho 
zakázal majitelii pozemku :služebného konali- na služebném IPozemku 
,něco k čemw by byl junak c>právněn, a že maiit~l služebného pozemku 
se t~mu podrobil (rolh. Č. 5149 a 5644 Sb. n. s.), Bylo tedy, když jde 
ó tzv. zápo'vědní! právo ve smyslu §§ 313, 351 a 1459 obč. zák., na ža-

, lolbd, aby prokázal, 7e on'en stav nebyl pouze nahodilým, nýbrž že byl 
pnvodě·n ·a vza~h:ov~áván. prál~ě Hm, ~e ,?;ru re:p. jeho. p'rá~ní převdchůd-c: 
toto zápo,vedUl pravo upla:tnoval po prvpade u'Platml a' 2le se zal ovana 
strana resp. jejich právní předchůdcově j-ediné z toho dll'vodu zdržo
vaU v.eškerý,ch úkonů to,to právo mšídch, Jemu se prostě podrob-Ih a 
nadál,e toho práva na tento způsob Š'etřil'Í. Tylo nu'lné předpoklady p~o 
uplatňované vydrženi však sp:l!11ěny nebyly, ba žalobce takových skurl,ee
no,stí, jež by vydržení podl'e toho, 00 bylo právě uvedeno, .odůvodňovalo, 
ani netvrdil, 'Omeziv se ve svém přednesu na pOUlhý fakt, že stav, jaký 
tll byl postawe'U'ím prkenné stěny před jeho okroo, trval p'O dobu vy
držecí. Žaloba postrádá skurbkovébo základu. 

čís. 15765. 

Hloubení větrné jámy podle § 131 b) hor. zák. podléhá předpisům 
obecného horního zákona, nikoli předpisům živnostenského řádu. 

Závodní jest povinen učiniti veškerá bezpečnostní opatřeni, jež jsou 
způsobilá zameziti při opatrném výkonu práce ohrožení dělníkovo, i bez 
výslovného příkazu nebo předpisu. Dozorce, ustanovený podle § 9 zák. 
Č. 12/1894 ř. z~ má dbáti toho, aby byla d.održena bezpečnostní opa
třeni předepsaná báňským madem. 

Po-dle § 9 naří2lení homiho hejtmanství ze dne 7. břema 1903 Č. 1561 
~~~sí býti těžné stolice na dolech tak zřízeny, aby nemohla býti klec 
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vytažena až k lanovým kotoučům a spadnouti tak do šachty, kdyby se 
při tom lano náhodou přetrhlo. Pokud v tom ohledu zanedbal závodní 
a dozorce své povinnosti. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1937, Rv I 2257/36.) 

Man-želé po případě o,tcové žalobců podléhali ve svém zaměstnání 
úrazovému; pojištění. Dn'e 4. února 1930 utrpěli oba při hloubení větrné 
jámy v.e srny-sIli § 131 b) ob. hor. zák. smrtelný úraz, jenž byl uznán 
za úraz pOd'mikový, a žalobcům byly vyměřeny renty. žalobou podle 
§ 47 úr. zák. se žalobci domáhají na závodním a na dozorci náhrady 
nakladů pohpbu a doplatku toho, co jim úmrtím ušlo. Niž š í so u d y 
uznaly podle žaloby, nevyhověvše jí' částečně jen v příčině výše poža
dované ren,ty. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo,lání. 

D ů vod y: 

Ježto šlo o Mou-ben'í větrné jámy podle § 131 b) ob. hor. zák., pod
léhalo hloubení to předpisům obecného horního zákona a nikoH před
pi·sům živnostenského řádu, jak bylo t"ké zevrubně 'vyloženo v nálezu 
nejv. správ. soudu z 9. pPO.si-nce 1931 Č. 18256/1931 (Sb. Boh. Č. 95390). 
Ve smyslu zák. z 31. prosince 1893 Č. 12 ř. Z.·Z roku 1894 byli v době 
nehody žafo,vaný K. závodním a žalo"amý Z. do~orcem při hloubení 
větrné jámy, při kteréž prácí se úraz přihodHo. Podle § 47 clotč,mého 

zákona ručí žalov .. ní ,. nozswhLl druhého odstavce § 47, '1<dyž úraz úmyslně 
přivodiH nebo zaviněním úraz z;působi'li. Hrubé zavinění se nežádá. Ža
lobci musíl doká.zati neJen, že jim vzešla š1<oda úmrtím manželů resp. 
otců (§ 1327 obč. zák.), nýbrž i hezprávný čin (opominutí) žalovaných 
a příómnou souvislost v~niklé škody s bez'lnávným činem (opominu
tím). Na žalo"aných p .. k je, alby se podle § 1298 obč. zák. eX"kul,povali 
(srv. rozh. 14.075 Sb. n. s.). ža:lobci vypočítávají různá opominutí' ža
lovaných, z nichž pro dovollání - hledíc k obsahu dovolacího spisu -
mají význam dvě: 1) že na těžním stroUí nefunogov .. lo zaříczení porotÍ' 
přejeti, púsobíd samočinně z .. sta'vení 1<e konci jízdy; 2) že nebyly t. zv. 
průvodnÍ" latě (Spmlatten) zúženy, aby při t. zv. přejetí zmírnily samu
činně rycMost výtwhu (!. j. saní sokov'em). žal'ovaný se brání tím, že 
provedli veškerá bezpečno·stní opatř,enl piedepsaná jwk ve spedelním 
povolení jízdy na laně v oll<ovech, ,taJk všeobecnými 'Předpisy, že nebyli 
oprávněn-i' z .. váděti samovolně nějaJká nová zařízení, jež přinášejí opět 
nová nebezpečí., a tvrdl, že také zkoumání znalců a soudu se má ome
ziti jlen na otá.zku, zda byla dodr~ema předepsaná bezp-ečno'stníopatřen·ÍI. 
Tomuto názorw žalov'aJných nelze však přisvědičiti. Pi\edipisy §§ 170 
a násl. oh. hOL zák., § 93 prováděcího předlpi,sll k ob. hor. zákonu, dále 
§ 4 záJk.č. 12 ř. z. z roklll 1894 vesp01i,tosti s § 1157 obč. zák. ukládají 
závodnímu povinnost účiniU veškerá bezpečnostní opatření, jež jsou 
~půsohj.já zameziti při opatrném vÝ'Í<olllu práce ohroženi dělnikovo. Způ-

- čís. 15765 -
61 

sob zabezpečeni jest předepsán v § 170 ob. hor. zák. Má se stMi tak, 
jak jen možno (srv. rozh; Č. 1~8, 14~75 Sb. n., s.)'. a třeba, provésti 
ochrann'á opatření i bez vys]ovneho pnkazu a predopIsu, kdyz JSou Jen 
známa podle zkušeností.a vedy (srv. r~zh. č. ?093 ~~. n. ,s). Dozorce 
ustanovený podle § 9 zak. č. lyl~9~ r. z. m~ r~,:"ne~ db,~h toho, aby 
byla dodržena bezpečnostm opatrem, predepsama banskym uradem. Podle 
zjištění nižších soudLl utrpěli manželé po případě o,tco"é žalobcťt dne 
4 února 1930 smrtelný úraz při tom, když s nimi spadl d'o hloubené 
větnné jámy okov, v němž by!i ~ytahováni nahooru. S?adn~tí se stalG 
proto že se přetrhlo lano, na nemz vI1sely t. zv. pruvodm sane s okovem, 
a že 'se uvolnily háky, 'j,imi,ž ok průvodním saním h)"l přiiPevněn okov. 
Příčinou r·oztržení' laaa a uvolnění háků bylo, že do'šlo k tak zv. přejetÍ<, 
t. j. saně s okovem nezůstaly státi nad obrubní jámy, nýbrž byly pmdce 
vymrštěny nad twto _ obrube? a n~ra,zil! n,a r,o,šty,p'Od,}' .. n-ovými' kO,touči 
(Seilscheibenrost). zalovany K. pn setrem banskeho uradu dne 7. unora 
1930 projevB sám názor, že k přetrženi ·lana došlo ,při přejetí, jež stalo 
se přioliš velikou pou.žilou rychlosti. Jde tedy přeclevším o bezprávný 
čin strojníka Rudolfa R., jenž řídil výtah obou dělníků z jámy a rychlost 
nezmírnil, aČ byl zvon.l<ovým signálem upo.zorněn na to, že se blíží 
k obrubni jámy, tuto obrubeň přejel, t"kž·e saně s okovem narazily na 

. ro.št, mž mělo za následek nehodu. Bezpečnostní předpisy o jízdě n·a 
laně v jámě počftají zřejmě s twkovým přejetím a spadnutím do a;ámy 
'při přetržení lana a ohswhuj-e pw·to § 9 nařízení horního hejtmanstvi 
V Praze ze dne 7. března 1903 Č. 1551, pozměněného výnosem ze dn.e 

. 26. ledna 1913 Č. 5441 z rokUJ 19'12, u'sllan'o·vení, že těžn.é stolice mají 
. brli zařízeny tak, aby nemohla hý-ti klec vytažen-a až k lanovým ko~ 
toučům a spadnouti do šachty, kdY'by se při tom náhodou př·etrhlo lano 
neb řetěz. Řečeného nařízení soe dovolává nesporně i speciální povolení 
pro jízdu na l"ně, v souzené věci vydané báňským revírním úřadem v M, 
ze dnoe 23. září 1929 Č. 11131. Znalci .udaH, že tato zařízení mohou býti 
buď na těžní věži nebo i na samostatném těžním stroji a že v souzeném 
případě bylo tooto zařízení proti přejet.í na stroji a spočív.a'lo v tom, že 
hloubkoměr měl zařízení k samočinnému vpětnému po.stavení· řídící- páky 
(Steuerhebel), které bylo ve spojení s před,loh-ovou mrzdou a tuto brzdu 
ke konci jí'zdy uvedlo v čin'nos!. Tento názor převzal soud první, stolice 
a zjiMi-! dále na základě seznání znalců a svědků, že zařízení to noefun
ogo.valo, a to proto, že ztěžovalo použiti pálk. Tvrdí-li žalovaJní v do.
v,olání jinou přfčinfll nefung,o,vá!ní, že totiž lJařízení zad;rž'o·vad nebylO' 
zapjato proto, ž'e j:e neby'lo- lze pN postUJpném hloolllbení' jámy a prodlu
io,vání lana vždy znovu upravovati, nemohoU! se Um omloUJvati. Nebylo-li
toto· zadržovaCÍ zařízení v provo,zll, ač bylo, jak to zn-wlci do·vodili, pod
mín-kou povolení, jfzdy na lamě - nutno to přičí!sti k vině .oběmw žalo
vaným, ježto jak závodní, twk dozorci .mají dbáti, aby schválená bez
pečnostní' zařízení bY'l" dodržována, a dozorce Z. aJni netvrdí, že se 
marně pokoušelo zJednán-í 'nápravy. Prudkému nárazu na l,anový kotouč 
se dá předejíti také tím,že se zúží ke konoi průvodn,í latě těžní' věže 
(Spurlatten) tak, že ztíži a tím zo,poma:H jízdu saní· s okovem při přejetí.. 
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Správným jest závěr nižších soudů, že t",ké neprovedení tohoto zúžení 
jde k tíži žalovaných, nG prvém mí,S'tě závodního Leopolda K. Smě'll
místr Anrtoníl1 Z. netvrdí ani v dovolání, že 'Opatření to nespadalo d'O 
oboru jeho působnosti. Správný tedy jest konečný závěr nižškh soudů, 
že jde o' zavíněné opomínutí žalo,v,a'ných, které bylo se smrtelným úra
zemohou dělníků v příčinné sowvíslosti. Lze proto ponechati stran.ou, 
že odvolací soud spaiřova'l zavinění žalovaných také v tom, že těžní 
zařízenÍI nebylo opatřeno- zachycovdm zaří'zenfm, ač skutečně není 'pa
trné, j",ké zachycovací zaří,zení má na mysU. Žalovani zdů"'zňwjí, že 
jde o zvláštní n,áhodu, že s'e tot,iž přetrhlo lano a zároveň ulVolni'ly háky. 
Již z dotčeného předpisll báňského hejtmanství plyne, že se počítá s ne
opatrnou jízdou a takovým náhOodným přetržením lana při najetí na 
,I<olollče lanové; proto předpi'suje další zařilzení- k zamezení toho na~etí 
na kOolouče resp. ro,šly pod nimi upevněné. Žalovaní to,to' zařízení ne
provedli, pOo případě n'epowžili stá\Jajkího zařízení:, přivodi,jj tím tuto 
náhOodu a odpo,vídají za ni. 

čis. 15766. 

talobní žádost o uznání vlastnictví k parcele v určité výměře, ne
souhlasící s výměrou v knihovni mapě, aniž je požadovaná parcela bliže 
popsána, jest neurčitá. 

(~ozh. ze dne 27. ledna 1937, Rv II 394/35.) 

Žalobkyně jest knihovní vlastníeíl stavel:mí parcely 'se sklepem a bou
dou Č. kat. 143. Vl<nihOo\Jnía katastrální ma,pě Je vyznačena (za'kreslena) 
pouze bowda bez 'sklepu. Podle tétOo mapy měla by mí:ti st",v. parc. 143, 
výměru 21 m', co.ž odipo,vídá rozměrům bOoudy v přirodě. V parcelním 
protokolu o pozemnostním archUl Ij:e \Jšak slav. par. 144 zapsána s ,plo
chou 43 m', tedy proti zakreslení v mapě ,s plochou o 22 m' větší. Ža
lobkyně tvrdí., ~e této sbvebnÍ' parcely vždy užívala a neomezeně ji 
drž'"la až do 8. června 1922, kdy při úřado'vám,; katastrálního úředníka 
byla nesprávně rozdělena tak, že od n,í byla oddělena část ve výměře 
23 m' k obecnímu poz'emku (p. č. 1307/5) a že jí zůstalol<nihov,ně, 
phpsáno. z této parcely pouze 20 m'. Pmtí tomuto, vyměření se siCe 
brán'iJla pouze správními pwstředky,a\Jšakstál.e trvala na tom, že jí 
vl",s,tnkky přináleží oněch 24 111". Na'."rhla vydání rozsudku, že žalov,aná 
je ,povinna uznali', že přísluší žalobkyni neOomezené právo vlastnické 
k celé g,tavební,,parcele se sl<lepem a boudou ,Č. k",t. 143 ve výměře 43 m', 
Ža,l·o,vaná obec n"'mltala, že žalobkyně nenÍ' vůbec vl:astni,tí další plochy, 
pokud. nenÍI zas1ta:věna stáva.1,íd boudou, která má vý,métu 20 mf, že ža
lobkyně má pod parc. č. 1307/5, která je vlastnddvím žalované, vy
krou,žl.ený a n.evyzděnýsklep a že v daném případě mohlo by jíti nej
výše oslužebnos,t sklepa. P r v Ý s 00 u d žalobě vyhověl. O d vol a c í 
s o u d žalobu zamí,tl pro neurČÍltost žalobní prosby. 

N e j v y Š š í s o' u d n,evyhověl dovoJá,ni 

- čí". 15767 -
63· 

Důvody: 

Soud je z úřadu povinen i bez námitky žalovaného zkoumati, zda 
žalobní prosba vyhovuje požadavku, urči'losti ve smysllu § 226 c. ř. s., 
při čemž neurčitost, žalobní pro~by ~ení jen va;dou formální', nýbrž. va
dou materiální, JejlZ napravu nandlÍl (§ 84 c. r. s.) nem soud pOovmen 
(t. 12032, 1049f7 Sb. n~.~.). Při žalobě urč~~ací podle § 228 c. !. s. je 
rovněž na soudu (1 vysslm soudu), by z uradu zkoumal, zda zalobce 
má na požadovaném určení nuikavý právní zájem, a to bez zřetele na 
to zda nedostatek právního zá:jmu byl vytýkán čih nic (č. 10155, 11630 
Sb. n. s.). Tím jest vyvrácena výtka, že soud odvolací, v rozpom se spi'sy 
bez námitky žalova'né strany zkoumal urči,lost žalobní pfO:sby a otázku 
právního zájmu. Žalovaná obec nepopírá vla's'lnÍlCtvÍ žalobkyně k sta
vební paroele Č. 143 se sklepem a boudou ve výměře 20 m' (21 m'), 
tedy k ploše, pokud je zastavěna nad povrchem a podl boudou, pokud, 
je sklep, popírá však \Jlastnictvf žalobkyně jednak k čá"ti s'klepul, pokud 
jes,t umístěn 'pod parcelou Č. 1307/5, která je vlastnictvím obce, j-ednak 
i k povrchové půdě p. Č. 1307/5 jsoucí nad sklepem a připouští, ž·e 
žalobkyně k čá:sti sklepa, ,polkud jest 'Pod parcelou č. 1307/5, přísluší 
pouze služebnost sklepa. Skl,ep pod cizím ,pozemkem může býti samo
statným předmě,tem právního a knihovního obchodu a není závady, by 
i vlastnkké právo k pozemku, pod nímž je sklep, i právo vlastnické ke 
skl:ep:u nebylo vedle sebe vykonáváno jalm plné právo vlastnické, j,ak 
oy,lo bUže dovoděno, v rm,hodnulíchč. 2245 a 13816 Sb.n. s. Z ulve

. deného plyne, že nejde pOUlze o uznávací projev žalované obce k odkli-
zení výměrové nesrovnalosti (totÍ'ž ro'Zdilu 23 po příp. 22 '111') parc. 
Č. 143 mezi knDhovním stavem", mapou, jak má za to žalo:bkyně. Ze 
žaloby an,i ze žalobnf. prosby nelze seznati" kde se přesně nachází a 
v jakém geometrickém lvaruoněch 23 (22) m', které :podle tvrzení ža
lobkyně byly geometrem od její stav. 'P'arcdyč. 143 odděleny a ,při
pojeny Oobecnímu po.zemku (I'. Č. 1307/5). Není, též jasno, že oněch 
23 m' souhlasí s rozměry sklepa, pokud je ,pod p. č. 1307/5, a že se 
žalobkY'ně domáhá části'ce z povrchu p. č. 1407/5 toliko v wzměrech 
sklepa. Odvolací soud nepřipustil doplnění žalobuí pwsby dodatkem 
»3l siloe jak je,lst v situačnÍJm nákresu v dobrozdání a ve sní-mlku označena 
plocha IpÍsmenami, a, h, c, j, ii, k a« (správně a, b, c, d, j, ř', g, h, a). 
ProtOo jest při'svMčiti názoru odvolacího soudu, že za vylíčeného stavu 
věci je žalobní pro-sbaneu.r6tá, a to. zejm.éniť tehdy, kdyby podle názoru 
žalobkyně bylo lze pokládati žalobu za žalobu zvláštního druhu nla plnění. 

čís. 15767. 

K otázce použiti dědicko-biologického vyšetřeni k vyvráceni do
mněnky § 163 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 27. ledma 1937, Rv II 610/36.) 

ža'lov",ný doznal ve sporu o uznání nemanŽelského otcovství že 
s nemanželskou matkou v kri,tické době tělesně obcoval namítl ~šak 
v o ' ." 
ze nemuže býti o'tcem žalujícího díltěte, poněvadž v té době měl,a ne-
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manželská matka tělesné styky s jinými muži a byla již těhotná. K vy-' 
vráceni domněnky § j 63 obč. zák. n-abídl pak důkaz krevní zkouškou, 
dŮ!kaz znalcem o zralostí (donO'šet1ostí) dítěte a konečně důkaz dědícko
biologickým vyšetřením. Niž š i s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c i 
so u d z těchto d ů vo- d ů-: Poněvadž žalovaný měl s neman:želskou 
matkou- těksné styky v kriltické době, svěd-či proH němu zákonná do
mněnka otcovství podle § 163 obč. zák. Odvolad soud má však za to. 
že tato domněD1ka byla dědicko-biologickým zkoum2mím, provedeným 
universitním profesorem Dr. Aloi,sem M-ou, vyvrácena a že žalovanému 
se tudíž podařilo provésti< důkaz, že nemůže býti otcem žalobcovým. 
Že bkový důkaz dles! pokládati za 2lpůsohi1ý vyvrátiti zákonnou do
mněnku otwvs~ví, jest patmé z posudku znalce Dr. Ch-a, který výslovně 
uvedl, že ježto aní krevní zkou-ška nevylo-učila oplodnění nemanželské 
matky žalovaným, dalo by se vyloučeni otcovství žalovaného, jež jest 
name'jvýš nepmvdčpodobné, provésti toliko dědicko-biologícký1m důka
zem, který pmto v tomto' případě bezpodmínečně by měl býlí pwveden. 
Zn'alec Dr. Alois M-a po(bl již v pr\Cní stolici po svém dědicko-biolo
gidkém vyšetřeni žalubce, dáM žalovaného a také -svědka Heriberta J-a 
podrobný posudek, podle něho-ž z obou vyšetřovamých mužů může býti 
za otce žalohceoznačen toliko He.ribert J. Dědi·cloo-'biologické vyšetření 
bylo odvo-Iacím soudem provedeno také II nemanželské mwuky a znalec 
Dr. M-a podal další po,sudek, že aJnÍ vyšetření matky nezměnilo nic na 
i eho dřf.vějŠích výsleddch a zjištBnkh a že nemůže než setrvati na s'vém 
úsudku, že otcem může tu býti pouze J. a že otoovství žalovaného jest 
vyloučiti. O prukazností tako,vého vyšetření uvedl, že důka,z .dědicko

biologickým prozkoumáním jest důkazem dostí moderním. Podklady 
této vědy jsou tako,vé, že posudek může bý-to podám s n, e j vě t š í 
p r a v d ě P o. do. b II o 's t i. Se 100% j-is-totou nelze ovšem v tomio- ohoru, 
po'sudek podati, jwko v lékařské vědě vůbec 100% jisté po.s:Uidky zpra-

I vidia podávány býti nemohou:. Vidyť ani důkaz krevní .zkouškou toho 
/ času všeobecně uznávaný nemůže býti .označen na 100% ji'stý dŮ!kaz. 
#-' Ke konCÍ svého posudku prohlašuje malec zno'V'u, že výsledek dědiclloo

biologického- vyšetření nemůže býti sice o'z'načen za 100% jistý, ale 
pravděpod.obnost jest 'u něho tak veliká, že otCOlv,ství ža-lovaného lze 
přímo prohlásiti za vyloučené. Soud odvolací se připojuje - j,ak twké 
jiz první, soud učinil - k ,pfes'V'ědčujídm vývodům znalco,vým a má 
z jeho posudku za pl'Okázáno, že v tomto případě jest otcovství, ža·liQ
vwného skutečně vyloučeno- a že právní domněnka o-tcovství žalovaného 
byla vyvrácena. 

N e j v y Š š í s o II d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Soud první stoJíce zamítl žalobu o uznání otcovství v podstatě z toho 
dúvodu, že zjistí.l, že žalovaný souložil s matkou žalobcovou po prvé 
až v květnu 192'4, že před tím soulO'žila ll1emanž-elská matka v kritioké 
době podle § 163 obč. zák. s Heribertelll J., že podle posudku malce 
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Dr. Ch. žalobce nemůže pocházetí ze soulože z května 1924 a že také 
výsledek dědicko-biologického. vyšetření, provedeného znalcem prof. 
Dr. M. dokazuje nepravděpodobnost zplo-zení žalobce ža'lov<l!l1ým. Na
proti t~muodvolací soud .::ji~~I, že ~alovaný :ělesně obcoval s, matko~ 
žalobcovou opětně a časteJ1JlZ od unora a brezna 1924, zelmena take 
v době od ll. března 1924 dO' 1. května 1924, v kteréžto době podle 
znaleckého posudku ?r. C?~ bylo ž~lujíd dít~ po.čato. Svě~čí- pro,to na 
základě těchto zjíštěnl protI zalovanemu_ domnenka otCOVStVl podle § 163 
obč. zák. kterou však odvolací s.oud pokládá za vyvrácenou, a' to je
diné na ;á:kladě dědícko-biologi-ckého vyšetř-ení pwvedeného prof. Dr. 
M. podle n,ěhož lze s největší pra'V"děpodobno-stí do,spěti k úswdku, že 
ot~em žalobcovým může býti pouze Heribert J. -a vyloučiti taJk otcovství 
žalovaného. Zjištění výsledků znaleckého posudku je otázkou sku:l!koV'ou, 
která nemůže v do-volacím ří:zení býti uváděna na přetřes. Naproti -tomu 
otá7Jka zda skutková zjištění odvolacím sOlldem na záJklwdě male,ckého 
důkaz-~ učíněná od.ůvodňují práV1ní závěr, že domněnka podle § 163 
obč. z. je vyvrácena, je -otázkou právní. V tomto směru dovolání vytýká 
napadenému rozswdku právem nespráJvné práJvní pos-ouzení- věci (§ 503 
Č. 4 c. ř. s.). Domněnka otco'lstvr- podle § 163 obč. zák. je domněnkou 
zákonnou, proH níž je -sice protidůkaz přípustný, avšaJk má-Ii mili úspěch, 
l!!~.§LlJýtízcela wrčitý, j<l!sný anezvra:tn~ lak, a;QyjehqýýSl~ď~l{li:eza:'" 
nechal té neůmenší pochybnosti o tom,;;e dltkožalovaným vůhec zplo
'zen,o býti nemohlo (srv, ~ozh. č, I476SJ:>:n, sTO'fázkii,j.aJkóÍ! VeQedko'u 
~6eh:U' 'má lékařSký znalecký důkaz vedený k vyvrácení domněnky podle 
. § 1630bč. zák., nemůže řešití soud; je to otázka odborná, která pouze 

znalcem mŮže býti zodiPo-věděna (srv. rozh. č. 6865 Sb. n. s.). Podle 
poswdku znalců, jaJk byl odvolacím soudem zjištěn, l7Je otoovství ža,lo
vaněho na základě dědkko~biologiokého vyšetření vyloučiti s největší 
pravděpodobnosti. Podle toho může výsledek dŮ!kazu v s o II z e 'n é m 
pří pa d ě sloužíti ~oliko za f'0<lP'1trl!!Ý.@Y<J!9:Pro hodnocení ostatních 
yýsledků dokazOY<'lní, jak'O-lio použH soud první stolice. N@mužFvš·ak 
dědi'oko-bíologioké vyšetřemí Samo o sobě vyvd.tHido:1l1;něnkw § 163 
olbč. záJk. Ježto odvolací soud zji,stíl v~echny předpokk!dy ,pr·o domně'nku 
§ 163 obč. zák a ,k j-ej imu vyvráoení uvedl jeduné výsledek diídícko
biologického vyšetření, bylo z důvodu § 503 Č. 4 c. ř. s. dovol:áJní podle 
§ 510 c. ř. IS. vyhovětí a ~měnoil' ro~sudků obou nižších 'stoIic umali 
žalovanéruo otcem žalobcovým. 

čís. 15768. 

Byla-Ii smlouvou o koupi zpáteční (z dol1y před válkou) stanovena 
kupni cena pro zpětnou koupi částkou, za niž věc byla koupena, po
zbylo ujednání o výši ceny pro výkon práva zpětné koupě nastalou roz
lukou měny a jejím poklesem svého obsahu a jest cenu, za niž jest věc 
zpět koupiti, nově stanoviti podle zásad právní poctivosti se zřetelem 
'1a úmysl stran, jak se jevil v době ujednáni smlouwy podle tehdejších 
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pomeru, a uvésti smlouvu s ním v soulad, jak to zmenene poměry. 
vyžadují. Předpis § () zák.č. 187/1919 Sb. z. a n. tu neplatí. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1937, Rv I 427/35.) 

žalobkyn.ě prodala žalované dne 14. srpna 1913 ideálni třeti'nu domu 
za kupní cenu 20.000 K. Podle odstavce 8 trhové smlou-vy vyhradil-a si 
při prodeji právo koupě zpáteční po celou dobu svého života. Toto 
právo .cMěla nyní uplatni'!i a vyzvala proto dopis.em z 23. bi'ema 1932 
ža·lovanou, aby jí podepsala IisHnL! k vkladu ZJpůsobi,lou a ve smyslu 
odstavce 8 téže kupní smlouvy vyúčtovala přijmy a vydání,. Žalovaná 
jí však dopisem z 29. března 1932 oznámila, že jí neml1že vyhověti, po
něvadž tuto třetinu ,lomu převedla 29. kvMna 1929 na své dcery. ža
lú?kyně má za ~o, že Se tak stalo za tim účel'em, aby zmařila její zpá
teclll kOUpI, takz'e tu Ide ve smyslu §§ 2 a 4odrpůrčího řád ll' Č. 64/1931 
S'b. z. a n. a § 3 dHve ,platného odpůrčího řádu Č. 337/19i14 ř. z. také 
o odporovatelné jednaní, jež činí toto jednání vůči žaIobkyni bezúčin
ným. žalo-vaná však porušenim odstavce 8 smlouvy z 14. srpna 1913 
způsobila ji škodu vznik]'ou rozdÍ'fem ceny, ,již hlobkyně měla žalované 
za tuto třetin.u domu zap-Iati!i (20.000 K)., a ceny, ktefoll' nyní tato tře
tina domu má a která byla v pmůsta,losli po zemřelém Dr. Jauu P-ovi 
zjištěm částkou 115.000 Kč, takže žalobkyni způsobená škoda činí 
95.000 Kč, poněv'adž s držbou domu spojená vydáni' byla dO'saž.enými 
přijmy a uži'rky- při malé kupní ceuě 20.000 K úplně uhrazena. Žalob
kyně jest však ochotna na místě uplatňovaného nároku na náhradu 
šl<ody v částce 95.000 Kč ,převzHi tuto třetinu domu na sebe, sp-Iní-li 
ža].ovaná s'v:ůj závazek vyplývajkí z výhrady zpáteční koupě. P r v Ý 
s o II d zamltl žalobu. O cl vo>l a c; s o' u d uznal podle žaloby. D ů
vod y: Názor žalované, k němuž se připojil první soud, že by žal.ob
kyně musela nabídlnouti jako kupní cenu nyněj-ší hodnotu třetiny domu, 
odporuje povaze úmluvy o ~páteční koupi (§ 1068 obč. zák.), nebol' 
prodávající při uskutečnění zpětné koupě vrátí kupní oenu, kterou dostal, 
podle předpi'sů mě'llových rovná se pak 20.000 K předválečných 
2,0.000 Kč (§ 6 zák. Č. 187/1919 Sb. z. a 11..). Když je nespmné, že 
treÍl""a domu má ceml 115.000 Kč po případě že byla tak oceněna v po
zůstalosti, a žalohkyné\ má zaň vyplati'li 20.000 Kč, jest její, škoda, když 
bylo splnění smlouvy žalov'anou ·odepřeno" 95.000 Kč. žalo,vaná neuvedla 
nic v tom směru, že by snad hodnota domll' byla jiná, ni,žši neb vyšší, 
nenamítla t<lké proti nároku žalobkyně nějaký vzájemný nárok a jest 
prc,to míti za to, že žalobkynina škoda činí 95.000 Kč. 

N C j vy Š š í s o II d obno·vi,1 rozsudek prvého so.udu. 

D LI, vod y: 

. Odvolací soud u:;n,a.l, že zažalovanýná,rok na náhradu škody je po 
pra~u, I1w]e za to,. z.e žalobkyně byla oprávněna 'nemovitost, již žalo
vilne prodala, kOUpItI zpět za 20.000 Kč, poněvad.ž v kU'pní smlouvě ze 
nne 14. srpna 1913 byla výkupni cena pro zpětn.ou !mupi' stanovena 

- čís. 157W-
67 

částkou 20.000 Kč, Zi; niž žalovaná nemovitost koupila, a podle § 5 
zák. Č. 187/1919 Sb. z. a n. se 20.000 Kč rovná předválečným 20.000 K. 
S tímto názorem nelze souh"lasi-ti. Parifikace dnešní československé měny 
s někdejší měnou rakousko-uherskou, stanovená v § 6 zák. Č. 187/1919 
Sb. z. a n. se na tent" případ nehodí, ježto nejde o placení peněžitého 
závazku. Jd.e o pr<ivo zpětné koupě, které bylo již smloU'vou v rooe 1913 
stanoveno a jež mělo bfti teprve nyní s,?lně~o a ,iehož podstatná .s~lu'lní 
podminka, t. j. výlmpOl ce?'apozbyla upl-ne sveho obs,ahu ;nezItrm na
staloIl rozlukou měny a !jcJlm poklesem, tedy skutecnosÍl, na kterou 
strany při ujednání pŮ'vodnf smlouvy nemohly ani mysliti', Hm méně 
s ní počítati. Jest proto sm].ouvu tu co do této podmínky nově 
upraviti podle zásad právní pocti'vosti, toti,ž se zřetelem na úmysl stran, 
jak se jevil v době u'jed.nání smlouvy podle tehdeiších ,poměrů, a uvésti 
ji s ním v soulad, jak to nynější poměry vyžadují. Z pů-vodn'í smlouvy 
jest usuzovati, že straná:m šlo tehdy o to, aby žalovaná nesmělw I<ou
penoll nemovitosti volně zciziti Uetím osobám, dokud žalobkyně žila, 
a že žalobkyně měla c!oží'votní právol<oulPiti twto nemovitost ~pět za to, 
zač ji žalované prodala. Šlo o to, aby nemovitost se do·stala opět v držení 
žalobkyně za tutéž cenu'. Vyho'luje zajisté jen právu a spravedlnosti, 
"by žalovaná, použila-li žalobkyně práva zpětné koupě, dostala n,a sku
tečně hodnotě v nynější měně tolik, kolik svého času v dřívěljší, hod
'notnější měně vydala, důsledkem čehož jest námitka žalo-v"né, aby vý
)<upní cena byla v tomto poměm ;přiměřeně zhodnocena, plně odůV'od
něna (§§ 863 a 914 obč. zák.). Stejně rozhodl nejvyšší soud i v JQZ

hodnutí čís. 5872 Sb. n.s., v němž šlo o závazek kupi,tele nemo.vitosti, 
že v případě, kdyby Ji ,htě! dále zckiti, mabidne ji vymíněné osobě za 
'tolik, zaČ on sám. nemo'vitost koupil, tedy o případ obdohn.ý. Ježto je 
všeobecně známo (§ 269 c. ř. s.), že hodnota bývalé rakOll'sko-uherské 
kamny v roce 1913 byla as:poň o 600% vétší než dnešní hodnota koruny 
česko,sío'V'enské, nemůže býti pochybnosti, že žalobkyně, uplatňuje-li 
teprve nyní výhradu zpětné koupě, musí, aby žalovwná dos,tal," podle 
zásady shora vyJi,čenéskutečnoUl hOdno,tu 20.000 K rak. uh., za kte
roužto cenu třetilnu dOlmu svého ,času kou,pila, nabídnouti jí aspoň 
120.000 Kč, tedy vk než nynějŠÍ> cenu třetiny tohoto domu, kterou ža
lobkyně sama ll'dává čá,stkou 115.000 Kč. žaloba, která jest výhtadně 
vybudována na tvrzení, že výkupní cena' jest menší n'ež 115.000 Kč, jest 
tedy bezdůvodná. 

čís. 15769. 

Pojištění sm1uvni. 

Ztráta nároku na plnění pro porušení oznamovaci povinnosti nemá 
sama 'O sobě v zápětí zrušení pojistné smlouvy. MUže-ii však nastati 
pojistná příh'Oda jen íednou, rovná se ztráta nároku na plněni z dotče
ného důvodu zrušení smlouvy pro ztrátu zájmu na pojištění. 

5* 
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Při odpovědnostnlm pojištění nepřestává zájem na pojištění dosta
venlm se pOjistné příhody, není-li jim vyčerpána pojistná hodnota a po
jistná doba. 

Rozlišeni pojistné příhody od škodné události. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 193í, Rv I 565(35.) 

ža,lobce, joenž jel se s'vý,rn otcem na jeho valníku, se srazil oS náklad
ním automobilem, patřkím Josefu a Franti~ku M-ovým a řízeným Fran
ti'škem M~em. Při srážce byl zraněn a podal proto n" Fran,tiška a Josefa 
M-ovy žalobu na náhraJdu škody. Rozsudek (pn; zmeškán,í) v)'nesený 
proti žalovaným o této žalobě n"byl práV'ní mod. Josef a Framti,šek M~ov! 
byli j8Jko majitelé nákladního auta ,pojištěni u ža'!ov8Jné poFšťovny proti 
povinnému 11!1čen,ía t8Jké j:!o>:námiH nehodu. žalobce naovrh'l, aby žaoJo
v8Jná byl" uznáJna povinnou nahmdUi mll' utrpěnou škodu, tvrdě, že ža
lovaná joe IPovinn8J .nahraditi Josefu a Fr8Jn,ti'šku M-ovýlm veškerou škodu, 
2jlÍlsobenou pwvozem pojištěného 8Jutomobilu, tedy i zaž8Jlovanou částku. 
K pohledávce Františka a Jo'sefa M-ových proti žalov8Jné z důvodu po
jištěni přísluší žalobci podle § 10 aut. zák.č. 162/1908 ř. z. přednostní 
právo zásta,vní a mimo to byla zaž8Jlovaná ,pohledávka žalobd přikázána 
UlSnesen,ím exeikuoního souruu. Ž8Jlovaná namí,tla proti žalobě, že po1i'stníci 
Josef a FranMek M-ovi ztratili uár.ok ua plnění z pojistné 'smlouvy podle 
čl. 16 všeobecuJ'ch poji'šťovacích podmínek, ježto ji podle čl. 14, odst. I 
uved. podmínek neoznámHi, že proti nim b}'la již podána žalolba na ná
nr"du škod1' žalobcovýlm otcem Josefem V., a dále proto, že se nedo,sta
vili k prvému roku ani v .onom ,sporu,ani ve věci nynějšího žalobce, tackže 
proti nim byl vynes'en wzsudek p~o zmešk,"ní,. Kdyby byl ~por žalohcova 
.otce řádně ,proveden, byl by býval zjištěn r,Q,zsah škody a v důsledku toho 
i ohjem plněuí žalované ,n~pochybně menší než při rozstldiku pro zme
škání,. Ježto pojistníci po~bY'li svých nároků vůči ža'lov<lJné, nemohlo pro 
žalobce vzniknouti ani předno,stní z~konné, aui soudcovské právo zá
stavnl,. Niž š í ,s o u d y umaly IPodle ža.loby, o cl 'v .o I a c i, s ,o' ll: d 
z těchto d ů 'Vod ů: Pojistn,'ci o,mámiH žalov8Jné nehodu a ta po~kytla 
Františku M-ovi ochrany, davši jeď: 'zastulpovati ,svým ad1l'okátem v trest
ním řízení proti němu vedeném pro přestupek § 43,1 tr. z. Jeden z pojist
niků l:pravH žalovanou o žal,obě, kterou ža,lohce - nezletilý Jaroslav V:-
proti němu p.odal a o které byl prvý rok ustanoven na den 28. prosInce 
1932. Tuto ža'lobu žalovacná vrátb bez prohlédnutí, protože jíž vrátila 
žalobu Josefa V-a pro ztrátu nároku pro opožděné oznámeni. Podle 
čl. 14 všeob. pojišťovacích podmínek, jež jsou mzhodující pro posouzeni 
práva povinností stran, jest poji.s,tníik zavázán, ozná!rniti pojistiteli ne
prodleně dostav'ení,se poji'stné příhody, jakmila 00 ní z'.'ěděl; povinnosti 
.oznámiti pojistnou přihodu se dostoF-, odešle-li se oznámení do osmi dnů 
poté, kJdy třetí osoba mimosoudně při'vedla svi1jnárok proti .poji'stníkov~ 
k pla,mosti; bylo-li pro čin, na kterém se nárok zaklád~, zavedeno trestm 
řl~ení a přivádí-li třeti ,osoba sV'ůil, náwk proti, poji'stníkovi k pl'rutn.osti, 
jest ,pojistník P?vinen neprodleně to oznál1:ni,ti poji'stiteoJi. Pojistníci ozná--
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mili ža'lované ihned pojistnou ~řihOdkoU a It~lké bi', včads ~p~avi.Ji '?'ťžalobě 
t hoto žalobce proti nim podane a ta sp nt J oe po mm Y POJlsovacl; 
;le čl. 16 všeoh. !pojišťovací:h podmíne~ ~o:uše~í, toh~to závazk~~te:y 

'I býti vůči pojistitelt splnen, ma v zaJpetl ztratu prava n,a pInem za
mek ,POI"I.stJ·!ele a tento právní následek nenast8Jne, nelz·e-li při6tati 
vaz u. . . " I . h" db I t·b 'I r ob Y k závazku povw:ne anI umlY;s-" am ruuou ne ,a' os , ne o neme. 0- 1 
os ru~eni vli'vu na zjištění, pojistné .příhody 8Jni na zjIštěni neb objem 
P~ění závazku pojistitele. Náleželo tedy žalované, aby,prokázala, že po
p., tník nedostál své povinnosti vůči ní, a dilkaz o tom, že poji'stník neměl 
~~f úmyslu, ani se .~e~o;pust~l. hr~bé ,~e(\balost! a že .~,0t;11I~ení závazn?s,ti 
, mělo vHvu na zjlsteUJ pO]ls'tne prrhody "nI na zJ1stent nebo objem 

~~néní závazku pojistite!'?'1I'a ná~eži pravé,sti pojistníku n~,b, těm,. Mo od 
něho svá práva O~VOZUJI: J?le cl. 14, o~lst. ~, .u:,,~d .. pO]1stovacloh;pod
nlnek jest pojiMmk zavazan, podoJe moznostt, mlltv peČL o tn, 8Jby skoda 
hyla odvrácena a zmenšena,.Ji'~'ak .milž~ b~ti ,pOlj'lstitel 2)pr?š:~n ~ovin
nosti k plnění závazk,~' Zvlaste ma pOJ1'st~,k ;p?vl,nnos.~ '~Člml! 1I'se, C? 
objasňuje poji,stnou pnhodu, a podporovati seč Jest POJIstitele' v obrane 
pr,oti' neodůvodněn,ým nebo ne:přiměřen'J'm nároklim. Proti vzneseným ná
rokům má se pojistník říditi pokyny, které mu pojistitel dal po prozkou
mání těchto !vároků. Av'šak po,jismikům nelze vytýkati, že nedostavivše 
se k prvém u' loku o žalobě tohoto žalobce proti nim podané, dali ,proti 

. sobě vynésti rozsudek pro zmeškáni, a uznali nárok žalobní, a proto ne-
ztrati1i právo na plnění. PoI1le uved. čl. 14, odst. 4, všeob.. pojišťovacích 
·podminek pojistnici se maJj;í řídHi pokyny, které jim p01išťovna do",la. ža
lovaná však, ač byla o prvém roku zprwV'ena, žalobu prostě vrátiola, tedy 
pokynoŮ žádných, kterJ'mi by se mohli říditi, jim nedala, a ,.odsouzení 1e

jioh nemělo vlivu. n'a zjištěn,i'pojistné příhody a na objem plnění žalov8Jné, 

N e j v y Š š í s 00 II d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

I když pojistníd pozbyli pro pomŠoeni oznamovací záva.znosti nároku 
na plnění v .případě Josefa V. (otce žalobcova), neplyne z tooho, že tím 
pozbyli twké nárok na plnění v :případě someném, jenž se týká nezloeti
lého Jaro'sh,va V., neboť ztrátou nároků v Iprvém případě není pr.oká
záno, že tim byl'a zrušena také ,g"ma pojist11Já ,smlouva o odpoviírunostní,m 
poji,štěnf. Ustanovení čl. 16 podmí,nek, shodného s § 32 zákona Č. 501/ 
1917 ř. Z., jest vykládati poOdle tohoto zá!konného 11Ist8JnovenÍ.. Toto usta
novení jest však všeobecné" ,platí pro v'šechny druhy pojištění a vztahuje 
se tudíž i na pojištění, ikde se poa:ioStná ,příborua mÍlže dostaviti pouze jed
nou a nemůže se již opako'vatí. TUl ovšem ztrá!ta' nároku 'na plnění se 
rovná zrušeni smlouvy pm ztrátu. zá:jmu na poji;š!ěnÍ' (§ 63 záJk;on'a). 
Jinak je tomu při odpovědnostním pojištění, poněvacdž tam pojistné pří
hody se mohoU' opakovati. Obrat, »že pojistitel jest prost svého zá
vazku«, kterého uží,vá zákon na f11zných mí,stech, značí, ž,e poji'stiteI se 
pouze zprošťuje svého závazku, aniž se Hm jirnak něco v1e ,smluvním 
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poměru zmcmlJe, pokud zákon nebo pojišťovací podmínky nestano'ví 
odchylek v jednotlivých případech. Může proto zproštění poj.istitele míti 
buď absolutní nebo relativní účinek. Ustanovení § 32 zákona ani usta
novení, všeobecných pojIšťovacích podmínek nestanoví výslovně, že 
ztráta nároku na plněni má bezpodmínečně a vždy za následek zrušení 
smloUlvyo odpovědnoslním pojištěni. A nelze to vyvoditi ani z odst. 4 
§ 32 zákona pojatého do pojišťovacích podmínek, poněvadž se tam 
mluví jen o ZTu,šení smlouvy, kleré nepoch)'bně nastává jen buď vý
povědí smlou,vy podle předešlých odstavců, anebo odvoláním se na prů
padní doložku· v těch případech, kdy z"nikem nároku na plnění zanikla 
i pojistná smlouva pro nedostatek zájmu podle § 63 zálwna. Při odpo
vědnostním poji1štění nepřestává zájem na poji,štení dostavením se po
jistné příhody" pokud jim není vyčerpána pojistná hodnota a pojistná 
doba. Ztráta nároku na plněni v přípaáě }osefa V. (otce žalobcova) by 
mohla mHi v zápěti ztrátu ,nároku naJ plnění i v souzeném případě jen 
tehdy, kdyby bylo šlo o mtéž pojj,stnou příhodu. Tomu ta!k však není. 
Neboť jest tu sice tatáž škodná událost, ale nikoIÍ'v tat"ž pojistná pří
hoda. Poji,stno'll' příhodou při odpovědnost1ním pojíštění není již pouhé 
poškozen;' třetí osoby pravo·zem silostrojů, nýhrž k ní jest zapotřebí 
taJké, aby pO'š'kozený uplatni'! proti pojiMn,íku své nároky ze škodné udár 
losti, nebof tím se tep1rve mění, ručební povinnost pojistitele v povinnost 
plniti. TO' plyne z Cíl. 1 všeobecných pojišťovadch pOdm,nek, shodného 
s § 120 zákona, kde se praví, "že ,pojistitel jest povinen zprosti,ti po
jislníka škody, jestliže a pokud by byly na zá!kl"dě tuzemských zákon
ných ust<Lnovení' ,o odpovědno,sti n" ·měho vzneseny jako na osobu ná
hradou p-O'vinnO'llI nároky odvozené z ruěj:alkého smluvně o'Zna'č,eného 
zdroje nebe:vpečí ... «. Doba vzniku pojistné příhody z téže škodné udá
losti může tudíž býti různá podle doby, kdy by'l vznesen nárok poško
zeným, a, na pouhém ,oz,námerrí škodné událo's!i (mčební povinno,sti) 
nemá pojišťovna při odpovědno'8lnDm po'ii'štění ani zájmu, poněvadž jí 
tím nevzn,ilká ještě povinnost k plnění. Že pojistníci v souzeném pří
padě neporušili oznamovací, závaznost podle čl. 14, odstavec 1, pojišťo
vacích podmínek (shodiného s ustanovením § 124, odstavec 1, zákona), 
jest nespo'mé a odvolán;' se na průpadmÍ doložku nemá prolo účinku. 
Ustanove11líčl. 2 a 3 všeobecných pojišťO'vacích podmínek se na sou
zený případ nehodí, - (nehledk ani k tomu, že 'se jich žaJlovaJná v prvé 
stolki nedovolávaJla) -, i ježto olbsa!hují ustanovení, že paji!šfovna ~est 
prosta zavazku k plnění" jestliže pojisnník hez jejího svo,lení uspo·kojí 
třetí osobu neb uzna její nárok. Toto ustanov,ení lze obdobně podle 
§ 124, odst. 2, druha věta úkona (jenž nabyl účinnosti ,podle § 167 
č. 25 zákona), vykládati jen, t<l!k, že před!po'klácdá, že Ipojišťovna ne
odmHla plnění a n~proievHa Inezáj'em na sporu třeti osoby proti POU!ust
níkovi. Tento předpoklad však ,uebyl zjištěn, nýbrž byl zjištěn opak, 
že totiž žalov<Luá žalobu nezletilého Jaroslava V. prooti poii'stníki'>m vzne
seuou jim vrátila, a to ,proto, že odmítlaJ již žalobu vznesenou Josefem V. 
proti pojist·níkům. Tím přenechala žalovan.á volnému uvá~ení pojistníků, 
zdaa jak se chtějí proti žalobě nezJ,etilého Jaroslava V. ve spam bráníti, 
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projevila tedy nezájem na sporu a nedala ji';! ž~dných pokynů. _P~jilst
níci nemohli proto vůbec J~dnatl protl pokynum zalovane a pOWSltJ tím 
nějakou svoji smluvní povlInlnO'st. 

čís. 15770. 

Pokud lze z postup~ .po':.ů~taiostního a zároveň. opatrovnického 
soudu míti za to, že schvahl dedlckou dohodu opatrovnlcky. 

Schválení dědické dohody krajským soudem podle § 109, odst. 2, 
. n neni třeba, nebyly-li nemovitosti v době sjednání dědické dohody 
l~ště odevzdány opatrovance. Dědická dohoda, podle niž jediná zá
!<onná dědička (dc~ra) zůstavitelčina (§§ 732, 757 obč. zák. v původním 
doslovu) přenechala svému otci (manželu zůstavitelky) pozůstalostní 
jmění za to, že na pozůstalosti (nemovitostech) zajistí určitou peněžitou 
částku pro ni, jest svou povahou koupí inventovaného jmění podle 
§§ 1053 obč, zák. a násl., a dědičce nelze upříti právo domáhati se zttt
šen! této dohody pro zkrácení přes polovici ceny, 

Soudní schválení dědické dohody nebrání tomu, aby bylo lze se do
máhati jejího zrušeni. 

Ve všeobecném udělení absolutoria nezletilcem po dosaženi zleti
losti nelze ještě spatřovati schválení dědické dohody vůči 8pO'lusmluv
niku nezleti1covu. 

(Rozh. ze dne 28. ledm 1937, Rv I 1436/35.) 

žalobkyně jest dceorou žalov)mého z jeho prvního sňatku s Mai'sU 
N-ovou zemřelou dne 9. srpna 1910, jež byla v době s'vého úillirtí spolu
majiteli<ou nemo.vito,stí Č. 43 a 293 ve Staré R. Žalobk)'ně byla v té době 
ještěnezletilá. K pozi'>stalosti po Aloisii· N-ové, jež zemřela; nezanechavši 
poslední pořJ,~ení, se při:h'lásHi jako dědici žalo'vaný a blobk)'ně, za
stoupená kohsním opatrovníkem Janem R-em, a to výminečně ze zá
kona. Za pozůstalostního projednávání, byla mezi žalobkyní a žalova
ným sjectu"na dědiocká dohOda, pOldle ní,ž hyly ža·lovanému odevzdány 
nemovitosti uvedené ve jmění i,nventář,e pozústalosti a osta1:ní pozůsta
lostní majetek za to, že zajistí čásku 4.'00'0 Kč pro žalobkyni kn·ihovně 
na nemovito,sti Č. 43 ve Staré R. a zÚfOlku~e ji 4%, při č,emž však úroky 
žalobkyně nemě'1a žádati, dokud by otcem byla ŽÍ'vena. Na z<ikladě této 
dědické dohody a odevzdací li,stiny o ni se opírající bylo také ve vl. Č. 43 
pozemkové knihy pro Starou R. vloženo vlastnické právo žalo'vaného 
na polovid nemovitosti Aloilsre N-ové a pro žalobkyni bylo vloženo 
právo zástavní pro pohledávku děd,i,okého podí,lu 4.000 Kč se 4% úl'oiky 
na celé nemovitosti ve vl. Č. 43 po~emkové knihy pro Starou R. Ž&lob
kyně tvrdí, že uvedena dědická dohoda je 11Ieplatná, ježto nebyla schvá
lena opatmvnickým soudem, a také proto, že v ,pozŮlstalostním pwjed
náván;' ,po Aloisii N-ové nebyl odhaJd nemovitostí patřídch k pozŮlsta
losti proveden podle předpisu § 103 nesl'. pat., nýbrž obeoním s,ta
rostou za přibráni ~!en jednoho znalce. Dědická dohoda j'e prý mimo to 
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podle § 879 obL zák. a pro zkrácení přes polovici pravé ceny neplatná. 
Neplatnou a neurčitou j,est i odevzd,ací listina vydaná na základě dě
dické dohody a vklad vl'astnického práva pro žaloval1ého na polovici 
nemovitosti Aloi~ii N-ové patřícÍ" který byl proveden podle odevzdacf 
listil1y. Žalobkyně dále piíeldnesla, že měla dědický nárok na 3/, hos
podářství č. 43 ve Staré R. Kdyby jí byl býval odevzdán tento podíl ne
movi'tosti, byla by bývala zúčastn·ěna na těchto příjmech žalovaného: 
a) na výtěžku z parcel prodaných po odevzdání pozůstalosti žalova
némuper 215.000 Kč po 'je, tudíž v částce 80.625 Kč, b) na výtěžku 
hospodářství od r. 1910 nejméně 10.000 Kč ročně, v letech 1910 clo 
1921 po, '/" tudíž v čás,tce 41.250 Kč a na yýtHlm hospodářství nej
méně 30.000 Kč ročně, v letech 1922 do 1929 '/" tudíž v čás,tce 78.750 
Kč, a na výtěžku hospodářství' nejméně 15.000 Kč ročně, v l'etech 1930 
do 1932 po 3/~, tudíž v částce 11.250 Kč. Žalobkyně by tedy měla podíl 
v částce 211.875 Kč na pří.jmech žalovaného na ho,spodářs·tví. Domáhá 
se proto žalobou výroktc, že dědická dohoda mezi ní a žalovaným uza
vřená jest ,nep'latná zejména pro n,edostatek vrchnoopatrovní<Jkého schvá
lení a pro zkrácení přes.polovínu ceny, a žádá po případě, wby byl žalo
vwný povínen za:platiti jí 211.875 Kč. Niž š í s o u d y zamítly žalobu. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové j-ednání a rozhocln·uti. 

D ů vo dy: 

Neprávem hroj'í dovolání pwti úsudkll napadeného rozsudku, že dě
dická dohoda ze clne 4. listopadu 1910 byla stran žalobkyně, tehdy ještě 
nezletilé, schválena opa,trovnickým sou·dem. Ve spis,e o pozůstalo,sti' po 
Aloi,sii N. není ske výslnvně uvedeno, že se řečená dohoda s,tran žalob
kyně (i'ež se ,narodih 21. srpna 1909) schvaluje mocí úřadu nadq:pa
trovnického, jak by tomu mělo býti, podle § 187 nesp. pat., leč v sou
zeném připadě nelze přehlédnouti, že dědická dohoda neměla býti soudu 
utajena., nýhrž že byla sjednácna piied soudem, že wlIclce pmjedná\(ající 
pozů'stalosl 'hyl zároveň soudcem opatmvnkkým, že dědickou dohodu 
sepsal v :přítomnosti, k návrhu a za souhlasu kolisního opatrovníka ža
lobkynína Jana R.; že týž den byla vydána odevzdací listina, do n,íž 
soudce pojal i obsah dědi'clké dohody; že cine 22. května 19'11 též soudce 
schváHl od:prodej parc-ely Č. 104 kat. úz'emí Staré R., na n';'ž vázlo zá
stavní právo pro ,pohledáVlkJu žaloblkyně 4.000 K z řečené děd:ioké do
hody; žle týž 'soudce <dne 15. května 1912 schváHI odprodej části par
cely ·č. 471 :a že obou lěchto čá'stí nabyl žalovaný z dotčené dědÍlCké 
dohody. Za toholo stavll nelze rozlImně pochybovati, že tím s'Oudce ten 
da,l najevo způ'sobem vyhovujídm § 187 n,esp. pat., že schvaluje a 
schválil dědiokou dohodu mocí úřadu nadopatwvní'okého. Sohválení dě
diloké dohody kraj&kým ,soudem podle § 109, odst. 2, j. 11. nebylo potřebí, 
poněvadž nemovitosti v době uzavř'en'í' dědioké dohody nebyly ještě 
odevzdány opatrovance. Ale nesprávně po'soudil odv'OlaCÍI soud věc po 
právní stránce, měl-li za to, ~e dlěclkká dohoda ze dne 4. list'Ůp1tl>U 1 90j O 
je smirem ve smyslu §~ 1380 a násl. obč. zák., kterým se určují pochybná 
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práva. Matka žalobkynina ~loisie, N. nezanechala po,s.lednú~o pořízen~. 
Podle jasného a nepochybneho znem §§ 723 a 757 (puvodm text) obc. 
zák. by,la proto ža'lobkrně jako jedin.é dí,tě zii~tavHe!~in~ umive~.sáIní d,ě
di,čkou a žalovanému jako pozustalemu manzelu pns,luselo tohiko clOZI
votní požílvil-ní jedné. čtvrtiny pozůs.talo,~jj,. !,oněvad~ ani, ze spis~ něco 
jiného neplyne, nenl ~odkla,dll pro zave.r,. ze. b~ prav~ ~al?bkyne byla 
sporná nebo pochybna. Podle, tecMo SpISU. zalezela de~lcka dohoda :;oe 
dne 4. listopadu 1910 v tom, ze se n,emovltostI uvedene ve stavu aktIv 
a o.statní pozůs~a.Jo~tn.j, jm~ní ode~"dává .žaio~anému clo vl~stnict'l'Í 
s povi,nností, že zalookynl da na cele nemovltostli Č. 43 ve St<l!re R. za
ji'stiH částkJu 4.000 Kč 4% zúroótelnou, že však úroky melze žáclati, 
do,kud otec hude díltě živiti. Jde nyní o to, Herými ustanoveními zákona 
se tato dědická dohoda s,p'favuje. Tak zvaná dědická dohoda nen'í jed
notným útvarem právním, n,ýbrž bude záležeti, na okolnostech konkret
ního .případu, zda jde o rozdělení pozů'stalosÍ'Íl, o trhovou smlouvu" o zci
zení děd-ktvi, ll'<wovnání nebo snad o právní jednán';' jiné. Že v projed
návaném 'případě nešlo o narovnání, bylo již shma do'voděno. Nešlo vša'k 
ani o zcizení dědictvi ve ,smyslu §§ 1278 a násl. obč. zák., poněvadž 
účelem smlouvy nebylo postoupiti žalovanému dědkké právo (srv. 
rozh. Č. 2666 Sb. n. s.). Nešlo o m~děJ.ení :po'ziistalosti, jwk plyne 

· z obsahu protokolu o projednání pozůs.jalosti. V souzeném sporu není 
dědioká dohoda ni'ČÍm jiným než obyčejnou koupí iUVlentovaného (přesně 

'sepsaného) jmění ve smyslu' §§ 1053 a násL obč. zák. Nelze proto zá .. 
· sadné odepříti žalobkyni právo, aby se domáJhal'a zrušení· dědické dohody 
pro zkrácení pies polovici, před:polkl'ádajic ovšem, že j-sou tu i další 

· náležitosti §§ 9,34 a 935 obč. zák., za nichž lze tohoto prá'vnihopro
středku uHli'. OtázkoU', zcla j'sou tu podmí'nky §§ 934 a 935 obč. zák., 

· se nižší soudy ,nezabývaly a je proto dovo'lání v tomto směru od.ůvod
něné. Názar odvolacího soudu, že byl-li odhacl formálně a 'hmotněprávně 
proveden správně, není důvodu míli za t'Ů, že by s,e dědická dohoda 
příčila dobrým mravúm, nelze beze všeho schv,áliti. Nebo.ť napadený 
fŮ'zsudek se při tom neVlypořádal s tvrzením žalobkyně, že nedlouho po 
uzavření dědické dohody zcizil žaloV'anýčásti ,nemovitostí, jíchž podle 
dědické dohody nabyl za ceny, j'ež byly v n~poměru k cenám., za něž 
byly nemovi·tosti odh;;dnuty v pozůstalostn:ím Hzení po Aloi'sii N., ani 
s dalším (",rzením žalobkyně, že nepoměr cen by,l v době, kdy se dě
di'oká dohoda stala, žalnvanému zn~mprávě tak, jako i to, že směrnice 
nového plochového. plánu byly ,roV1n~ž již tehdy žalovanému známy, a že 
zvýšení cen z toho plynoucí bylo tu již v době sjednání -dědické d.ohody, 
ani s dalšími tvrzeními obo,"s!ran, p.řed 'Procesním soudem přednese
nými. K tomu se podatyká, ž·esoudní schválení dědické .dohody nebrání 
tomu, a!:fy se bylo d'Ůmáh<ÍJno zfUlšení dědi!cké dohody. Nf,žší soudy, vy
cházejke z odli'šného právního názoru, nezabývaly se také námitkou 
žalovaného, že žalobkyně .po dosažení zletilo's,ti uznala a schválill·a dě
dickou dohodu. Při tom však nelze ,schváliti názor odvolacího soudu, že 
vzdala-li se žalobkyně konečného účtu a udéHla-H »pomčenstVlu« abso
lutorilum, vubecschváHla provedení' opatrovnické věci, neboť pouhé pro-
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jevy ty nemamenají schválen,í dědícké dohody VŮČl žalovanému jako 
spolusmluvcí, nýbrž šlo jen o zproštění opatrovníka UTčítých povín
ností uložených mu zákonem (§ 262 obč. zák a § 215 nesp. pat.). Podle 
hořejších úvah jest uvedenýmí vadamí stíženo také řízení před první 
stolící. 

čís. 15771. 

Vlastnik budovy má zásadně vůči poživateli nárok na pojistnou hod
notu (náhradovou pohledávku), umožňující mu znovu vystavěti zhořelou 
budovu, dal-Ii ji pOživatel pojistiti proti požáru a je-li podle všeobec
ných pojistných podmínek požární náhrada zásadně určena k znovu
vystavění pojištěné budovy. 

(Razh. ze dne 28. ledna 1937, Rv I 471/36.) 

Žalobkyné ,se domáhá z,,"placení za'žalované částky proto, ž,e žalo
vaný si tuto částku, která mu bylo vy;placena ja'ko požární náhrada, ne
právem zadržuje, ač částka ta patří jí jako vlas'Íl1i'Ci poji'Štěffé nemovi
tústi a nikoH žalo'vanému, který j",ko poživalel dal nemovitost pojistiti 
proti požáru. P r v n í s o u d žalobě vyhověil v úvaze, že požární ná
hrada jest mčena jen k znovuzří,zení vyhořelých objektů, že k znovu
zřízení je povinna žalobkyně, že tudiž ,požárný náhrada paotří jia že 
žalovaný, klerý má Jen už,vánl ,nemovitosti, není k podržení náhrady 
oprávněn. O d vol a c í s o 'll d zamíH žalobu. 

N e j v y Š š i s o u d obnovi'] rozsudek prvého 'soudu. 

Důvody: 
• 

Nelze se obira,(i otázkou, zda poji,stná smlouva jest smlouvou ve 
prospěch osoby třetí podle § 881 obč. zák., poněvadž z ní neodvozuje 
žalobkyně svůj nMok, ný:bd odvozuje jeů; ze svého poměm jako vlast
nke budov k žalovanému jako poži,vateli, jenž dal pojisUti budovy proti 
požáru svým jménem, a j'est prolo řešiti souzený připad podle li'stwno
vení o s'lužebiwsti požlvání §§ 509 až 520 obč. zák. Podle § 512 oibč. 
zák. přejimá poživatel všechna břemena, která na věci vázla v době, kdy 
poúvání bylo dovoleno, a spadají na něho všechny řádné a mimořádné 
dávky, jež z věci jest platiti" po'lmd se mohou hmdi!i z užitků braných 
za požívací doby. A podle § 513 obč. zák. jest poživatel povinen, aby 
jako dobrý ho~podáf udržo'val slu""bnou věc v tom stavlI, v jalkém ji 
převza'!. Nelze proto pochybovati o tom, že povinnosti dobrého hospo
dáře zahmulj,i' v sobě i povinnost dáti poji'stiti služebnou nemovitou věc 
proti požáru v mezích § 512 obč. zak., mučilnÍ'!-li tak vlastník sám. Ža
lovaný nenamítal, že poji'stná požární smlouva, kt'erou on uzavřel, pře
sWhuj,e meze § 513 obč. zák., a jest proto míti za to, že uzavřel-U požární 
Tento názor vyslovil a odůvodnil jÍ'ž bývalý ,nejvyšší soud vídeň'ský 
poji,stnou 'smlouvu, 'plni,1 tim 'SVOll povinnost plynoucí z požívacího práva. 

- čís. 15772 -
75 

. I dnuti Č, 3946 Sb. Ol. U, (srv. také Klang I, str. 406 č. 5, a Rou
~e~~~:~láček: Komentář k ~s. obč .. zák. ll, ~tr. 895): Pojištěni j,est tu 
. 'k I pros'pěchu vla,slmka, tak 1 k prospechu pozlvatele, ale z toho 

Sice Ja (. . d t" 'd '" t I' . k .. t 'k . "t' )·Iyne že Iložární náhra a pa n vz y pozlva e I' Ja o POJIS OJI OVl 
Jes E nel' .' N b j' §§ 514 '15 ·b'·k h" 'k I' lastniku nemovltosh. e o z a" o c. za . vye aZI 
a OJ o I V b k ' b d' t ". b db' k . , . k obstarání st'ave' " ' tere se u s anm u ovy ne o neJa ou 
najevo, ze ., d" . I t 'k b d . 'I d taly'nutny'mi Jest pre eVSlm povinen v as nr u ovy na ozna-
na 10 ou s' 'v TO' I' . 'I"vatelovo (srv. rozh. c. 10766 Sb. n. s.). eprve nemuze- I 
meUl poz dh dl .. '" tl' , t k 

b . hce-li se vlastník k tOlnU o' , O' Gtl, Je poz""a e opravnen a 
ne' o nec . hl" k d' 0-1" 
Č . 't' 11'platnHi astatm z to 'o mll' p ynouC! naro y uve e'ne v S J J 

U Int I a ' . d' , dl § 35 ' b obč. zák. Bylo-Ii pojistno~ smlouvou,uU e m,~o, ze P,o "e ", , .vs~o ec: 
'.h o]'išťovacich podmlnek .Jsou nahrad. y skody pn. pOjlstenl zasadn. e 

nyc Ph' l' '''t'' bdI t h ' 'če 
Č k znovmřízení vy ore e pOj1sene u ovy, p yne zoo, ze u -

Uf' eny .. .. , b' 'kl d t kd (b d' I smlouvy jest zaJlshlInahradu za stave' :ll!' n<la y omu, o u 
v~~stníik anebo poživ'a,tel) .stavhu provedl. ~á tedy vlastn~k ne,movl
t ti zásadně nárok na pOJIstnou hodnotu Ufccnou k 7JnOVll'znzem zho
ř~~é budo'vy (srv. i rozh. býv. nejv. soudu ví,L Č. 11580 Sb. Ol. U.). 
V souzeném případě žalobkyně ovšem stavbu dosud neprovedla, ale 
tvrdi,la, že ji nemůže provésti prot?, že ne~á dost~tek ,pros'Íředků, dokud 
jí totiž požitrní n"h"~d~ nebude za.lo'vanym vJdana. Jest tedy ochotna 
stavbu sama provést!. zalovany all! netvrdil, ze ,on sam stavu prov,ede: 
jestliže se žal'Oblkyně k ohstarání, stavby nemůže odhodlati. Nechce-Ir JI 
!yožární náhradu vydaH, znemožiíui'e ji sán; ~ta"bu provéslI a ~elze,p'r~w 
mHi za to že ona sama nechce Mbo uemuze ve smyslu § 5Ll obc. zak. 

'stavbu o,bstarati. Musí proto žalovaný ·napřed vydati :ji požární ná
hradu, aby jí t<uk umožnil stavbu provésti. Tím nevznikne žalovan~mu 
žMná újma na jeho požívacím právu" poněvadž by se mohl za pred
pokladů druhé věty § 1'052 obč. zák. dostatečně zajis,ti'ÍÍ. že by tyto 
přeďpoklady byly splněny, žalovaný vš",k ani netvrdil 

čis.15772. 

Pokud nemá zaměstnanec pojišťovny nntkavý zájem na určení, že 
jeho služební poměr je deUnitivn! a že výpověď mu daná je neplatná. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1937, Rv I 687/36.) 

Žalobkyně se domáhá u,rčení, že její slu'ž'ební poměr II žalované pa
jišťov,ny jest definitivní a že vý,pověď, daná jí dne 13. úI;ora 19~4, je 
neplatná a li'vádí k odlrvodněni žaloby, že nastoupda u zalovane dne 
17. července 1929 jako kancelářská úřednice. PI,atí pro ni služební řád 
,pro zaměstnance pojišťoven v čSR. sjednaný od 1. ledna 1921 mez< 
žalovanou a 'ÚsŤř'edním svazem zamě'stnanců pOU'i,šťoven v čSR. s,e sídlem 
v Praze, jehož je žalobkyně členkou. § 2, odst. 1, služebního. ř8cdu rOz
zeznává zaměstnance pwvi'somj a definihvní. Podle 'Ú'dst. 2 teho·ž par,a
grafu ve znění dohody ze dne 24. Hjna 1930 čini provis.orium vjJřípadě 
blobkyně dva roky. Podle téhož paragrafu při upl)mutr provBSona roz-
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hodne správa ústavu v dohodě se zaměstnaneckým výborem, zda má býti 
zaměstnanec převzat do sta'Vu definitivních zaměstnanců. Nepřeveilme-Ii 
se zaméstnanec do tohoto stavu, mus,! mu' spr,;va ústavu resp. odbočky 
dá ti výpověď k nejbližšímu výpovědnímu term6fi1,u, jinak se předPokládá" 
že mu delinitivum bylo uděleno. Převzetí do, stavu definitívních zaměst
nanců se děje vždy· 1. ledna toho kterého roku. U žal'Obkyn.ě končilo 
provisorium 31. prosince 1932, toho dne se žalobkyně stala definitivní 
a bez j<lkéhokoH přerušení dále pracovala. Teprve 13. února 1934 byla 
žalobkyni dána výpověď k 31. březnu' 1934. Výpověď ta je neplatná, 
neboť odporuje služebnímu řádu, který je mezi žalovanou a žalobkyn,í 
s'lužební smlouvou. Podle § 34 služ. ř. může žalovaná dáti po uplynutí 
prvního služebiniho roku výpověď jen v dohodě ,se zamě,stnaneckým 
výborem, u definitivních zaměstnanců pak v prvnkh pěti letech defi
ni(i,vy jen se svo'lením za.městThaneckého výboru a jen pro neuspokojující 
výkon služební,. Ža.lovaná k výpovědi ani souhlasu, a.ni ,svolení výbom 
zaměstnanců Theměla, ani se '8 ním nedohodla. Koncem rokli 1932 dala 
sice žalo'va.ná žalobkyni výpověď, tuto výpověď však odvolala a ža
lobkyně ve služebním poměru dále pokr<lčovala, vyplácela pl,at ža
lobkyni podlle služebního řádu adodržova:]a t<lké osta,tní podmínky 
řečeného řádu. T"ké v dopi'se z 29. pros,il1ce 1933 se žalovaná odvolává 
na ustanovení služebního řádu. Ža;]O'vanou tvrzené prodlouŽJen'í pmvi
soria o jeden, rok Je vůhec neplwtné, neboť dle § 36, odst. 2, služ. ř. je 
třeba k změně, resp. prodloužení provi'80riasouhlasu '/, zaměstnancu 
služebnímu ř,;du podrobených. K podobné změně nikdy nedošlo a také 
žalobkyně nikoh'O nezplnomocnila, wby Jejím jménem prodloužení, pro
vilsori,a o Uieden rok se žalovanou ujednal. Žalobkyně se proto stala od 
1. ledna 1933 definiUvni Služební řád ,sice nebyl uj'ednán mezi Ústřed
ním svazem zaměstnanců ČSR. ,přímo, nýbrž byl ujednán mezi před
chůdkyní žalované, žalov,má však nastoupi'la na mí'sto předchozí pojiš
ťovny a sl"ž'ebni řád dodržovala, také o změnU' jeho zejména 24. října 
1930 s Ústředním svazem zaměstnanců j ednwla a stále se na služební. 
ř"d odvolávala. žaluljící má pwk zájem nw tom, aby bylo určeno, že její 
služební, poměr je definilti",ní, ježto žalovaná to popírá a došlo mezi 
stranami k dlOhodě, že bude soudem mzhodnuto, zda poměr ten je defi
nitivní či nikoli, a že do té doby ponechá žalovaná žalobkyni nadále ve 
služebním poměru, a to na zwkladě dohody z 28. března 1934. P r v Ý 
s o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í s 10 ItU d zamitl žwlobul, pokud 
se domáhala výroku, že výpověď, daná žalobkyni žalovanou pojišťovnoU', 
jest neplatná. 

N e j vy Š š í ,s o u d žalohu zamítl zcela. 

Důvody: 

Nezbytnou míJeži~ostf určovací, žaloby podle § 228 c. ř. s. jest ža-
10bcŮiV právní zájem, aby právní poměr nebo právo nebo pra'Vo,st listiny 
byly soudním rozhodnutím na jisto postaveThy co nejdNve. Tento prá1nní 
zájem musíl býh splněn a'spoň v době, kdy by! vyd,;n rozsud'ek první s,to-
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r (Sb n. s. č. 10285). Otázku :právního zájmu podle § 228 c. ř. S. 

.lC~ ko~mati z úřadu i soudu vyšší stolice. Ph tomto zkoumání nestačí 
J':~-t:ný prá",ní záJjem ž"lobCův, nýbrž jest tl\eba, aby žalobou byl uplat-
zJ!S e ávní záJ'em, jak to žádá ustanovení § 228 c. ř. s. ve slovech 
nen pr 't' - lb' b' t' t d'" t k ' b 

e.j·d-ríve« Brávm pos avem zaD eovo musI y I li' IZ a' ove, a y 
»co n . , "h - b ' ·b I . d" .. hl' určení sporneho pravlli! o pomeru ne oprava· J' o Je mym za-
fdye ~ vy'chodískem sporlu (Sb. n. s. Č. 12100, 152192). Na žalobci také 

ouclm , , " č ' "h vb' . t b nnlkavý pravm zaJem na mem pravm 'Ů pomeru ne o pra"a 
le~ , atv:rdH ale i přednesením skutkových okolnO's,jj. 'Odůvodnil (Sb. n. s. 
nejen , • b I k ' , '" d' d- 't' v v č 10155). V žalobe y nul avy pravll! zalem o' uvo' novan lm, ze za-

I · " 'PoJ'j,šťovna trvá na v.0povědi a popírá definItivní challmkter s,]u
ovana - I ., , t k-'d . t č' t' 'k - I ., , v .b 'ho ·poměru za uJlCi' strany, a' ze je o eXlS en ll! o az u za U~ICI 

ze nt d' d -, ·k 'h "h " b I k . VtV 
strany. K tomut? ? uvo nell1'.nut ave' o pr~vm '? z~Jmu ~o p::_ jes 'e 
pří ústním ~:ednanl dne 7.kvetna 1934 dodano', ze zalovana pO]1sťo'vna 
chce posU'Zovati 'Právní poměr žaluj!cí s1r<lJnyode dne 31. :března 1934 
podle zákona o obchodnkfu pomocnidch, kdežto žalobkyně trvá na 
tom aby byl posuzován podle služebního fádu, který jí zaručuje defí
niti~ní služební poměr, z kterého' může býti propuštěna jen. za určitých 
ochranných zařÍ'zení, zejména pouze na z,;klwdě di'sdpl,iinárního řízení. 
Tyto skutečnosti však nemohou' tuto u:rčov~cí _ žal?:b~' odůvo~niti. Již 
na soudě prvéstohce se stalo ne'spomym, ve zalu~lcl strana Jest dale 
6nná u žalované pojišťo\Ony a dostává plat. Z tohoto nespo11l1ého před
nesu stran plJ'ne, že výpověď, daná žalujícf straně, bJ'la vMí stran zba
~ena prá1nních účirukŮ' a že nezpŮ'sobHa zrušení 's'lužeibniho poměru ve 

. lhůtě v ní stanovené. Nesejde Iproto ani ml tom, zda Se tato, z vůle stran 
svýcb pT<~vnJch účinků zbavená, výpověď stala způso:bem, který jest 
v § 34 č. 2, .3 služebního řádu ,předepsán pro zrwš·ení S'lužebního ,po
měru provisornlho l!Jebo definitivního zaměstnalnce žalované poj'išťovny, 
a zda je'st podle těchtO' ustanovení sliužebního ř,;du ,platná čili nic, 
neboť za všech okolností, ať totiž hyla učiněna podle sJ,užebního řáJdu 
platně" ,či byl'a dána s porušením služebního řádul, nebyla žalující strana 
v době r02Jsudku prvé stnlice po'škozena 've svých ·služebních právech, 
plynoucích z jejího služebního poměru u žalované poji'šťovny, Na ne
lÍčinnos!ř výpovědii dané žalujkí straně, která byla přivoděna vůlí stran, 
nic nemění, ~e žalo'Vwná poi'išťovna trvá na její platno stil, Ježto ani právní 
názor ž,alované pojišťovny o platnosti dané výpovědi neohrožu~e dosud 
nijak práva žalobkyně, ze služební smlouvy plynoucíl, je-U dosud ve 
službách žalov"né ,pojišťovny a dostává-U plat. Žaluj'icí strana však nemá 
nutkavého právního zájmu ani n" tom, aby bylo ulrčeno, že 4,ejí služební 
,poměr jest definitivní. jalk plyne z JejíhO př,ednesu, má definitivnost jejího 
služebního poměru jen ten vý:mam, že jí může býti dáma výpověď jen 
za předpokl<ldů § 34 č. 3 služebního řádu. Poněvadž podile přednesu ža
lující strany samé ;neměla by ještě úhrnem pět definHivnich let 'služby, 
l!Jemuže se dovolávati Ipro odúvodněnl nwtka'Vého právnfho zájmu na 
určení defhnitiv'l!Josti služebnlho :poměru lustanovení, § 34,č. 3, druhého 
odstavce, služebního řád~, neboť toto ustanovení služebníbo ř,;du za~u~ 
čuje výpověď ze s,lužebníiho poměru po řádném di'sciplinárním řízení 'len 



i,i 
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zaměstnal1'cům S pěti služebními definihvlnÍ!lll!i léty. Těch však žalující 
strana v dohě rozsudku prvého soudu ještě nedosáhla a není ani jisto, 
že jkh v budoucnu dosáhne, takže k tomuto ustanovení- služebního řádu 
nelze vůbec v tomto sporu přihližeti. Pro žalující stranu mohlo by míti 
význam jen ustanovení prvého odstavce Č. 3 § 34 služebního řádu·, podle 
něhož v prvních pětí letech definHivy múže býti zaměstnan.ci dána vý
pověď se svolením zaměstnaneckého výboru a s dodržením zá!konné 
v}'povědní lhůty - mimo výpo·věď na základě dí·sciplinámílho nálezu -
je.n pro neuspoko~ujíci slu~ební výkon. Je-li však žalující- str"na dosud 
ve službách žalované pojišťovny a dostává plat, jes.t doposud lhostejné, 
za jakých předpo.101adů může jí býti v budoucnu dána výpověď z tohoto 
služebního poměru, a netřeba to zji,šťovati již nyní, neboť není vů'hec 
ji.sto, zda k tomu dojde. že by žalující strana měla nutkavý právn.í· zájem 
na uIčení deJi.nihvnosti služebního poměru. z nějakého jiného důvodu, 
zejména k zajištěni svých platových nároků proti žalované poji,šťo\'ně, 
nebylo žaluůJcí stranou "ni tvrzeno. K tomu pak, aby soudy jen teore
ticky řeši.ly nějakou mezi, stranami spornou právní- otánku, nemůžeslou
žiti ani žaloba určovací (srv. Sb. n. s. Č. 14445). Pokud jde tudiž (} u,.čení·. 
definitivnústi služebního poměru, postrádá žaloba svého základního 
účelu, aby byl pro budoucnost určen pevný právní základ pro nároky 
žalující strany, vy,p'lývajíd z definitivniho služebniho poměru proti žalo
vané pojišťovně, a již proto nedostává se nutkavého prá'vní1ho, zájmu na 
určení. je-li tomu tak, pominul odvolacf soud neprávem tento nedostatek 
této určovací žaloby a žalovaná pojišťovna tuto právní' mylnost napa
deného rozsudku právem vytýká. Právem Vš",k odv,olací soud vyslovll, 
že žalující str~na nemá nUitkavébo právního zájmu, aby byla určena ne
platnost výpovědi jí d2né. 

čís. 15773. 

Umluva, J1Z se někdo zavázal živiti jiného za peníze na vkladnlch 
knížkách, jež mu za tím účelem byly postoupeny, jest smlouvou o vý
živném. Odepřel-Ii zavázaný plniti tuto smlouvu a oprávněná s tím sou
hlasila, došlo k zrušenl této smlouvy a oprávněná se může domáhali 
vrácení peněz (po srážce částky za poskytnuté již výživné) z důvodu 
§ 1435 obč. zák. ' 

Zavázaný se nemůže brániti námitkou, že byl bezelstným příjemcem 
peněz a že je již nemá proto, že jimi zaplatil své dluhy. 

(Rozll. ze dne 28. ledna 1937, Rv I 2337/36.) 

Žalobkyně odevzdala žalovanému v dubnu 1933 vkhdní knkbku na 
částku 12.860 Kč, aby ji za tyio pen.íze stravoval až do její smrti. Ža
l.ovaný slíbil tak učini.ti, ale plnil jen zpočátku, později žalobkyni poslal 
do domovské obce s tím, že již není ochoten poskytovati jí u sebe vý
živy. ža'lobkyně se s tím spokoji,la, domá'há se však na žalovaném vrá
cení odevzdaných mu. peněz po srážce částky, již spo.fřebovala na vý-
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živném po dobu, po kte~'ou bydlila, u .žalovaného. :!oti, ž~.lob~. namítl 
"alovaný jednak, že penez nema a ze JImI zaplahl castecne svuJ Ilypo
:ekární dluh jednak k započteni vzájemné pohledá'l'ky proti žalobkyni. 
N i ji š í s o'u,d y uzna'ly částečně podle žaloby, uznavše čáJs!ečně po
hledávky započtením n"mí·tané. 

Ne ti vy š š í s o LI d nevyhověl do\'olání a v otázce, O niž tu jde, 

uvedl v 
d ů v od ech: 

Z přednesu žalobkyně plyne, že si sama není dobře vědoma, o jakou 
smlouvu jde. To však nevadí, neboť nezáleží na tom, s kterého práv
ního hlediska žalobce žal'Obní nárok posuzuje, nýbrž jest jeho povinnosti 
toliko tvrditi a po případě dokázati určJtý skutkový děj, a je pak na 
soudě, by zjištěný.s.kut~ový. ~ěj samo~tatně p~su:oval s hledis~~, na něj 
se hodících pravl1lcn predplsu. A tu zalobkyne prednes]a. a mZSl soudy 
zjistily, že žalobkyně odevzdala v dubnu 1933 žalovanému peníze v částce 
12.860 Kč, uložené na vkladních kni'žkách jemu odevzdaných, aby ji za 
to stravoval až do jeji smrti. Nejde o darov<Ímí· pod podmínkou, neboť 
nešlo o bezúplatný převod (§ 938 obč. zá'k.), když tu byl závazek obda
rova,ného. NešJo ani o smíšenou darovací smlouvu, jak míní 'Soud odvo
lací,j,ežlo nebyly stran"mi předneseny sikutečnosti, jež by nasvědčovaly 
tomu, že by plnění žalobkyně přesahovalo hodnotu plnění, jež na se vzal 
žalovaný (§ 942 obč. zák.). Jest proto pohlížeti na smlou\'u mezi stra
nami u'zavřenou j"ko smlouvu úplatnou, podle níž se žalovaný zavázal 

. Živiti žalobkyni až do její smrti za peníz.e wložené .na vkladních knížkách 
mw odevzdaných. Jde tu o t. řeč. zakoupení. výživy, tedy o smlouvu 
o výživném (Untednltsvertrag). Tím, že ža.lovaný odepřel ž<l'lobkyni 
poskytovati II sebe ujednanoU' výži·vu, a tím, že žalobkyně se s tím spo
koji,la, došlo souhlasnou vůlí stran k zrušení smlouvy a odp il'd I právn,í 
dllvod, z něhož žalobkyně odevzda.la žalovanému uvedené vkladni knížky 
po přÍip"dě peníze na nkh uložené, jež si žalobce vybral a pro sebe '1'0-
uži.l, a j-e proto žalobkyně ,podle § 1435 obč. zá1k.oprávněna domáhati 
se na něm vrácení těchto ,peněz, ovšem po srážce částky připadající 
k dobru žalovaného jako náJhmdy za stmvu žalobkyni poskytovanou za 
dobu, dokud byl" v jeho výživě. To, že žalo·vaný v do\'olání jednostranně 
projevil ooholu žalobkyni dále živilti, jest bezvýznamné. Nepochybily 
proto nižší soudy, když vyhověly částečně žalobě. Názor dovolatelú'v, 
že jako bezelstný příjemce peněz ulo·žených mlJ Vkladnkh knížkách, ode
vzdaný·oh mu žalobkyní, nemohl býti uznán povinným k jejich zaplacení" 
neobstojí, třebas zaplatil jimi své dluhy, takže j1ch již nemá, a stačí 
v tomto smém dovolatele odkázati na právní vývody.uvedené v roz
hodnutí Č. 7881 Sb. n. s. 

čís. 15774. 

Obecní zaměstnanci. 
Soudy jsou po hm o t n é stránce vázány disciplinárním nálezem, vy

daným proti trvale ustanovenému obecnímu zřízenci. 
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Pro rozhodnuti disciplinární komise je rozhodujícittt skutečný vý
sledek hlasování, nikoli poměr hlasů uvedený v protokole. 

Předpis § 7, odst. 2, vl. nař. č. 483/1920 Sb. z. a n. jest kryt před
pisem § 10 zák. č. 16/1920 Sb. z. a n. Zákonem č. 103/1926 Sb. z. a n. 
nebyl derogován předpis § 10 zák. č. 16/1920 Sb. z. a n. (vl. Dař. č. 483/ 
1920 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1937, Rv I 2590/36.) 

Srv. Sb. n. s. Č. 15743. 

žalobce přednesl, že byl na z"kladě nálezu di1sciplinární komi,se pro
puštěn ze služeb obce Š., že jeho odvolání, proti tomlJJto nálezu bylo podle 
výnosu 2lemského úřadu' v P,raze odrníooto' jako nepřípustné a že byl 
odkázán na pořad práva. Po vydání disciplinárníhO' nálezu s,e městské 
zastupj,(el'Stvo žalované tYbce usneslo, že propowští ža<l'Obce na základě 
nálezu disci,plinMníl komise bez jakéhokoli nároku. Také pmti tomuto 
usnesení byly opravné prostředky žalobce odmítnuty s poukazem na 
§ 24 zák Č. 16/19í20 Sb. z. a n. žalobce, opíraje žalobu o zákon č. 217/ 
11925 a o § 24 zák Č. 16/1920 Sb. z. a n., žádá, a,by bylo po věcném 
i formálním přeZ'koomání di'sc\pUnámíhořízeni a nálezu ?:jištěno, že se 
disciplinární nález z'mšull,e, jeho propuštění se :prohlašwje za neplatné 
a že ža,lovaná obec jest povinna pla,uU mw pensi v zažalované částce. 
Niž š í, s o ll' d Y zamí,tI'y žalobl.!. 

N e j v y Š š í 's o li d nevyho'věl dovolání. 

Důvody: 

že proti kárnému náJ,ezu, vydal1émll proli trvale lIstanovenému obec
ní'mu zřízenci, nelze ani obdohně užíti ustanovení- § 105, odst. 2, zá
kona ze dne 25. ledna 1914č. 15 ř.z. o služební pragmatice pl1'O s,tátni 
zřízence, odůvodni,1 nejvyšší soud již v rozhodnutíč. 13,485 Sb. z. n." 
k němuž se pro stručnost odk<'tzuj,e. Podle třetího odstavce § 8 vlád. nař. ' 
č. 483/1920 Sb. z. a n., ,jímž IDyl prov'eden § 10 zákona ze dne 17. pro
since 1919 Č. 16 Sb. z. a n. z roku 192Q, mů·že si obecní zřízenec protí 
disdplinánnímu rozhodnu~í obecního zastupitelstva stěžovati k vrchní 
dis'CÍIP'linánní komi'si, která v případeoh v dmhémodsta,vci uvedených učiní 
návrh nemskémw samosprávnému úřadu, jenž o stiŽJnosti rozhodne s ko
nečnou platností. Pokwd žalohce napr,oti tomu dovozuje, že s'e proti USne
sení obecního zastupite,J,stva o propuštění ze s'lu~hy může obecní zří
z'BIlle'c dovolávati jen ochrany u soudu, ježto' prý usnesení obce v poměru 
k propuštěnémU' zřÍ'zenci není podl'Obeno jiné kontrole, odkazwje 'se na 
mzhodnlltíč. 12873, Sb. n. s., v němž bylo podrobně vyloženo., že usta
novenÍ> § 8 vl,"dního naŤízeni 'č. 483/1920 Sb. z. a ,1. Jest kryto 'P'ř,edpi1sem 
§ 10 zák. č. 16/1920 Sb. z. a n., i pokud uprav'Í'lo opravné řÍizení v dis
ciplinárním řízení proti obecním zřízenCům. Neseďlde na tom, že žaloh
covo odvolání z výměru o jeho dis;c~plinárnim potres,tání bylo odmUnuto 
správními úřady ,pro nepří's,lušnost a že žalobce byl podle § 24 zák. 
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č. 16/1920 Sb. z. ~ n. ?~dkázá~ .~a pořad práva, nebať :u r;ejde ? meri
torní nález správmho uradu, ]elz by soudy nebyly opravneny prezkou
mávati, nÝ'brž o otáz~~' př,rslušnosti.' v niž se mohou různiti názory soudil 
a adminis,tmthmich ura,du (§ 3 z«kona ze dne 2. Itstopaclu 1918 Č. 3 
Sb. z. a n.). Ježto dotčeným ji.ž odmítnutím odvolán,; se sporný disdpli
nární nález zastupítelstva žalované obce stal pravoplatným, je pn hmotné 
stránce závazný pro soud a nelze se tedy zabývati námitkami žalobco
vými pokud brojú proti materiální sprá\Onosti tohoto nálezll (rozh. 
Č. 12873, 7749, 1189 a j: Sb. n.~,s.). Ž~lobici se nepod«ř~lo dolíčiti, že 
usnesení obecniho zastUlpltelstva zal ovane obce ze dne 30. cenvence 1936, 
jímž bylo po provedeném disciplill1ámím řÍ'zení vys,loveno, ~e se žalobce 
pro,oouští z obecJ1Í služby bez nMoků na požitky, topí vadami po stránce 
for~ální. Vládní, nařízení Č. 483/1920 Sb. z. a n. ustanovuje v § 8, že 
disciplinární ~~o'll~ise prvé stoli~e ~e usnáší j~n :na .d~~ci:pIinár~íiCh t:~stech 
d,u,tky a penezlte pokuty. Je-ll vswk d'ISCl!pblnarm cmobecmho zrlz,en,ce 
takový, že má za násled~k vyloučení z postupu do vyšší,ch platíl, zmen
šeni služného, ,přeložení do vý,slu~by se zmenšením výslwžného, nebo 
propuštěni ze s,lužby, pak disdpHnární, komise první sto,Jj,ce sama trest 
neukládá, o něm nerozhoduje, nýhrž ulČilní jen náv,rh obecnimu zas'lupi
telstvu, jež (} tomto návnhu teprve rozhodne. V souzené věd překro,čila 
disciplinární' komi'se ovšem meze své působnosti tím, že kárným nálezem 
ze dne 9. července 1935 odsoudila žalobce 'pro služební zavinění v ná

)ezu podrobné uvedená k trestu propUlštění ze služby, avšak bylo zjiš-
'těno, že tento' nález hyl i z«sl<in žalované obci, že ve schll'Zi ohecního 

zastupitelstva cine 30. červ,ence 1935 ,bylo o tomto nálezu jako »návrhu« 
referováno- a :pak jednomynSl}ně usneseno obecním zastupi,telstvem, ž,e se 

, žalobce »ve smyslu návrhu discip'Hnárnf komise ze dne 8. července 19<35« 
. propoušti' ze s,Južby obce bez nároku na výslužné. ža,lobce nebyl tedy 
propuštěn di'scipIinární komi'sí, nýhrž oheoním zastupÍ,telstvem po pro-
vedeném disciplinárním řízeni a nelze tvrditi, že tu nebylo návrhu dis
cípHnární komrs,e, j:ežto její nález byl opatřen přesně v}\pracovanými 
důvody, z niChž byl zj-evný s,lmtkový stav i názor disctplinárni komIse, 
twkže tento nález vyhovoval všem požadavkům n<ivrhu a mohl měst
ským zastupi'lelstvem býti pClkládán za návrh učiněný z<tstwpitelstvu di s
dplinilrní komi,sí, a to tím spíše, ježto zákon ani nepředpi'suje urči,toLl 
fODmU' pro takový návrh. Nesejde dále na tom, že »nález« d'iscipHnární 
komise - ne:,právem doručený blobci - obsahoval na konci nesprávné 
právní poučení, ježte di:sdplinárnlL komi'se, rná-H za to, že se má ulo'žiti 
trest propuMění ohecního zří,zence ze sIUlžby, podává jen náv'ch obec
nímu zastupÍltelstvu a podle § 8, odst. 3, vlád. nař. Č. 483/1920 Sb. z. 
a ,no může si obeoní zřIzenec paJk s,těžovati proti dilsc~pHnáifní'mu rozhod
nuti obecniho wstupiteIstva k vrchnf di'sdplinámi komisi. Než tímto ne
správným poučením nebyl žalobce dotčen 've sv'ých právech, neboť 
v disciplinMním nálezuobecnílho zastwpitelstva ze dne 31. července 
1935 byl žaIobce správně pouoen o přípwstném o,pr<!vném pmstředku 
a tohoto prostředku opravného ža,lobce též použil. Podle § 7 vl. nař. 
č. 483/1920 Sb. z.a n. se děje usnesení, di'sdpliniurní kombe většinou 
hlasů, při čemž .předseda neb úřadujkÍ náměstek hlasuje posledni'; při 
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rovnosti hlasů rozhoduje mínění, ke kterému se přídal předseda ne~ 
úřadující náměstek. V sO,~zené věcí ?flo zji~~ěn,:, že z přítomných šesy 
členů komise hlasovalI tn - a mezI mml tez predseda - pro propus
tění žalobce ze služby a ostatmí tři proti tomu, twkže došIo k platnému 
u,snes,ení dilsciplinární' komd,se~~ smyslu jej~ho nálezu .( spráV"n~ ~ávrhu). 
Jest schváHti prá'vní názor nnswh soudu, ze rozhoelu]e skulecny.vysl::
dek hlasová,ní' a nikoli poměr hlaJsů v poradním pifo,tokolu uveeleny, zps
těna-Ii nesprávnost to:hoto údaJj:e, !<terá byl~ ~yvolán~ myl~ým názoorem 
disciplinární komise, že se hlas predsedy čIta dvojnasobne. Neoduv~d
něna jest výtka d'Ůvolatelova, že ustanovení druhého odstaV"ce § 7 vlad, 
nař. č. 483/1920 Sb. z. a n. není, kryt? § I'? z{lkona č. 16/1.920 ~b: z; 
a ll., neboť přehlíží, že podle toh'Ůto zakonneho ustanoveni dlsclphnarm 
řízení proH trva,le uManoveným obecním zří,zencům má býti provedeno . 
podle obdoby služební pragmatiky pro státní, zřízence, a mohlo t~diž 
býti v určitém směru upraveno· jinak, byJ.y-li pro to důvody. Tento pred
poklad je'st tu splněn, uváží-li se, že podle § 93 zákonač. 15/1914 ř. z. 
mohou ja'kékoliv disciplinární tresty, tedy ta'ké trest propu:Mění .býti ulo: 
ženy státním zří,zencům jen nálezem ,příslušné disciplinární komIse, kt,;ra 
sama rozhoduje o způsobu disciplinárního trestu, kdežto podle § 8 vlad. 
nař. č. 483/1920 Sb. z. a. 0'. di'Sc.i'Plinární komise prvé stolice se usnáší 
jen na disdplinánrrkh tresllech, důtky a peněžité 'Pokuty, kdežto jiné 
Irelsty di,scipNnámí komise sama neukl{ldá, nýbrž činí jen návrh obec
nímI.! zastupiteJ,stvUJ, jež o tomto návrhu: teprve rozhodne. Neni tedy, 
pokud se tohoto návrhu týče, třeba takové zvýšené záruky, vyjádřené 
v poměru hlasů, jako tomu jel při uložení trestu samého. Pokud. dovolatel 
konečně ulp!aJtňu'je, že mu sllužebnim dekretem ze dne 3. pwsmce 1'929 
byla zamčena všechna práva pNslušejíd 'státním zaměstn'ancům a ž~ 
tudí'ž měl ná!rok, ~by disCÍp1.inární řízení proti němu zahájené bylo přesne 
prove,deno' podle zá:kona ze dne 25. ledna 1914 Č. 15 ř. Z. o služební, prag
matice pro, státni', zřízence, stačí 'P0dotkno'Ulti, že podle tohoto dekretu 
měly býti upraveny jen platové a zaopatřovací náwky žalobc?vy ~ jeh? 
pO'2ů'stalých podle zákona Č. 103/1926 Sb. Z. a n. a budouCICh zakonu 
pro státní zaměstnance platných. Ostatně ci.tovaný zákon ani neobsa
huje zvláštní ustanovení o di,sdplinárním Hzení a ,nebyl jím dero.gov~~ 
§ 10 zákona ze dne 17. prosince 1919č.16Sb.:: a,n.zro~u 1930 po pn
padě nařízení vlády č. 483/19'10 Sb. z. a n., ]lmz § 10 reč. zakona byl 
pwveden. 

čís. 15775. 

členy výr o b n í h o družstva, provozujícího družstevní mlýn a pe
kárnu, mohou býti jen mlynáři a pekaři, kteří jsou zároveň majiteli po
zemků a pěstují zemědělské plodiny. 

, 
(Rozh. ze dne 28. ledna 1937, R JI 509/36.) 

P r v Ý s o u d za'Psal Ro,lnický družs,(evnlí mlýn a :pekárnu, zapsané 
společe·nstvo s r. o., d'Ů spo'lečenstevníiho rej střiku. Rek <ll' r s n f s o u d 
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'tl na'vrh na zápis tohoto dmžstva do rejstříku společenstev. D ů-zanll ' . , . , O' 
d . Zápi,sem byl porusen z<ikon ze dne 9. dubna 1873 C. 7 r. z. 

~ °ole~~nstva ve smyslu § I řečenéh'Ů zákona jsou spolky s neuzavřeným 
p 't m členů jkhž účelem jest podporovati výdělek nebo hospodářství 

~~~c~ členůspolečným?rovo:ov~nÍm podniku (závod~). Podl:,~.3 pře~~ 
I Jen 'ch stanov j'e jedmm z učelu dmz,stva zpracovah a zpenezlli zeme-
oz y . . . h čl odd ,.. . d 
dělské plodiny vypěstovane na po.'~mClc:?u a o ·ane, pml' o ~~o-
lečenstevní provozovny k '~pr"co'v,"n;" a prodejI a k to~u clh vy~taveh a 

rovozovati dwžstevm mlyn a pekaJrnu. Podle § 4 ČIIS. 2 tychz stanov 
~e může státi členem druž,stva každá lyslcká, svéprávná osoba, která se 
zab 'á zeměděllství:m. Z ~1Q~lov~ § 3 Ji't. . b). stanov, .~de se m~uv.j: o zpra-

vkí a zpeněžem zemedelskych 'Plodm jiako o ucelu druzstva, nelze 
c~znati že' činnost ta lest omezena jen na členy, naopak dopouští úsu~ 
~'ek, ž~ se tato ČÍlnnost n;:á ."ztah?v~ti ,i n~ nečl-eny .. Tím však čin~ost 
družstva vybočuje z mezI čmnOlsh vytcene v § 1 zak. č. 7.0/1873 r. z, 
(srv. rozh. Č. 11052 Sb. ~ .. s.l;,Kdyby byl'a do fejstři1m společen~tev 
zapsána firma v tomto, znem s lIcelem podle § 3 lit. b) stanov, stah by 
se členové dw~stva, jimi'ž mohou' býti podle § 4 Čí,s. 2 uved. stanov ly
sické osoby, které ,se zabývají zemědělstvím, totiž wlníci, - podnika
teli a jejich družstevni činnost nesměřovala by jiiž přímo k podpoře jich 
výděUm nebo bospodářsM. tim, . aby l~vn,ěF ziskaJi. pro .sebe m~yn.áJ~~k~ 
'výroblky a z mch zhotovene peČIVO., nybrz k tomuI, a'by jalko kazdy pny 
podnikateI dosáhli zisku prodejem tě'Ohto výmbk'Ů komukoli, čímž by 
vyvíljeli čÍnnost mlynářů a ,pekařů a nikoli osob, jež se zahývají země-

. dělstvím. Záv'Ůd, který, nehledě ke .svým členům, se vztahuljie tarké m 
nečleny tím, že těmto nečlenúm mají býti prodávány výrobky zhotovené 
ze zemědělských plodin dodaných členy, přičí se tedy povaze 'společen
stva (družstva) ve smys,llul zákona Č. 7.0/1873 ř. z. 

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

Důvody: 

Vládním nafllzením ze dne 18. května 1935, Č. 116 Sb. Z. a n. 
byla v § 2čÍnnost výdělkový,ch a, hospodářských spo·lečenstev, zř,ze
ných podle z"kona č. 7.0/1873: ř. z., rozšířena, pokud mají povahu vý
robnkh družstev, a to v tom 'směnu, že jsou oprá\Oněna prodávati své 
výrobky komukoli, tedy i nečlenům. Přes to, že !k této skutečnosti, re
kursní soud nepřihlédl. nel'Ze dovolacímu rekulrswpřiznati oprávněni. Re
kurenti ·ske uznávají, že llIsta1vené druž,stvo je družstv'em výrobním, -
a nehe o tom pochybova,ti se zřetelem na jehO' účeL, vyjádfený v § 3 bl 
stanov, - avšak při tom přehlížejí, že členy tako,vého výrobníhO' drUiž
stva mohou býti ,podle pl'~tné prakse (rozhodnutíč. 10996 Sb. n. s.) jen 
ti, kdo se sami zaměstnávají příslušnou výrobou. Jde o podnik, j:enž 
spadá do živnosti mlynářské a pekařs·ké a který má zpracovati a zpeně
žiti zemědil\'ské plodiny, vycpěsto'vané na pozemcích členů a jimi do pod~ 
ni'kudo:dané. Povaha výrobního dmžstva toho druhu by předpokládala, 
že jeho členy budou osoby povoláním mlynáři- a pekaři"kteří' j'sou zá-

6' 
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roveň m<llj.iteli pozemků a pěst,:jí .ze~,ěelělské plodiny. J:n v tét? sou
vi'slosti b)"lo by lze mítí za to, ze JeJIch spo.lečnou ~sobn~ čmnosy bud~ 
do,saženo' účdu požadova,ného v § I spo'lecenstevmho zakona, ze to·tlz 
společným provozo~ánfm závo~u hllde pod'Porov.~n ~ýelěIek nebo hos
podářství jeho čl,enu, úkol to svepomocne h'Ú'sJ?od!,r~~e~ooperace v;s!ev 
nemajetnýoh. Tomuto pož<lJdavku nevyhoV1u']ť pnp0'lene stanovy, Jezto 
vůbec :pomíjejí povolání stavU' mlynář,ského a pekařského, stanovíce 
v § 4 č. 2, že se člelnem může ,státil ka,ždác svéprávná osoba, která se 
zabývá zemědělstvím, a pod Č. 4 též právnické osoby, provozují-Ii ze
mě.clělství a mají ,podnilky zpracovávající zemědělské výmbky, tedy na 
příklad družstevní škrobárny, lihovary, Cll'krovary a pod., a konečně při
jémají, za 61eny i, své za:městn<lJnce (§ 16, ;poslední věta,) beze zfetele 
na vlastnosti zemědělce, mlynáře neb pekaře. Za tohoto stavu nenI zvo
lená lorma elmžstevní vhodná ,pro t<lJkový podnik, neboť jde tu ve sku
te6nosti o sdmžení, ka.piltálové, vypočtené na zisk, což se přílčí povaze 
a účelu družstva ve smyslUl § I z.rk.č. 70/1873 ř. z. 

čís. 15776. 

Zákon č. 100/1931 Sb. z. a n. dovoluje jen jediný rekurs; dodatky 
k němu jest odmitnouti. 

Nejde-li o nároky uvedené v § 73 nesp. pat., nýbrž uplatňuji-li se na 
pozůstalostni jmění nároky z titnlu vlastnictví k pohledávce zůstavite
lově, lze o nioh rOrlhodnouti jen pořadem práva, nikoli v pozůstalost
nim řizeni. 

(Ro'Zh. ze dne 28. ledn<lJ 1937, R II 598/36.) 

Souhlasnými usneseními nižších stolic byl zamítllll't návrh věřitelů 
zůs\<lJvitelových, aby pozústalostní sOlld uznal }ejich poMedávky jako 
přednostní pohledávky, jež by bylo odečílsti od "kti'V pozůstalo,stního 
jmě,ní dříve, než bude :pnkročeno k odevzdání pozůst<!losti jure crediti. 

N e i vy š š i s o 'll' d nevyhověl dovohcím rekursům věřitelů do to-' 
hoto zamítavého usnesení relkursního soudu a odmítl jako nepřípustný 
dodatek k dovo!]acímu rekursu: jednoho z věřitelů. . 

D ů vod y: 

Ježto zákon ze dne 19. června 19G1 Č. 100 Sb. z. a ifi. dqpoiU:ští pou'Ze 
jeden, rel<urs (§§ 35, 46), bylo rekursní ,právo Gustava S. vyčerpáno tím, 
že podal dne 17. Hstopadu 1936 společně s Janem J. dovolací rekurs 
k nejvyššímu' soudu, prolčež dodatek k němu bylo odmítnouti jako ne
přípustný. 

Jele jen o to, zda se zamHa'vý výrok nižších 'wudů p:říó jasnému 
a nepochybnému mění nebo smy,slu zákona, jehož bylo nebo mělo býti 
na přílpa.d užito (čl. V, ,č. 1 zákona ze dne 11. prosince 193'4 Č. 251 
Sb. z. a n. a čl. I zákona ze dne 17. pmsince 193,6 Č. 314 Sb. z. a ln.). 
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Za tím účelem l1utl1? si přede."ším uv~d?mH! právni~ovahu nároku :stě
~ovateli uplatňovaneho. Tvrdl se tohz, ze zustavI,tel JIm dne 12. kvetna 
~930 platně postoupi'l do vl~stnidví po jedné. peti~ě své P?hled~vky! 
příslušející mu vů6 Dru Ludv~~u S., Jez b)"la z;:;za:ovana a po Jeho umrli 
pravoplatně 'přisouzena ve vysl 9.100 Kč s 510 uroky od 8./7. 1930 a 
I 483 Kč 54 h nákladu ,první stolice a 776 Kč 60 h a 121 Kč 55 h ná
kiadů druhé stolice. Prá'Vní zástupce zůslavÍ'telůN", přijav dne ll. října 
1935 zapla.cenou čá,stku, uložH u po'zŮJstaloslního snudu po odečtení svých 
útrat zbytek ve výši 4.095 Kč 20 h, jenž se snížil o útmty svolání vě
řitelů na 4.035 Kč 70 h. Stěžova'telé vycházejí, z toho, žc jim pří!sluší po 
jedné pětině částky 9.100 Kč :se vším příslušenstvím, takže částka na 
soudě složená vůbec nenáležíelo pozůsta,lolsti, nýbrž jest jejich vlast
níctvím. Tím však neuplatňu.ji vpravdě přednostni pohledávky ve smyslu 
II 73 ,nesp. pa!., jimi'ž nutno rozuměti náklady nemoCÍ' a pohřbu 
anebo !j;iné pohledávky majíd zvláštní, přednostní právo, zejména po
hledávky, jež hy měly přednostní právo v kOlI1'kursUi (§§ 54, 55 k. ř.), 

, nýbrž činí si nárok na pozůstalostní jméni samé z titulu, vl<lJstnic!ví' k po
hledávce, o ,Čemž nelze rozhodnouti soudu pozůstalostnimu, nýhrž pro
ces'nímu'. Z těchto úvah všalk pl)"ne, že pozllstalostní soud neporušilusta
noveni § 73 nes,p. pa!., jehož tu bylo poudti., nepoukázal-Ii' v pozůsta
lostnim řízení do\"olacím rekurentům da'\ší či>s,jky. 

čís. 15777. 

Odpovědnost za škody z provorlu silostrojů (cik. č. 162/1908 ř. z.). 
Silničním vozidlem ve smyslu § I zák. o autoru. jest nejen vo

zidlo poháněné vlastní živelní silou, nýbrž ipřivěsné vozy, tvořicí s mo
torovým vozidlem jediné vozidlo, a motorový vůz nezpůsobilý k jízdě, 
vlečený jiným motorovým vozem. 

Též majitel a zároveň řidič vlečeného motorového vozu odpovídá za 
škody způsobené tímto vO!lem solidárně s majitelem a řidičem vlekou
cího si1ostroje. 

(Rozh. ze dne 29 . .jedna 1937, Rv II 157/35.) 

Žalobkyně byla poraněna porouch<lJnou trojkolkou žalovaného K-a, 
JIZ spolužalovaný N. vzal do vleku svým autem,při čemž žalovaný K. 
na trojko ke seděl a ji řídiL P r V Ý s o 'll! d, uznav pod]:e ž<lJloby na ná
hradu škody jediné ,proti, N-ovi, zamítl žalobu' proti> K-ovi, maje za to, 
že u ž<lJlovaného K-a nelze užHi přec\p,ilsů automobilového zákona o od
povědnO'sti za provoz silostrojů. O d vol a' c í s o u d uznal i žalova
ného K-a povinným nwhraditi žalobkyni způsobenou škodu, a to mko'U 
spo,leómu a neelLlnou s N-em. 

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

DŮN"ody: 

Prováděje dovolaci důvod nesprávného právníhO' posouzeni věci, do
vozuje K., že nelze jízdu jeho trO'jkolky poklá!dati za jízdu motorového 
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vozidla když nebyla poháněna živelní sHou (§ 1, odst. 1, autom. zák.), 
nýbrž byla pouze tažena živeln{'silou, a že proto. není .na jeho ,stra:ně 
před:pokladu pro odpovědnost poclle auton;oblloveho zakona. Po !et? 
strán'ce se dovolatel od'kazu~,e na rozhodnuti Č. 10010 Sb. n. s., v nemz 
bylo bUže vyloženo, že jest považO'vati za jízdu ve smyslu § 1 "utom. 
zák jízdu porouchaného jí,zclního ,silostroj~, jenž byl vzat do ~lek~ jiným 
silostrojem a při této dopravě hnán .,!,oto,r!ckou 'sIlou vl.ekou.crho .Jej stlo~ 
stroje a j,enž býl za Um účelem phpoutan k vlekouclmu Jej sllostro]1, 
takže vlečený si.lostroj musil 'sledovati směr a rychlost J,zdy vlekouclho 
jiej silostroje. Poku~ se v .dovol~ní dovoroje, že 'prj ~u~šlo o. vrak sllo
stroje a že tedy neslo o stlostro'J. v prov?zu pohaJ!1eny' zlVel~: s.,lou, po
dotýká se t'Ůto: V § I "utom. zaik. nel1l' stanove'no, ze srlmcnl vozIdlo 
musí býti poháněno \'lastrrí živelní silou, nýbrž se tam jen všeobecně 
stanoví že musí býti poháněnO' žive'lní silou, což s,e vytY'ká na rozdíl od 
vozidel'poháněných silou lidskou nebo zvířecí. Podle toho, není závažné, 
zda pohánějíd živelní síly jsou vyvíjeny přímo ve vozidle samém, či zda 
jsou přiv<iděny zvenčí. Je ,proto' pod pojem 'silničního vozidla po
hán,ěného ži~e1nt os-Holtil podřadi:H Ija·k přfvěsné v.ozy, tvoříd s moto
r'Ůvým vozem jediné vozidlo, tak í k jízdě nezpůsobilý automobil, od
v<ižený jiným automobilem. V ta!kovém případě nelze ani majitele a ři
diče vlekoucího sUO's,troje, ani maji,tele a řidi'če vlečenéh? ~iIl?,stroie ~y
loučiti z odpovědnosti. V souzeném případě nel~e 'ljJolecne zalovaneho 
majitele '."lečeného sHostroje z odpovědnosti vyloučiti, již proto, že se 
úraz stal právě následkem vadysilostroje jemu patřícího a jím řízeného. 
Ostatně jest pokládati trojkolku, přivázanou ,v 'době n~h?d\~ pm~.,>zen; 
k vlekoudmu jej nálkladn,mu au,tomohlllu, za teleso 'hnane Jedinou zlvelm 
silou spolu s vleko,ucítm automobí\lem a odpovídá pmto žalovaný ma
jitel trojkolky v sourzeném případě s' maji,telem vlekO'udho náklad
ního automobilu solidá'Pllě. V rozhodnutí Č. 10010 Sb. n. s., a to 
v prá',nní větě tohoto rozhodnutr bylo sice vysloveno, že provozovatelem 
jízdy i vlekoucího i vlečeného auta jest m~:i:el vlekoudho a"-'ta a ten 
že ručí za úraz způsobený vlečeným autem, tre'has mu toto auto nepa_ 
třilo a nebylo mu odevzd<ino vla,stnikem k provo~u, ale z důvodů onoho 
rozhodnutí lze seznati, že tento názor byl vysloven jen na z<ikladě sku
tečností v onom přípJdě zjištěný,ch a O'cl 'souzeného ,případu odlišných. 
Uznal-li tudí,ž odvolací soud, že odpovědnost spoluž"lovaného K. bylo 
posuzovati podle zákona automobilového, nikoli podlle občan'ského zá
kona, a že žalovaný K. odpovídá 'se žalovaným N. soHdárně, jest jeho 
,právní názor schváliti. 

čls.15778 .. 

Lhůta pro promlčení přednostního pořadí dávky z majetku se pře
rušuje vyhlášením konkursu na jmění dlužníkO'vo jen, byl-Ii konkurs vy
hlášen na návrh čs. státu za účelem vymáhání dávky z majetku. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1937, R 1 1520/36.) 

- Čís. 15779 -
87 

P r v Ý s o u d, rozvr~'L1j~ n:ivy.š,ši podá~í, přikázal československém~ 
státu v přeclnostním poradl pnh'lasenou da',nku z m~Jetku. Rek u r s n I 
s o u cl nepřikázal nic na dávku .z ;najeúku .v pře~'no~tním po~adi, po
něvadž tříletá lhůta pr,o proml'čenl prednostntho poradl, uvedena v § 62, 
odst. 2 zákona č. 309/1920 Sb. z. a n., ,počítaná ode dne kniho',nnúho 
zaFště~í dávky z m~etku, to jest ode dne 23. března 1932, uplynula 
přede dnem příklepu, jenž byl wclě],en dne 11. června 1935. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu reku'rsu. 

Důvody: 

Rekursni ~oud klade počátek tříleté lhůty na den 23. března 1932 
proto že tímto dnem bylo zahájeno pod-le zákona soudní vymáháni 
dávky z nemoviltosti, čímg již d.říve započatá tříletá lhůta byla podle 
§ 62, odstavec 3, zákona Č. 309/1920 Sb. z. a n. přeru.šena, takže tímto 
dnem započala ,plynouti nová tříletá lhůta. Stěžovatel má za to, že tříletá 
promlčecí lhůta bj'la ,{Jře-rušena Mm, že byl dne 26. dubna 1933 vyhlášen 
konkurs na jmění dlužnice, a ,poněv"dž komlmrs dosuds'končen není, 
plyne prý přerušená promlčed lhůta se zřetelem k § 11 konk. ř. dále. 
Že byl vyhlášen konkurs, bylo exekučnímu soudu ovšem známo, poně
vadž jde o zcizení nemovitoslti na návDh ,správce konkursní podstaty. 
Ale dovolací rekment ne,tvrdi'l, - a neplyne ani z pozemkové knihy, ani 

. z exekučních spisů, - že byl vj'h'lášen konkurs na ieho návrh. Nemůže 
.proto dovoditi, že prohlášení, kon.tmrsu má pro něj týž účinek j"ko za
há.jení soudní exekuce a že jím byla přerušena mletá lhůta promlčecí. 
Ustanoveni § 11 konk. ř. nehráni'lo česko'sl'Ů'."enskému st<itu, aby i po 

.prohlášen'í konkursu vedl exekucil na vydmžené nemovitosti, poněvadž 
podle čl. ll! Č. 3 uvoz. z<ik. ke konk. ř.č. 64/1931 Sb. z. a n. zůstaly 
nedotčeny i předpi1sy o exekuci k vydobytí nebo zajÍ'štění státnkh daní 
a jiných dávek, vedené za konlmr.sn.1 na věci, na kterých vázne pro tyto 
pohledávky předno,stní ,právo. Zůstalo tudíž 'konkursem nedotčeno i IIJsta
novení § 62, O'dst. I, zákona č. 309/1920 Sb. z. a n., podle něhož přílsluší 
dávce z majetku, .přednostní zákonné zástavní právO' na nemovitosti do 
částky poměrně na nt vypadající, avš",k nejvýše do 30% zu'i-štěné čilsté 
hodnoty. Měl-li Československý stát toto přednostní právo pro dávku 
z majetku na vydražených nemo'vitostech proto, že po vyhlášení kon
kursu na jmění dlužnice měl zásta\Cní právo 'lmi'hovně zajištěné, a ne
bylo-li jeho přednostní pořadí promlčeno v dohě vj'hlášení konkursu, 
mohl i po vyhláJšení konkursu dá\Cku z maj-etku soudně vymáhati z ne
movi,tosti vydražené a tím přerušiti promlčecí lhůtu, plycnoucí ode dne 
knihovniho záznamu ze dne 23. břez,na 1932. NeuónÍ'l-li tak a nechal-li 
promlčecí třHetou dobu projíti, pozbyl přeclnostního pořadí. 

čis. 15779. 

Kominický mistr má nárok na náhradu proti vlastníkovi domu leží
ciho v .obvodu jemu přikázaném, nabídl-li se k vymetání komínů a v1asl
nik domu mu to nedorolil. 

(Rozh. ze dne 29. led,na 1937, Rv I 561/35,) 
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Žalobce, kominický mistr, přednesl, že t;lu. ža'\ovaná firma, je~íž.P?clnik 
leží v obvodu přikázaném mu k vy.m~talll, nedovohb ~ymelan~ ko
minů, ač byl k lomu ocho'len, a domaha se proto na ni nahrady sko?y 
tím mu vzešlé, opíraje žalobu též ,o předpl~~ §§ 1155, 1168 obč; }~k. 
žalobě by-lo vyhověno s o u d Y v sec h I r II s t o II c, n e J v y s S I m 
s ,o ude m z. těchto 

důvodů: 

ži'vnoslenskou koncesi, kterou uděluje veřejná správa, nabývá kon
ce·si'onář ži'lnos~.enského oprfwnění k pracemclo té které živnosti spa
dajidm, tedy v souzené věó k pracem vymetacím. Avšak tím nevzniká 
soukromoprá'llní poměr mezi komin'iokým mílstrem a majitelem podnuk~, 
v kterém má býti podle § 9 požárního řádu č. 45/1876 z. z. čes. komm 
čištěn. Takovýto poměr může býti, ja!k nejvyšší soud vyložn ji'ž v 1'02-

hodnu,tí Č. 8772 Sb. n. s., od néhož není, ,příčiny se odchýliti, založen 
jen smlou,"ou bud' výslovně nebO' mlčky sjednanou. Periodické vymetá~í 
komínu jest předepsáno v zájmu veřejném požárními řády (§ 9 pož. r. 
z 25. května 1876 Č. 45 .čes. 2. z .. ). KaM,ý maji'tel domu, továmy a t. d. 
musí tedy pověřilti některého z mi'slrů komi:nkkých, oprávněných pro 
přílslu,šný obvod., vymetwním komínů. Podile ža!lobeova dopISU na spravu 
žalovwné firmy ze dne 9. květnw 1932 žádal žaIobee žalovanou, aby mu 
do 14 dnů oznámila, 'kdy má komíny vymetati·. žalobce se tud,ž nabídl 
k vymetání, kom:ínů, avšak, jak nelsporno, ,až d?s:u~.:rr:aTně, vnebvoť ža--: 
lo,vaná se zdráhá dovoliti, mu to. Bylo take z]Isteno, ze zalobC! 
byl polútiokým úřadem V'e smyslu. § 42, odst. 3·, ži,vn. ř. přikázán obvocl: 
v němž jest podnik žalované fi<rmy, a že jest oprávněn tam vykonávatI 
ži"no,s! kominickou. žalovaná pomšHa tedy tím, že žalohci vymetání 
nedovolila přes to že se J'í k tomu účelu; vý·slovmě nwbídl, předpisy , . , 
§ 9 uved. pož. řádu' a § 42, odst. 3, živn. ř. Tím se však provinila i podle 
§ 1311 obč. zllk .. , neboť bezprftV'ným jednáním zal'O'vané byly porušeny 
právě ty zájmy, které jsou chráJněny U:'Iledenými před!P!,s{', ~otiž. že ž .. ~
lobee musí býti jako· k tomu výhradně opráv-n-ěný komlnt-cky mIstr pn
puštěn k vymetáJní komínů u ža.]o"ané. Pr·oto jes,t žalovaná práva z ná
hrady škody, která žalobci tím vznilkla, neboť bezprávné jed~á~í žalo
vané jlest v pří'Činné sourviislostilse žalobcovou š:kodou, spolČÍ'va]lICl v tom, 
že mu' ušlo. vymetání komínů. Výše tohoto odškodnění ,nebyla napadena. 

čís. 15780. 

Kdo při dražebním ~oku přemluvil koupěchtívé, aby nedražili, do
pustíl se bezprávnébo činu, zapoV'ěděného dvor. dekretem ze 6. června 
1838 č. 277 Sb. z. s., a odpovídá za to, oč se jeho jednáním dosáhlo méně 
na nejvyšším podání. 

Povinný jest oprávněn domáhati se toho, aby nejvyšší podání bylo 
dopl11ěno na výši, které by se dosáhlo, kdyby tu nebylo bezprávného 
jednáni škůdcova. 
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Pokud jest uložiti zavázanému k náhradě škody složení náhrady 
u soudu rozvrhujícího. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1913·7, Rv II 115/35.) 

žalovaný přemlu~il při d;fažb~ .. ža,lobcovl'ch nemovitosti- ,Franti'šku 
S-ovou a Tomáše H-", aby nedrazllI, a prolo mlsto 25.000 Kc bylo do
saženo pouze 10.350 Kč nejvyššího podání. P.r v Ý s o u d uznal podle 
žaloby na náhradu toho, oč bylo dosaženo méně na nejvyšším podimí, 
O d vol a c í s o u d žalohu zamítl. 

Ne j vy Š š í s ?>i. d ohnovH ,rozsudek ,prvého soudu s dO'datkem, 
že náhmdu jest slozltJ u exekulČmho sou-dll'. 

Důvody: 

Oba nižší soudy usoudily, že jednání žalovaného při dražebním roku 
bylo činem bezpráv~lým, zwpo~ěděným podle názor-u' ,~dv?laCÍ'~o, so~du 
§ 7 zák. z 21. proslnee 1932 c. 1 Sb. z. a n .. , spravne vsak, Jezto Jde 
o dražbu konanou Mž 23. září 1932, dv. dekretem ze dne 6. června 1838 
č. 277 Sb. z. s. (Sb. n. s. Tozh. Č. 10578). Odvolací soud všaJk přes to 
zamMI žalobu o náhradu toho, oč se jednáním žalovwného dosáhlo méně 

_ na nejvyšším podání, a to proto, že prý z toho ža.lobeí' dosud žádná 
škoda nevznílkla. Tomuto názoru od\Oolacího so:oou právem vytýká ža
·lobce právní mylll1O'st (§ 503 Č. 4 e. ř. s.). Vždyť již tím, že bylo dosaženo 
menšlho nejvyššího podáni, byli poško.zeni, nejen knihov'ní' V'ěřHelé, kteří 

. byli na ně odkázánI a vyšli na prázdno, nýbrž i, dlužník, neboť o to, 
oč jeho nemovitost byla ladněji prodilna, byla zkrácena úhmda určená 
pro jeho věřitele a tedy také jeho jmění. žwlobce jest tedy podle § 1323 
obč. zák. oprávněn domáhati 'se toho, alby nejvY'šší podání bylo d0-
plněno na výši, které by 8e do,sáhlo, kdyby tu nebylo bezprávného j ed
nání žalovaného-o Odůvodněnou ovšem zů'stává obava, že by vyplacením 
náhrady přímo žalobci mohli býti poskozeni jeho věřitelé. Tomu však 
jest možno předejíti tim, že se náhrada složí- u exekučního soudu na 
dosažené ji'ž ne~:vyšši podání. To, že žaIobce sám nenavrhl, aby náhrada 
byla složena u soudu, nevadí, jak bylo zevrubně vyloženo ji'ž na př. 
v rozhodnutích uveřejněných ve Sb. n. s. pod č. 4747, 7773, 8827, 10754. 

čís. 15781. 

Zvýšenie dochodkov na základe štátneho prlspevku podl'a § 176 zák. 
č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení zák. č. 117/1934 Sb. z. a n. vzťahuje sa na 
všetky dochodky vyplývajúce z penzijného poistenia, tedy aj lila do
chodky poistencových pozostalých. 

(Rozh. z 12. januára 1937, Rv 1lI 669/36.) 

Žalobkyňa - vdova po zamesinan'covi žalovanej firmy - domá
hala sa žalobou na žwlovane-j tilu,lom náhrady škody zaplatenia rozdielu 
medzi pohrebným, vdovským, skotským d6chodkom, kto.rý jej bol pri-
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znaný penzl]nym ústavom, a d-ochodkom aj so štátnym pri-spevkom 
podl'a § 176 zá>k. č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení zák. č. 117/1934 Sb. z. 
a n., ktorý by hola do·stala, keby žalovaná strana bola zomr. manžela 
žalobkyne rÍ'adne ok penzi~némU' poisteni-u prihlásila. Vše tk y t r i 
s údy žalobe vyhovely. Z dú vodo v Najvyššieho súd-u: Z<ikon 
č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení zák.č. 117/1934 Sb. z. a H. st"noví, v § 176 
celkom všeobecne: »Dochodky zvyšwjú sa ... « Vzťahu-je sa preto to·to 
zvýšenie na základe štátneho p-ri·spevku· pod!'a tohoto úkonného u·sta
noveni'an a vše t k Y d··o c hod k y vY'P'lývajúce z penzijného poiste
nia, tedy aj na do chodky pozo,stalý'ch poistencových, čo okrem toho aj 
výslovne sta·noví 2. odstavec dtov"ného §u., ktorý upravuje výŠ'ku ríad
neho prí,spevku k d-6ohodi<w pozostalých. 

čís. 15782. 

Keď hodnota predmetu ani jedného zo sporov, praeovným súdom 
k společnému poj:ednávaniu spojených, nepresahuje 300 Kč, o odvo
laní - ktorého pripustuosť súd I. stolice vyriekol - rozhoduje podl'a 
§ 31 zák. o pracovných súdoch krajský Súd v neverejnom zasadnutí 
v trojčlennom senáte, s!oženom za sudeov z povolania. 

(Rozh. z 12. janu.ára 1937, Rv III 914/36.) 

N a j v y Š š í s ú d pokračo-vanile prect odvolacím súdom a rozsudo.k 
odvolacieho súdu zru.šil a uložil tomu!to súclu, aby vec pojednával pod!'a 
ustanovení § 31 zák č. 131/1931 Sb. z. a n. 

D6vody: 

Pre mčenie hodno.ty predmetu spom platia tak v pokračovaní pred 
pracovným súdom, ako i v pokračovaní pred súdom odvolacím - se 
zrete!'om na ustano·venla §§ 19 a 33 záJk. č. 131/1931 Sb. z. a n. - pred
ptsy obóanskeho súdneho poriadku. Pri spojení viac sporov k spoloč
nému pojednávaniu pod!'a § 233 Osp., kloré je pocll'a §§ 19· a 33 zák. 
č. 13·1/1931 Sb. z. a n. ,pripustné aj v pokračovaní pred súclmi, pracov
nými, nestrácajú jed'not1ivé spory svoÚ,u samostatnú povahu a ani hod
nota predmetu jednotlivých spojenýoh sporov Se ·nemeuí. Je proto - po
kial' i.de Ol prípustnos,ť odvol:ani'a proti spoločne vynesenému Toz,sudku -
smerodajná hodnota p,redmelul jedného kažclého zo spojených sporov. 
V súdených spojených žalobách ne,pres."huje hodnota predmetu sporu 
v ži"dnom prípade 300 Kč. Mal preto o odvol"ní, klorého prí'PU'stnosť 
súd l. stolice pod!'a § 28 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n., rozhodovafpod!'a 
§ 31 cit. zák. krajskýsúd v neverej:nom zasadnuti v trojčlennom senáte, 
složenom zo sudcov z po·volani,a. Odvolací súd vš"k rozhodoval na 
ús,tnO'111 pojednav"ni v senáte, s.)oženom z troch sudcov z povolania a 
dvoch prílsedi·acich. Obs.a·óenia súdu všíma si dovolací súd pod!'a §§ 540, 

·504 Osp. z úradnej povinnosti. Balo preto treba učinif opatrenie pod!'a 
§ 543, odst. 2. Osp. 
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čís. 15783. 

Ked' sa stal úkon, ~ktorému správca konkurznej podstatyodp?mj~, 
red účinnosťou zák. e. 64/1931 Sb. z. a n. a konkurz bol Vy:hláseny· 
~ účinnosti tohoto zákona, otázku, či možno úkonu odporovať, treba 

sudzovať podl'a predpisov platných v čase, kež sa úkon stal, kdežto 
~Irn, v ktorej lehote možno mu odpomvať, treba posudzovať podl'a 
§ 46, odst. 2, zák. č. 64/1931 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo 14. 'j:anuára 1937, Rv \ll 552 /36.) 

Na majetok H-skej priem)"selnej úč. spol. vN. bol·vylhlá,sený 6. marca 
1933 konkurz. Správca konku:rznej podstaty domáhal ·sa žalobou na ža
lovanej L. banke vráten~'a 122.964 Kč 25 h, o' kto:rú sumUi zapl.?:~la v rok~ 
1928 H-ská priemyselna uč. spol. v N. vlac na urokoch z pozlc'ky daneJ 
v r. 1924 žalovanou hankou. V še t kyt PÍ s údy žalobu zamie-tly. 
N a j v y Š š í s ú od dotyčne otázky, či žaloba bol'a poc!a,ná vča.s-, Uivieclol 
v d·o vod och svojho rozbod'J1Jutia: 

Níet ~pom o tom, že ide .tu o konkurz vyhli>sený dňa 6. marca 1933 
a o právne úkony resp. opominutlia, ktoTé sa st"ly pred 1. "Uigus-tom 
1931, t. j. pred účinnosfou nového konkwrzného pori:adku. 

. žalovaná str "na vyklaclá čfának XI. uvodzovaCÍlch ustanoveni k!u kon
i kLt,pznému poriaclku taik, že sa O.n vzťahUije na lehotu stanoveJ1Jú v § 46 
nového konk. poriadku a že vsúdenom pripade platíl 6mesačná leh ota, 

. stanovená v § 37 konk. úk. čl. XVII:1881. 

Text čl. XI. uvoclzovacÍch Ulst"novenÍ': ,,6 m o ž n o odporovaf ... 
atď., treba posúdif pod!'a predpisov platných v čase, keď bol právny 
úkon vykonaný«, jasne vyj "óru1 e, že jeho 'ustanovenie vzfahuje sa na 
materíáJlne predpi'sr-, pod!'aktorýoh treba posúdiť od,porovatel'nosf, a že 
sa nevzť"hujie aj na prekluzívnu·lehotu, stanovenú novým konkurzným po
riaclkom. Je pravda, že nezachovanie lehoty stanovenej, obomako!]kurz
nými zákonmi má za násleclok z"nik odporovacieho nároku" čo je vko
nečnom výsledku. účinlkom hmotnepráv1llym, lež ustanovenie § 46 nového 
konkurzného poriadku celým svojím ohsahom 'Ulpravuúe len formálne 
preclpi,sy, ako Ireba odporovaf :právnýlD1 wkonom, a s-tanoví prekluzílvnu 
lehotu, dO'kedy treba uiplatnW odporovací n,;ro:k, kdežto materiálne pod
mienky odporu stanovené BÚ v §§ 30-34. Keď by zákonodarca bol mal 
na mysli oodchýliť sa v člárrku Xl. u'Vodzovacílch Ulsta'noveníi aj od vše
obecnej prekluzívnej lehoty odst. 2.§ 46 kon'k. pmiadku a ulclržať v plat
nosti - v prí,padoch, aký je ;p-redmetom tohoto sponu - aj ustanov·enia 
§ 37 starého konk. zákona, bol by tomu dal výraz nál-ežitým sp6sobom, 
keď ni·e inakšie a.spoň slovami: "či a v ktorej lehote« možno odporovať 
atd'. 

Správnym posúclením citovaný'oh ustanovení vyslov·i! preto odvolací 
súd, že do jedného mkUl :podanou žaloboUl uplatňov"ný odporovací nárok 
nezamkol, lebo bol uplatňovaný včas. 
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čís. 15784. 

Zamestnanec, ktorý sí nevzal dovolenú v důsledku hrozby zamestna
vatel'a, že prepustí každého,kto si bude pýtať platenú dovolenú má ná-
rok na odškodné za nepoužitú dovolenú. ' 

(Rozh. z 19. januára 1937, Rv II1 918/36.) 

žalobníd domáhají sa žalobou na žalovanom, u ktorého bolí zamest
naní wko stolárskí pomocníci, zaiplatenía ,náhrady za nevybr<tnú dovolenú. 
Vše t kyt r ls údy žalobe vyhovely, Na j v y Š š í s ú d z týchto 

d6vodov: 

Pod!'a § 11 zák. Č. 67/19Q5 Sb. z. a n. nepatrí, platená dovolená za
mestn"ncom, klori v fOlku, v ktorom by mali nárok na dovolenú, boli 
z práce pre,pustení zdoležHý,ch dovodov, ktoré opravňujú zamestnava
tel'a zrušiť pracovný :pomeT bez výpove-di, a zamestnancomi, ktorí dovo
lenú bezdovodne nena,stúpili. 

Odvolací súd zisHI na zálklade výsledkov vykonanéh'O dokazovanía, 
že žalovaný odopleral poskytnúť žalobníkom pkltenú dovolenú tvrdiac, 
že u neho taká dovolená nejestvuje, a že voči' stolMskym pomocníkom, 
ktori platenú dovolenú žiadalí', prejavil, že 'komu sa to nepáči, mMe 
z práce od.í-sť. Zísti! d'alej odvolací súd, že tí žalobnki, ,ktorí platenú 
dovolenú nežiaclaIi-, nembi'li, tak preto, že od o,statný'ch zame,stnancov po
čuli, že žalovaný každému, kto ,pllatenú dovolenú pýta, hrozi prepuste
ním, a preto- ,m.aH ohavu', že by prišH O' zame,stnani'e. 

Pod!'a skutkového stavu, zi,steného odvolacim súdom, nežiadali resp. 
nena'Stúpili žalobníci dovolenú zn zavineni'a žalovaného, v chovaní kto
rého !reba spoznať odoprenie dovole,nej, a je preto ich nárok na odškodné 
za' nevybranú dovolenú po pr.áve. 

čís. 15785. 

úmluva medzi československou republikou a republikou Rakúskou 
z 18. júna 1924 č. 60/1926 Sb. z. a n. o úprave závazkov v rakúsko
uhorských korunách. 

Red' ide o závazky, ktoré spadajú pod ustanovenia tretieho doda
točného zápisu k úmluve č. 60/1926 Sb. z. a n. (č. 117 a 118/1929 Sb. 
z. a n.), rozbodujú o nich podl'a čl. V. dodatočného zápisu riadne súdy 
a nevzťahujú sa na ne ustanovenia čl. 46 úmluvy č. 60/1926 Sb. z. a n. 

(Rozh. z 29. januára 1937, R III 8/37.) 

O cl vol a c í s úd z,ruši,1 rozsudok súdu I. stolice a žalobu odmietol. 
D io vod y: Pod!'a prednesu žalobikyne žalov,;ná poh!'adávka 5.000 Kč 
vznikla v 1'. 1908 a podra obsahu, pripojených zmeniek bola v tom istom 
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roku splatná. Medzi stranami je nesporné, že 26. !ebm<Ícra 1919 verite!', 
éedent šimon D., mal svoje stále bydHsko v Rakúsku, kde až doteraz 
býva, a žalovaný na SI'O~ensku. Ide tedy o. peňažný závawk v starých 
rakúsko-uhorských komnach medzl osobamI, z ktorých dňa 26. !ebmára 
1919 jedna mala svoje riadne byclli,sko v Rakúsk'll a druhá v českoslo
vensku. Také závazky však pod!'a zák. z 21. augusta 1925 č. no Sb. z. 
a n. a úmluvy medzi československou republi11wu a republikou Rakúskou 
z 18. júna 1924 č. 60/1926 Sb. z. a n. podlieha'jú úprave ocldielu V. 
úmluvy (čl. 1) a nemMu byť žalobou pred riad-nyml súdmi uplatňované 

(čL 46). 
Na j vy Š š i s ú d uSlnesenie odvolacieho súdu rozvi,azal a tomuto 

súdu uloži'l, aby ďalej pojednával a znovu rozhodol. 

Stanovisko napadnutého usnesenia - ktorý'1l1' rozsudok súdu I. sto
Hce dotyčne do,sial' ,spornej poh!'adávky 5.000 Kč bol zrušený a žaloba 
v tejto časti pod!'a čl. 46 úmluvy Č. 60/1926 Sb. z. a n. bola odmi'etnutá 
_ bolo by spráNue, keby nešlo o ,prí;p,;d, sp"da~iúci pod ustanovenia' tre
tieho dodatoóného zápisu k spomenutej úmluve (č. 117 a 118/1929 Sb. 
z. a n.). Ak spwdá siPorný závaz.ok pod tieto ustanovenia,sú k rozhod
nutiu o ňom podtl'a kh čl. V povolané riadne súdy a neplatí tedy o ňom 

(čL 46 úmlU'vy Č. 60/1926 Sb. z. a: n. (srovn. Sb. n. s. Č. 9204). 
Treba preto predovšetkým zi.stif presný skutkový sŤav o -prilhlásení 

alebo nepriJhlásení dosia!' stpomej poihJ!'adávky resp. záviazlm 5.000 Kč 
. k súpisu v smysle vládneho nari",denia Č. 265/1922 Sb. z. a n. resp. čl. 

25 a 26 úmluvyč. 60/1926 Sb. z. a n. (čl.l a III z<ÍJpisu č. 117/1929 Sb. 
z. a n.). 

Bolo preto trcba rozhodnúť, alko sa slalo. 

čís. 15786. 

I. Je závadným vystavenlm vkladnej kniiJky (odst. 2, § 1 zák. č. 239/ 
1924 v znenl čl. XIII. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n.) ked' ,pri eskontovaní 
zmenky peňažný ústav nevyplatil zmenlllovú valutu, ale vystavil na ňu 
vkladnú knižku vinkulovanú tak, že knižkou možno vofne nakladiať až po 
vyplatení zmenky. 
. II. Red' 'peňažný ústav, na ktorý bola zmenka indosovaná, nevyplatil 
mdosantovl zmenkovú valutu, ale vystavil mu na ňu vkladnú knižkn vin
lrulovanú tak, že indosant móže ňou volme nakladať až po vy,plateni 
zmenky, treba mať za to, že zmenka bola odovzdaná len k inkasu a dlžník 
m?že činiť peňažnému ústavu (indosatárovi) všetky námietky kloré mu 
pnslúchajú proti indosantovi zmenky.*) , 

(Rozh. z 28. ja.nuára 1937, Rv IV 569/36.) 

*) Srov. Úr. sb. Č. 1429, 1643, 2089. 
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Protí zmenkovému platebnému príkazu, vydanému na z<Í'klade dvoch 
zmeniek po 4.000 Kč brániE sa žalovani medzi iným dohodou, ktorú 
uzavreli s povodným zmenkovým veri'tel'om lzidorom L. dotyčne uplat
nenia týchto' zmeniek a ktorú sú oprávnenínamietať aj proti žalUljúcej 
strane, wko obmy,sel'nej nalbyvateI'ke zmeniek od indosatára Herma,na 
L., na ktorého lzidor L. zmenky previedoL 

o, han i, ž š i, es údy neuznaly túto námielku za od'Óvodnenú a 
zmenkový platehný príkaz ponechaly v platnosti. 

Na j v y Š š í, s ú d rozsudok odvolaci'eho g'údu rozvi,nal a uložil to
muto súdu nové pokračovanie a rovhodnutie a uviedol medú iným v d o
vod oc h svojho wzho dourtia: 

Opodstatnená je dovolacia sfwžnosť, že odvolncí súd zo zisteného 
skutkového stavu, že Herman L., ktorý zmenky na žalu~úcu stranu indo
samentom previedol, na jej žiadosťsumu prevzatú složil na vklad-nú 
knj.ž!m žalujúceho ústaw! s vi,nkuládou, že až po vyplatenísporných 
zmen';'e'k može vol'ne nakladať touto knižkou a že zmenky boly už vtedy 
označené ako »krycíe zmenky«, vyvodil zrejme nesprávny záver, že 
zmerrky boly žalu~lúcOu' stranou riadne eskontovwné. 

Podl'a soznani,a žalujúcej strany stalo sa tak dňa 17. augusta 19'35, 
tedy ,po účinnosti z<Í'kona z 21. apríla 1932 č. 54 (vl. vyhl. z 25 aprHa 
1932 č. 55 Sb. z. aJ n.). Pod!l'ač'l. XIII. dí. zák. a § 1 časf I. odseku II. cit. 
vyhl., ktoré plaUa tiež o úvernýcih družstvách, akým je žalujúca strana 
(§ 14 vl. nar. č. 159/1933 Sh. z. a n.), je zakáClané vydávať vkladné 
knižky bez .kuto.oného vkladu. 

PoclJl'a dóvodovej 2lprávy k z,;konu č. 54/1932 Sb. z. a n. je závadným 
vystavením ',Okladlnej knilŽky aj také, ktoré sa stalo prÍ' odov2ld'aní zmenky 
peňažnému ústavu, keď zmenková valuta nebola vyplaten,á, ale bola ulo
žená na Vlkladnú 'knilžku del'om zabezpečenj,a tohoto úvemého úkonu, 
To sa stalo aj v súdel10m ,prí,pade. Pre.to žall.ljúca strama nemaže sa od
volávať - h'l'adiac na námi erky žalovaných - že je bezolstoou naby
vatel'kou zmenie'k, lebo ZD skutkového a právnebo .tavu veci treba do
spef k závem, že žalujúca strana materiMne vystupu1e tu aJko in'ka,santka 
svojho zmenkového prectchodm a že rečené úkony nmjú len z<cstref uve~ 
dený ,práV'ny pomer, aby totiž ža!ovaJní boli zbavenÍ, možnosti uplatniť 
námieťky z pomeru k predošlému majitel'o,vi zme,ruky. 

čís. 15787. 

Pre ponechanie penzie pomocnému železničnému zamestnancovi po
dl'a § 129 vl. nar. Č. 15/1927 Sb. z. a n. nestačí, že si ešte nenašiel iné 
primerané zárobkové zamestoanie. ZmenSenouschopnosťou práce 
v smysle tohoto predpisu oie je sníženie zárobkovej schopnosti o 10% 
v dósledlrn rentovej neurózy. 

(Rozh. z 29. januára 1937, Rv III 425/35.) 
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Zalobník vstúpi! v roku 1920 do služieb čs. štátnyeh železnic a ko
nal sluibu a,ko pomocný zamestnanec až do 7. októbra 1931, ked' bol 
pre nespósobiJo;Sť k ž~lez~ió~ej službe vypovedany; Riaditel'stv? čs. že
leznic priznalo zalobmkovl narok na penzlu 574 Ke 20 h mesacne od 8. 
októbra 1931, lebo bol od roku 1921 členom penújného fondu čs. štát
ných železnic, ale výmerom z 27. ~e'Ptembra 1934 výplatu penzie s účin
nosťou od 1. oklóbra 1934 za,stavl,lo z toho dovodu, že sa žalobník stal 
zase práceschopným. Námietky žalobníka proti tomu,to výmeru mini,ster
stvo železníc zamietlo. -:- Zalo'b.ník domáhal sa ža1'Obou na žalovaných 
čs. št. železnÍ'Ciach penue 574 Kč 20 h mesačne na tom zákl'ade, že cho
robyktoré zapríčinÍ'ly jeho neschopnosť a nesposobilosf k žeIezni-čnej 
službe, sa nezlepši,ly, v dósledlku čoho nemohol, naj'sť primerané zárob
kové zwmeslnanie. Vše t kyt r i, s údy žalobu zami,etly, N a j v y Š š í 
sú cl z týchlo 

dovodov: 

Ustanovení odst. I § 129 vl. nař. 15/1927 Sb. z. a n. upravuje ve 
dvou větách dva různé sku,lkové případy a právní nároky pensionova
nýeh železničních pomocných zaměstnanců. Prvá věta určuje trvání pense 
původně pHznané, .pokud nebyla odňata .podle obecně platných před
pisů o zániku pense, na tak dlouho, dokud bývalý pomocný zaměstna
~ec pro ~krácenou nebo zmenšBnmu schopnost k ,práci n em Ů žen a _ 

. jíl i přiměřené výdělečné zaměstnáni, druhá věta vyřizuje ot<izl<u, zda 
pensionovaný zaměstnanec, který si již našel nové zaměstnání a z a s e 
jez tra t i 1, má nárolk lna znovupřiznání- :pense. 

.. Je zrejmé, že '~aždý z obou př\pa~ů z~e I1pravených je případem ji
nym a somostatnym, proto ustaJnovemm vety druhé ne I z e doplňovati 
obsah a smysl věty prV'é. 

.. Z doslovu prvé věty § 129 vl. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n., že pense ná
leZl tak dlouho, dokud bývalý pomo'cný zamě,stnanec pro ztracenou nebo 
zme~'šen?u, schopnost ~ práci n e m ů žen a j ft i přiměřené výdělečné 
zame·slnam, Je na prvy pohled patrno, že podmínkou trváni nárcJku na 
P~vOd.ně přiiz.nanO~! ... 'p,~nsi v nen.r, ž'e pracovní. schopnost pensiouova
n;ho zamestnance ]lz uplne Zml zela, nýbrž to, zda zaměstnanec takový 
pres ztracenou nebo zmenšenou pracovní schopnost mŮ'že či nemůže si 
najHi ji'né přiměřené výdělečné zaměstnání. 

~etrvá tedy.původní nárok na pensi lak dlouiho, dokud neschopno,st 
k pracl: upl n e nezmIzela, ant do té doby, kdy si zaměstnanec s·k u
teč ne. našel ·novou práci, jwk mylně dovozuje dovolací žádost, nýbrž. 
Je~ '~o .te d:oby, kdy nastala o'b jek t i v n í, m o ž n o s t, aby ta:kovo-u 
praD SI naseL. 

, . SmY'sl tento je zřejmý zejména i z korespondientniho § 14, odst. 2, 
p<sm. 'll). stanov pens. fondu stát. drah, jenž věc·ně upravuje stejným zpu
sobem, Jako, § 129 vl. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n., oba shora "míněné ná
roky pensÍ'onovaný'ch želez. zaměsmanců - otázlw trvání pense původně 
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přiznamé a opětné přiznání pense zaměstnanci, když nově nalezanou 
práci ztratil -, avšak svým doslovem »n aj d e - I i t"kové zaměstnání 
a ztratí je znova ... « ještě zřejměji' než § 129 vl. nař. č. 15/1927 Sb. z. 
a n~,číni rozcl!1 mezi. m o Ž 'll o s t i, naF,ti si 'Přfm~řenou výdělečnou práci 
a pnpadem, ze zamestna:nec novou pracl s 1 J 1 Z s k lli teč n ě n a šel. 

Po~ud'ky obou odoborných znalců je z~ištěno, že žalocova neschopnost 
k pracI Je snad v dusl-edku Jeho rentove neurosy sníženo že však sní-
žení to nepřesahuje 10%. ' 

.:'odle uvedených yv~;h. a zjištěného skutkového stavu uznává nej
vyssl soud za spravny zaver odvolacvho s,oudu, že uvedené nepwtrné teo
retické snížení žalohcovy pracovní způsobilosti nemá na' o b jek _ 
t i v ním o ž n o s t nwjiíti si nové přiměřené výdělečné zaměstnání ta
kový vHv, že by ji vylučovalo, právem proto uznal odvolací soud, že 
včas, kdy byla žalobci pense odňata, tato možnost tu byla a tím splněn 
,byl předpoklad, za kterého se 'končí nárok na pensi. 

Je ovšem pravda, že oclvo,lací soud" pO'suzuje spornou otázku trvání 
pens,e, přihlédl i k § 70 záik.čl. XIX:1907 a k zákonu č. 142/1920 Sb. z. 
a n., to jest k zá!konný.m u~tamovením, která l1pravu~,í vznik nároku na 
úrazový a invalidní důchod, kdežto v souzeném případě jde o ztrátu dů
chod;,' ji~ J;řiznaného a ~aloženéh~o na jiném skutkovém a právním pod
klade - naroku na pensI -, leč uvaha ta není tak zcela nepřípwdnou za 
jak~u ji poklácdá clovolac[ žádost, neboť ve všech těchto přílpadech 'jde 
o duchod k z a O' pat ř e n í zaměstnance k p r á c i, nes c hop n é h o 
~ důchod úrazový, invaHdní, .pensi1jlnÍI - a otázka, zda zaměstnanec na 
t~~ový dúcho? má p~ávov či nic, je v konečném výsledww pro všechny 
pnpady steJna, pmto'ze vzdy jde o vyplacení důchodwpro úplnou čás
tečnou ztrátu' pracovní schopnosti' - třeba j eu stářím _. a otázku zda 
tento. důchod pro neschopnost k práci, po právu pam a má 'býti vyplá
cen čIlI niC. 

Názor dovolací žiiJdostí, že zaměstnanci musila býti skutečně poskyt
nuta možno'St, aby opět vykonáva,ll přiměřené výdělečné zaměstnání, pří-Čí 
se doslo'llu I ,smyslu § 129 vl. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n., které trvální, ná
rok~ n~'pe?:si ~áže n~ podn;í\~ku, že zamě'Slnamec n e m ů žes i n aj í t i 
nove pnmerene zamestnam, Jemw tedy - zaměstnanci - ul<cliiJclá za po" 
":!nI~ost, ~by se o nové zam~stnání sám s tar a I a ne, aby mU! je někdo 
pnY,nabl,zel a on - zamestnanec - se spokojil s jeho přijetím nebo 
odmltnuhm. 

čís. 15788. 

Dělení škody podle § 1304 obč. zák. 
Hrubé porušeni předilisu § 1297 obč. zák. může se rovnati po při

=,ě můre býti závažnější než nepatrné porušení předpisu § 1299 obč. 

(Rozh. ze dne 3. únOra 1937, Rv I 691/35.) 
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žalobkyně, jež byla pO,raněna ~utomobilem ~í,ze.ným ž~l~v,wým! .d?~ 
'há se na žalovaném nah·rady skody vzmkle ]I zranemm. N l' Z S I 

~~ u d y uznaly z polo:,i\ce podle ~wlob~, dospěv~e, ze ~jištěných sku
tečností k závěru, že obe strany zavlUl'ly skodl! steJny.m dIolem. 

Ne j v y Š š í s o u d, nevyhověv dov,olání žalobkyně, uvedl v otázce, 
o niž tu' jde, v 

dů'vodech: 

žalobkyně marně dovozuje, že na úrazu nemá viny, neboť ni~ší soudy 
z toho že žalobkyně před blížícím se automobilem vkročila do jízdní 
dráhy 'a jala .se ji přebíhat~" usoudily logi~ky správně a V. ~ouladu ~e 
zkušenostmi Zlvota, ze SI po,cmalaneopatrne. Nelze souhlaSItI s dovola
nim ani potud, pokud se snaží dovoditi, :ie její vina nemůže býti stejna 
svinou žalovaného, z toho, že žalo,vaný byl podle § 1299 obč. zák. po
vinen vynaložiti obzvláštní pozornost, kdežto žalobkyně se provinila jen 
proti předpísu § 1297 obč. zák., předpokládajícímu vynaložení ohy
čejnéopatrností. Neboť hrubé porušení předpisu § 1297 obč. zák. může 
se rovnati nepatrnému porušení předpiSU § 1299 obč. zák., ba může býti 
ještě závažnější. Vkročila-li žalobkyně blízko před automobil do jízdní 
dráhy přes to, že automobH í při sebe menší pozornosti ',@sHa viděti 
a slyšeti, a přes to, že jako obyvatelka velkoměsta musila si uvědomiti, 
že přecházení jízdní dráhy v rychlostním pásmu je zvláště nebezpečné, 

. prohřešila se proti příkazu § 129'7 obě. zák. takovým: způsobem, že jest 
správný úsudek odvolacího soudu, že je1í zavinění není menší než ne
patrné porušení předpisu § 12'99 obč. zák. žalovaným, třebas tento 
předpis jest v podstatě přísnější než ustanovení § 1297 obč. zák. 

čis. 15789. 

Zásada, že odložený rekurs lze podati samostatně, nelze-Ii již vydati 
další rozhodnutí, jež by by bylO lze bráti v odpor, platí i v i'ízeni ne
sporném. 

V nesporném (pozůstalostním) řizení mají třetí osoby, jež mají 
v držbě předměty, jež jsou pro věc nesporného řízeni nebo osobu na 
ni zúčastněnou v určitém vztahu (byly v držbě zůstavitelově), edični po
vinnost za účelem provedeni důkazu (ohledání). 

(Rozh. ze dne 3. února 1937, R II 469/36.) 

p o z Ů s t a los t n í s o u d uložil za účelem odhadu a soupisu 
Marku B-ovi, zůstavitelčinu synovi, který však dědické přihlášky ne
podal, po případě jeho právnímu zástupci Dr. Emilu O·ovi, aby neprod
leně předložil notáři jako soudnímu komisaři šperky pocházející z po
zůstalosti po zemřelé Sali B-ové. Rek u r sní s o u d toto rozhodnutí 
potvrdil. 

N ej v yš š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. 
Civilní t'07nnrh111tí XIX. 7 
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Důvody: 

Především jest zkoumati, zda dovolaci rekurs jest přípustný. Jde 
o usnesení, jež bylo vydáno při provádění důkazu soudním ohledáním. 
Podle § 34 zákona ze dne 19. 'června 1931, č. 100 Sb. z. a n. o zá·sad
ních . ustanoveních řízení nesporného jest, pokud jde o důkazy, v ne
sporném řízení obdobně: užíti ustanovení zákona o řízení sporném. 
Podle § 370 c. ř. s. není proti usnesením a opatřením při provádění 
ohledání samostatného opravného prostředku. Pro takový případ usta
novuje § 35, odst. 2, zákona č. 100/1931 Sb. z. a n., že na usnesení, 
proti kterému není přípustný rekurs samostatný, mohou si účastníci stě
žovati v rekursu, který podaji proti nejbližšimu usnesení, jež lze samo
statně bráti v odpor. Ustanovení to jest stejného obsahu jako § 5,15 
c. ř. s. Leč i rekurs podle § 515 c. ř. s. odložený může býti podán také 
samostatně, nelze-Ii vydati již další rozhodnutí, jež by bylo: lze bráti 
v odpor, protože jest hlavní věc skončena (srv. repertorium bývalého 
vídeňského nejvyššího soudu č. 215; rozh. č. 14187 Sb. n. s.). Tato zá
sada platí podle své po.vahy i pro řízení nesporné. V projednávané 
VěCI nelze očekávati, že by 'v otázce, kterou řeší napadené usnesení, 
došlo ještě k dalšímu rozhodnutí. Poněvadž mají stěžo,vatelé právní 
zájem, aby soud učinil rozhodnuti, že nejsou k předložení šperků po
vinni, a pokládají se za zkráceny (§§ 6 a 37 zákona č. 100/1931), jest 
jejich dovolací rekurs přípustný a jsou k němu oprávnění. Ve věci 
samé jest uvážiti toto: Rekursní soud zjistí!, že šperky byly v době 
úmrtí zůstavitelky v jejím držení. V dovolacím rekursu nebylo. toto 
zjištění napadeno, naopak dovolací stěžovatelé výslovné prohlašují, že 
netvrdí, že věci ty do pozůstalosti nepatří. Neprávem proto namítají 
dovolací stěžovatelé nezákonnost spočívající v tom, že se prý napadené 
usnesení příčí ustanovení § 104 nesp. pat. Neboť podle jasného a ne
pochybného znění § 104, odst. 1, nesp. pat. mají věci podle udání cízí, 
v jejíchž držení byl zůstavítel, býti zařaděny do soupisu. V projedná
vaném případě jde však i o něco jiného, totiž o to, zda stěžovatelé jsou 
povinni předložiti skvosty ty notáří jako soudnímu komisaři k odhadu a 
provedení soupisu. Otázka ta není sice rozřešena v nesporném patentu 
č. 208/1854 ř. z., jest však upravena shora uvedeným ustanovením § 34 
č. 100/1931 Sb. z. a n. Podle § 369 c. ř. s. není ovšem osoba třetí, v jejímž 
držení jsou předměty ohledání, povinna předložiti je soudu (§ 308 c. ř. s., 
který není citován v § 369 c. ř. s., úsudkem z opaku). Leč podle § 34 zá
kona č. 100/1931 Sb. z a n. jest ustanovení zákona o řízeni sporném, po~ 
kud jde o důkazy, užíti v nesporném řízení tolíko obdobně. Se zásadou vy
hledávací, jež podle § 23 toho,to zákona ovládá pozůstalostní řízení, se ne
sr~vnává u'ledené omezen;' edi'ční povinnosti třetích osob ve smy'slu § 369 
c. r. s. a jest proto k uskutečnění dotčené zásady v pozůstalostním řízení 
připustiti i povinnost třetích osob k předložení předmětů ohledání soudu, 
předpokládajíc ovšem, že předmět, o nějž jde, je pro věc nesporného ří
zení nebo osobu na ní zúčastněnou v určitém vztahu (Hora, Soudní ří
zem nesporné, str. 91 a 95, Ott, Rechtsfiirsorgeverfahren, str. 195, Ri'll
telen, str. 28). Že tu jest řečený vztah šperků v tomto řízení pozůsta
lostním, jest zřejmé z toho, že podle shora uvedeného zjíštění byly 
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~ ., v době úmrtí Sali B-ové v její držbě. Otázk~u, .. zda.~.kvosty, 
spe:~}'de 'sou v držení stěžovatelů, kteří držbu tu poplraj1, !,!ZSI so~dy 
o nez j b :Jaly. Uložily-Ii tedy bez vyšetření otázky držby stez?vatelum, 
se n~za 'Yky pr'edložili soudnímu komisaři k odhadu a provedem SOUpISU, 
aby spel 
jele o nezákonnost. 

čís. 15790. 

Odpovědnost za zranění při pro~ádě~í manikury. 
Důkaz zavinění a přičinné SOUVIslosti. 

(Rozh. ze dne 3. února 1937, Rv II 235/35.) 

Žalobkyně byla v závodu žalovaného zra?ěna na prstě je.ho za~ě~.t-
k 

. Helenou N-ovou při provádění manIkury. Žalobkyne tvrdlc, ,zoe 
nan ym • . blb I t' . d . h' '1 vyhledati lékařskou pomoc a že zranem yo o es lve, oma a 
musI a . d • I b 'tl O d se na žalovaném náhrady škody. P r v y s o u za o u zaml. vo-
I a c í s o u d uznal Rodle žaloby. 

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

Důvody: 

Žalovaný použil své zaměst?a?kyně .při p'ro.v~dění. objednaného 
. dila, (§ 1165 obč. záJk.) a odpovlda za Jel' zavI'ne.uI P?dle § 131.3 .a) 
.obč. zák. Jeho výtka, že se odvolací sou~ neolblral jeho .zavlllen;m, 
není oprávněna. Žalobkyně spatřovala VlllU pomocnIce. ~.alov~.~eho 
Heleny N. na poranění prst~. při pro.váděni ~amk,::y v.)el' ne~1 ~v
nosti a nezkušenosti a v pomlÍ! nedeslnhkovanych ,pnstroju .• p'rvm. soud 
se zacviněním tím nezacbýva-l a zacmí~1 hlobu pro 'nedostactek pnC!illoll: sou
vislosti mezi prováděním manikury a záněten; prstu, pr~~o,ze zalob
kyně neprokázala, že by k zranění nebylo. dos:o, kdyby jl N .. ne~y~: 
řízla, a není vyloučeno, že si žal<Ybkyne pnvodl:a hmsavy. ;,ane, 
prstu jim/k než při manikuře. Odvolací soud se pn po~uzovam ~a~ 
viněni omezuje na to, že zjišťuje, že ža\o,?kyně ut;pela poranem 
prstu při manikuře pro1váděné zaměstnankym zal?van~ho. A .. v . t9m 

iest oibsaž,eno, zavinění ;při ošetření! ruky. Žalloblkyn,e, oh]'ednavsl u za
jo~aného jako odborníka manikuru (ošetření rukou), .mě~a. n.ár~k. n~ 
to, aby o'šetření to bylo proved~no.od?or.ně ..t.ez po rusem leljl telesne 
íntegrity. Vždyť zejména ženy daval' SI ose!fll1 ruce. pro)ejlch vzhl~d 
a jistě by tak nečinily, kdyby musely pOČl:aÍ! .s hm, z.e budou na~ 
sledkem zranění po ošetřeni nositi ruce zavazane, nebo ze se dostaVl 
bolestné následky po zranění 2l~~sobe,:é';1,Při ?šetřen\ .. Nelze. pr?to 
souhlasiti s názorem, že nebezpecI zraneUl.Je nSI~~m oDjednatelo~y~, 
prave naopak může objednatel u odbor~lka I:0c!tat.1 se z~ch?vant~ 
veškeré opatrnosti, s provedením odborne~o. osetrem ?ez )akehokol! 
zranění, t. j. s ošetřením řádným. Nezachova-I! objednany veskem opa-

7' 
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trnost a zrani-li objednatele, znamená to zaviněni při prováděni smlouvy. 
Jest ovšem možno, že by se zranění při manikuře mohlo státi bez za
vinění, ale tu by musí] objednaný odůvodniti a dokázati, že ho za
viněni nestíhá (§ 1298 obč. zák). O to se však žalovaný ani nepokusil 
a proto jest odpověden za neopatrnost své zaměstnankyně. Neprávem 
se napadá úsudek odvolacího soudu o' tom, že jest příčinná souvislost 
mezi zánětem prstu a zraněním jeho při manikuře. Jest ovšem správné, 
že důkaz této souvislosti náležel poškozené, ale ten důkaz byl proveden 
tim, že žalobkyni byl poraněn prst při provádění manikury, čímž vzešla 
možnost infekce rány. Škůdce odpovidá jo za hnisavý zánět zraněné čácsti 
prstu vzniklý infekci rány podle všeobecné zásady vyjádřené v § 134 
tr. z., podle které škůdice odlpovídá i za škodu vzešlou; v důslecl1ru! n1thodi
lých, přistouplý'ch mezipří6n nebo n~hodilých okolností, za nichž b)"l 
skutek proveden. Nedbalé nebo nedost<ltečné ošetření, rány mohlo by pře
rušiti příčinnou SQu"islost jen tehdy, kdyby se stalo jen úmyslně, zl'O
volně, jiMk však mÍl-že toto ošeth,ní se stano"iskaobčanského práva býti 
uváženO' jen jako spolUlzavilnění šikody (horších následků). Po té stránce 
"šak žalo'vaný nic neprokázal, ba ani nic určitého netvrdil. Zdatností 
Heleny N. není třeba se vůbec zabývati, když šlo o smluvní poměr mezi 
stranami a o zaměstnankyni žalovaného. 

čís. 15791. 

U znání dluhu a slib zaplacení lze podle okolností posuw"ati i jako 
vzdáni se námitky promlčenl. 

(Rozh. ze dne 3. února 1937, Rv II 246/35) 

Proti žalobě na zaplacení zažalované pohledávky namítl žalovaný 
mimo jiné též její promlčení. Proti tomu uvedl žalobce, že se žalovaný 
námitky promlčení vzdal tím, že svůj dluh vúčí žalobci opětovně uznal. 
Žalobě bylo vyhověno' s o u d Y vše c h tří stOo I i c, n e j v y Š š í m 
s o ude m v otázce, o' niž jde, z těchto 

důvodlI: 

I když roku 1928 byla snad nějaká část dluhu promlčena podle 
§ 1486 č. 1 obč. zák., správně posuzuji nižši soudy opětovná pro
hlášeni žalovaného, - k němuž žalobce ke konci každého roku poslal 
syna, aby s ním udělal pořádek, " jenž nenamítaje nic protí dluhu, pro
hlašoval jej za svůj dluh, který si sám zaplatí, a sliboval opětovně za
placení, - jako výslovné uznání, dIt/hu i jako vzdání se námitky pro
mIčení pohledávky st1trši tří' let. Uvedené proMášeni jest Se zřetelem 
k jeho urči,tosti pokládati za vzdáni se všeoh námitek proti pohledávce 
žalobcově, tedy i námitky ,proml'čení, což jest připustné i po nastalém 
proml,čenI (§ 1502 obě. zák). Uznání to 'se 'stm10 vůči' synům žalohco
vým, které posilal k žalovanému, aby s ním věc vypořádali\ a neIze je 
proto pokládati za pouhé posly, ježto ,podle zjištěného StiIVll věci byli 
on1"~hm,Plni nřill,mnllti závazné \oir,ohlá'šenÍ žalovaného. 
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čís. 15792. 

Nárok z obohacení podle § 89 směn. zák. lze uplatniti proti výstavci 
po případě příjemci směnky, který jest obohacen, nehledíc k tomu,. zda 
jest na směnce ještě další směnečné prohlášeni jiného výstavce nebo 
příjemce. 

(Rozh. ze dne 3. únOra 1937, Rv II 319/35.) 

Proti žalobě podle § 89 směn. zák. namitl žalovaný mimo jiné, že, 
i kdyby bvl nárok žalobkyně z bezdůvodného směnečného obohaceni 
odůvodněn, bylo by jej lze vůči němu uplatňovati jen do výše jedné 
třetiny zažalované částky, protože ostatní dvě třetiny jsou prý povinni 
hraditi žalobkyni další dva příjemci směnky a nejde o solidární závazek. 
žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, ne j vy Š š í II 
S o ude m v otázce, O niž jde, z těchto 

důvod ů: 

Mylně dovozuje žalovaný, že, i kdyby byl odůvodněn žalobkynin 
nárok z obohacení ve smyslu § 89 směn. zák, bylo by lze nárok ten 

. vůči němu uplatňovati, ,pouze clo výše ~,edT1é třetiny částky obohacení, 
. protože prý ostatní dvě třetiny jsou povinni hraditi žalobkyni další dva 
příjemci směnky a nejde o solidární závazek. Dovolatelův názor se za
kládá na mylném výkladu ustanovení § 89 směn. zák. Řečenému usta
novení nelze přikládati smysl, že všichni, ktetí byli ze směnky jako 
výstavci nebo příjemci zavázáni, jsou "ždy spoludlužnlky pro parte. 
Nárok z obohacení ve smyslu § 89 směn. zák. lze uplatniti protikte
rémulkoH z výstavců a příjemců směnky, jenž jest obohacen, a nez;i!eži 
na tom, jsou-li na směnce ještě další směnečná prohlášení, ať výstav
covo nebo příjemcovo. Jestliže žalovaný obdržel směnečnou valutu, j'est 
obohacen do výše žalob ní částky a nemá proto' pro posouzení povinnosti 
žalovaného z obohacení právního významu, že byli směnečně zavázáni 
i další dva přijemci. 

čís. 15793. 

Bylo-Ii při propachtováni pozemklI ujednáno., že v případě úmrti 
propachto.vatele za pachto.vní do.by mají býti předmětem pachtu ještě 
další pozemky a že veškeré o.voce z pozemků, jež dosud podle pachto.vni 
smlouvy náležely propachtovateli, připadne pachtýři, aniž hy se pach
tovné zvýšilo, jde o jednotnou pachtovní smlouvu, jejíž rozsah co do 
předmětu pachtu byl závislý na úmrti propachtovatelově, a nejde co do 
užívání dalších pozemků o darováni na případ smrti nebo o darováni 
bez skutečného. odevzdál1~ vyžadující formy notářského spisu. 

Pokud nelze takové smlouvě odporovati pro zkrácení přes polovinu 
ceny. 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, Rv I 217/35.) 
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žalobce~ sjednal se zůsta,vitelem pachtovní smlouvu, podle níž zpach
toval od neho aSI 14 korcu pole na dobu 12 let za roční pachtovné 
ro~~ající:e p!ů,měrné ceně ... ~o" kg "žita a ječmene v měsících srpnu) záÚ 
a njnu prede.sleho. r?k~, pn cemz ovo~e sk!izené na propachtovaných 
pozemclch melo nalezen propachtovateh, jenz měl hraditi i veškeré daně 
a: d,ávky; ~dyby však propachtovatel, umf~1 za pachtovní doby, mělo 
take po!e I se ~ahra:?o~ •. u d~mu by tI predmětem pachtu a veškeré 
ovoce pnpadn?utI pacntyn, ~~IZ by se pachtovné zvýšilo. Po smrti pro
p'~c.ht?v3'telove po~al pachtyr na pozustalost po něm žalobu na za
JISt:?I, ze pacht?vm sml?uva, sjednaná se zůstavitelem, se týká i oněch 
dalslch pozemku (pole I se zahradou u domu). Proti žalobě namítla 
ža~?vaná p~zů~talo,st mimo jiné ~ ~krácení pfes polovinu ceny, domá
haJlc se zrusem one smlouvy. N I Z S I S o u d y žalobu zamítly uznavše 
námitku zkrácení přes polovinu ceny za odůvodněnou. ' C 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

l'!elze .souhlasit! s ná:;o;em žalované, k němuž se přiklonil i soud 
prvOl stoh ce, ze prenecham pole u domu se zahradou i s ovocem na 
všec? .pozemcích bez zvýšení pachtovného· je darováním na případ 
smrtI, Jež pro, nedostate.~ náležitostí pos~e~ního pořízení bylo neplatné 
f§ 966 obc. zak.); rovnez nejde o damvaOl bez skutečného odevzdání 
Jež by k platnosti vyžadovalo zřízení notářskélto spisu podle § I' 
píl~l11i. dl, zákona ze dne 25. července 1871,č. 76 ř. z. Jele lu· naopak 
o J~~notnou pachtovní smlouvu, jejím~ před?,ětem bylo 14 korcÍ! pole 
a tez pole se zahradou u domu, Jenze plny rozsah této smlouvy byl 
učin~n závisl~n; n~ podmínce :úmr5í propachtovatele. Také výše pach
tOll'neho byla jlZ predem a Jednotne stanovena. Nižší soudy uznaly sou
hlasně, že žalovaná byla oprávněna domáhati se zrušení fečené pach
tovní sI:?louvy, ježto žalovaná nedostává ani polo'vinu toho, co žalobci 
poskytUJe (§ 9G4 obč. zák.), a žalobce n~po-uŽÍ'1 práva mu vyhrazeného 
zachovatI smlou::,u v plat;lOsti tím; ž~ nahr~dí rozdíl až do výše obecné 
hodnoty. Jest vsak pnsvedčIlI pravmmu nazoru žalobcovu že v tomto 
pfípad~ námitka zkr,ácení přes polovici obecné hodnoty 'podle § 935 
obc . .lak byla nepravem vznesena. úplata, kterou propachtovatel má 
obdr::elI, byla. sml~,:ena tak, že se rovná průměrné ceně za 810 kg žita 
a Jecmen~ p!,e~esleh? !,ok;,. Za první pachtovní dobu zjistily nižší 
soudy spravne, ze pru~t1!erna cena za 1100 kg žita činila v roce 19GG 
75. ~Č .. 3? h, za 100 kg Ječmene 84 Kč 50 h, takže průměr z obou druhú 
obIlI ,C11111 3D Kč, 18 h za 100 kg anebo 64 Kč 14za 80 kg; kolik pach
tovne, vypočtene podle uvedených směrnic, bude ,činiti za další období 
nelze predem vůbec fíci, poněvadž závisí na výši obilních cen. Podl~ 
posudku znalcova mohl propachtovatel za pfedpokladu, že bude hraditi 
sám ;Janě a dávky a že ~u připadne vš~chno ov?ce, žádati 130 Kč pach
tov~,:h? za korec; Jest v,a:k docela ne]1,sto, zdalI by propachtovatel také 
v;prl!shch letech, mohl dosíd pachtovného ve výši znalcem pfedpokláda
neho. Rovněž nezáleží na tom, kolik činí hodnota ovoce vůbec, nýbrž zač 
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'e lze pachtýři pfenechati, ph čemž i jiné skutečnosti, jako hospodářské 
J oměry, možnost neúrody a pod., padají na váhu. Z toho však plyne, 
fe jak pachtýf, tak i propachtovatel pfevzali určité risiko, což na výši 
smluveného pachtovného mohlo míti podstatný vliv. K tomu phstupuje 
ještě to, že ža:lobce tvrdil, že propachtovateli byla pravá hodnota pro-

achtovaných pozemků známa a že jednal z uznalosti vůči ža:Iobci. 
tváží-li se, že oba smluvníci byli rolníky, u nichž lze pfedpokládati, 
že jim hospodářské poměry, ceny zemědělských výrobků, hodnota a 
výnosnost jejich hospodáfství a obvyklé pachtovné byly známy, a hle
dí-Ii se dále k tomu, že podle celého sousedského poměru zůstavitel 
úejmě žalobci phl, nutno se podle osobních poměrů domnívati, že 
strany chtěly uzavfíti smíšenou smlouvu ve smyslu § 935 obč. zák., 
pročež jí nelze odporovati námitkou zkrácení pfes polovici obecné 
hodnoty. 

čís. 15794. 

K pojmu převzetí podniku a k otázce ručení. za dluhy zcizitelovy 
podle § 1409 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, Rv 1 984/35.) 

žalovaný Jan K. sjednal 'S poji'šťovací společností R. nájemní 
smlouvu o místnostech, v nichž byla provozována živnost hostinská 

. a výčepnická pfedchozím nájemcem Josefem H-ou, jenž dluhuje žalobci 
za zboú dodané clo fečeného podnvku zažalovanou částku. žalobce pfed
nesl, že Josef H., žádaje o po,shovění, dluh uznal a odevzdal pak obchod 
žalovanému, který proto mčí za onen dluh podle § 1409 obě. zák., neboť 
pfevzal od H-y zboží, obchodní místnosti i pomocný personál. Proti 
žalobě namítl žalovaný, že od Josefa H-y nic nepfevzal tak, aby ručil 
za jeho dluh u žalobce. H-ovi nic nepaUilo, hostinský inventáf a zafí
zení patmy firmě O., hostinská koncese Emanuelu S-ému a spol., hos
tinské míst@sti náležely pojišťovně R. S těmito osobno'stmi sjednal: 
s Emanuelem S-ým a spol. smlouvu pachtovní o koncesi hostinské, ph 
čemž pfistoupil na podmínku, že zaplatí dlužné příspěvky nemocenské 
a pensijní, za něž jako koncesionáfi ručili; s jmenovanou pojišťovnou 
smlouvu nájemní O místnostech s tím, že dosavadní název zůstane a 
nahradí škodu vzešlou jí neplacením nájemného za pfedchozí dobu, 
a s firmou O. kupní smlouvu o inventáři a zaHzení. Zakládal nový zcela 
samostatný podnik. O dluhu nevěděl; teprve když vše sjednal a pfevzal 
ínventář. od firmy O., oznámil mu H., že jest něco dlužen žalobci, a do~ 
poručoval, aby u žalobce nakupo,val. Niž š í s o u d y zamítly žalobu 
na zaplacení zažalované částky opírající se o § 1409 obč. zák. 

N e j v y Š š i s o u d uložil prvému soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

D ů vod y: 

»Jměním« ve smyslu § 1409 obč. zák. iest rozuměti souhrn všech 
věcí a práv (§§ 285, 292, 293 obč. zák.), paUicích osobě zcizitelově, 
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kdežto pojem »podniku« není omezen pouze na jmění v uvedeném 
smyslu, nýbrž zahrnuje organisaci výdělečné činnosti určité osoby 
která dává výdělečné činnosti povahu podniku a tvoří ta.kto jisté ~ 
případě nehmotné majetkové právo, které má samostatnou hodnotu 
a, j~st,souč~~t~ ~ktiv po?nika!ele. ?rganisace ,záleží zejména v obsta- , 
ravam a zajlstem vhodnych nakupmch pramenu, v získávání a zajištění 
zákazníků, v obstarávání příhodných místností a zdatných pomocníků 
y čin~~ reklamě a k.ontrole, což vše dává nejen možnost výdělku, al~ 
I nadejl na zveleb,e~1 a vz~stup výdělečné činnosti. Není předpokladem 
organIsace a tudlz I POdlllku; alby podmk byl provozován ve vlastních 
místn?ste<;h s vlastním zařízením podnikatele a na jeho vlastní koncesi 
(jde:!1 o ~Ivnost. ko~cesova~Qu), ba or&anisace ta jest možná, i když 
zbO'~1 ~elll vl~stmctvlm podmkatele; stačl, bylo~1i zboží podnikateli dáno 
na u;rer s vY,hradou vlastnictví nebo do komise za účelem provozu 
podn~ku. K p:evodu. p.odmku, není potře?í, aby byl výslovně převeden 
pod~lk nebo jedn,othve součas!ky orgallls!,ce výdělečné činnosti, nýbrž 
stačl k t?m\1 t~ke, lze-Ir na prevod pOdlllku s vyloučením veškeré po
chyb~ostl so~dltr z okolností. případu a ze smlouvy uzavřené mezi pů
vodmm e,:d?lkatel~m, a P?dmkatelem novým. Ze zjištění nižších soudu 
lze. dosp~tr je~ k, z~veru, ~e J,osef, H. předal žalovanému podnik hostin
ske, a vy~epm~~e zlvnostl, trebaz~ H-o'vÍ nepatřilo jako vlastníku nic 
pneho nez, zboz~ na pevno koupene. Neboť bylo zjištěno, že H. si stě
zoval na spatnYI chod !podnIku, nemohl zaplatiti pronajímatelce míst
nostr n~jemné, mus~l přenechati firn:~ ~. z~řízení lokálu na srážku její 
pohle~avkJ;', byl dl~zen ~edoplatky ~nspe~~u nemocenských a pensijních 
za .sluzebm personal, a ze byl VYZVan PO'jlsťovnou R., aby se nájemniho 
prava vzdal ~!,eb. aby Je přen~chal někomu jinému. Za tohoto pro Jo
sefa.,R ,~eutese~eho s~avu uČInila firma G. nabídku žalovanému, jenž 
se J IZ dnve o mlst~?stl u pronaj Imatelky ucházel, aby převzal zařízení 
od lumy. G. a zbo'ZI od m 'do komIse dodané Josefu R, aby zaplatil 
za .H. dlmné nemacens~é 'Pří:S!pě'~ky a složH dlužné nájemné pajiošťovně, 
a ze by pak H. opustrl lokal. zalovaný tutal nabídku přijal a uzavřel 
s. H. smlouvu v tomté.~ smyslu, zaplatil t<1kto převzaté dluhy H-ovy, 
pre~zal mImo to I zbozl H-al1 na pevno koupené, zaplatil za ně H-ovi 
3.0\?? ,a 4.000 Kč apřevzal i služební personál, byť i za jiných podmínek. 
~oJlst?vna (~r5ma]lm~telka) pak zrušila nájemní smlouvu s H., prona
lala mls!nostl. za!ovanemu a take ma]ltelé koncese propachtovali koncesi 
za}ovanemu, jenz s:, Ujal provozu živnosti a provozoval živnost v týchž 
mlstno~tech a na zakladě téže koncese jako jeho předchůdce H. Z tohO' 
ply~e,.ze H-~v? vZdán,í se provozu živnosti bylo v souvislosti se zahá
Jemm zlvnos~l. zalov.anfm, ba ~ylo p~ímo ~a ně.m závislé, a že se zjevně 
n~ provozu ~Ivnostr. mc n~:~el11'lo, )edme takrka přes noc osoba pod
l1Ikatde, t.a~ze H-ovl o l1IC ]lneho neslo> nežli o to, aby na jeho místo na
stoupIla ]ll1a oso~a ~ ,~bJ:: m~ ~m?žnila vzdáti se podniku pro něj tíži
véh?,: Tomu neprekazl, ze ]eoll1a hmotná aktiva H-ova sestávala ze 
zbozl .. ~~ pevno koupeného, že žalovaný ujednal novou nájemní smlouvu 
s POJlstovno~ a. pachtovní smlo~vu .s majiteli koncese. NebOť jednak 
nejde o nutne predpoklady podl1lku, jednaJk nemuže přejímatel podniku 
vstoupiti ani v nájemní smlouvu o místnostech bez souhlasu pronají-
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t I va (rozh. Č. 8470 a 11536 Sb. n. s.), aní v pachtovní smlouvu 
~ak~:Cesi bez svoleni majitel_e koncese. pčele,!, § 1409 .obč. z~k: jest, 
ab věřitelé, kteří spoléhal! pn poskytovam uveru na ,a~ttva dluzmkova, 

Ytrpěli újmu tím, že dlužnik převedl pouze aktrva, Cll! aby JIm nebyla 
neu 11Ožněno hojiti se na všech aktivech dlužníka převedených na naby
zn~~le podniku. A k těmtO' aktivům H. patřila i ona organisovaná vý
~~Iečná činnost H. (jeho podnik), žalobce se mohl hojiti pro svou po
h~edávku i na tomto aktivu R a tato možnost nemůže mu býti odepřena 
. Hné z toho dů,vodu, že prý H-ovi nepatřilo z hmotného mailetku ,uk než 
J~\t zbožl. Věřitel jest chráněn důvěrou v zevnější okolnosti a n;ní 
~chybnosti že i zevnější stav nasvědčoval převzetí H-ova podlllku za

fovaným. P;oto se žalovaný nemůže vymknouti z ručerií podle § 14Cl9 
obč. zák. z toho důyodu, že bez vědomí ž~lobce nepřev~al dl~h H . .za 
žalobcem, ač ostatm jeho dluhy, pokud o mch Jest ve spIsech reč, pre
vzal a zaplatil. Nepochybné jest, že dluh H-ův u žalovce sauvisí s pře
vzatým podnikem. Avšak přesto nelze ještě konečně rozhodnouti ve 
věCi. Neboť nebylo zjištěno, že žalovaný věděl anebo věděti musil 
o. tomto dluhu H-ově při převzeti podniku. podle zjištění prvého soudu 
ohl'\sil sice H. žalovanému, že jest žalobci dlužen, ale nebylo zjištěno, 
kdy se tak stalo, a· žalo'vaný namítal, že se to dověděl dávno po tom, 
když vše sjednal a když již inventář od firmy G. převzal. Odvolací soud, 

. vycházeje z jiného právního názoru, se touto otázkou vubec nezabýval. 
Mimo to namítal žalovaný, že ruči podle § 1409 obč. zák. jen do výše 

" hodnoty převzatého jmění. Odvolac,í soud se sice zabýval touto otázkou, 
avšak maje za to, že nejde o pi\evzeti podniku, přihli žel jen k hodno,tě 
zboží předaného H. žalovanému a nikoli i k hodnotě převzatého podniku 
jako podniku. Jest proto v obou směrech třeba doplniti neúplné řízení. 

čís. 15795. 

Proti žalobě na zrušení spoluvlastnictví k dvěma budovám, z nichž 
každá jest nejen stavebně a hospodářsky, ale i právně samostatným cel
kem, nelze účinně namítati, že lze nemovitosti ty Iysicky rozděliti tak, 
aby každému ze spoluvlastníků připadla jedna z budO'v. 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, Rv I 2229/36.). 

Proti žalobě podle § 830 obč. z';k. na zrušení spoluvlastnictví k bu
dovám, z nichž každá jest stav(Jbně, hospodářsky i právně samostatným 
celkem, namítl žalovaný, jich spoIuvlastnik, že nemovitosti ty lze roz
déHli lysicky tak, aby každému ze spoluvlastníků připadla jedna 
z budov. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c, ne j -
vy Š š i 111 S o ude m v otázce, o niž jde, z těchto 

důvodu: 

ŽalovanÝ spatřuje možnost lysického rozděleni budov v tom, že bý 
bud' jeden ~ebo druhý z těchto domu připadl žalující. Avšak v souze-
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ném případě jde o spoluvlastnictvi k dvěma budovám, z nichž každá 
pro sebe jest nejenom stavebně a hospodářsky, ale i v právním 
smyslu samostatným celkem. Podle §§ 825, 828 a 833 obč. zák. má 
každá ze sporných stran stejné právo ke každé části obou těchto domů. 
Při fysické~ ?ělení podle ,§§ ~,41 ~ 843 o~č'. zák. by tedy musil každý ze 
spoluvlastmku obdrzetJ pnmereny dli kazdeho z mch. Rozdělení těchto 
dvou domů mezi spoluvlastníky tak, aby každý ze spoluvlastníků do
stal jeden dům, bylo by proti právnické konstrukci o společenství statků 
a ,o n~díJnnsti spoluvlastnictví k ideálním podíJúm. To by nebylo reálni 
dele~l P?dle §§ 841 a 8,43 O?Č; zák., nýbrž jakási náhražka za lysické 
rozdelem ]ednotlIvych predmetu spoluvlastníctví. K takovému rozdělení 
by mohlo dojíti jen vzájemnou dohodou, k níž však nelze žádného ze 
spoluvlastníků nuti~i žalob.ou pod!e § ,830 obč .. zák. ,NemLlže se tedy 
v ~ouzen~m sporu ,zalovana protI zalobe o ClVllnl rozdelení s úspěchem 
bral1ltI naml!kou, ze by bylo možno každé ze sporných stran ořiděliti 
Jeden z domu. . j 

čís. 15796. 

Nebyl-Ii rozhodčím soudem (čl. IX nař. min. železnic ze dne 6. 
června 1919 Č. 18430) uznán po právu nárok na úrazový 'důchod nelze 
proti státu uplatňovati nároky podle §§ 46, 47 zák. Č. 1/1888 ř. 'z. 

že.lezniční zaměstnanec přeložený služebně na jiné místo se musí 
starati ~.o ~vé ubytování nehledě k tomu, zda a kdy mu bude vypla. 
cena ne]aka nahrada podle § 78 služ. řádu z ;důvodu jeho přeložení a 
nemá nároku na náhradu škody vzešlé z nevhodného ubytováni jež si 
sám zvolil. ' 

Povinnost státu k placeni diet nelze ztotožňovati s povinnosti k opa
tření bytu. 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, Rv I 2911/36.) 

Srv. Sb. n. s. Č. 11986. 
žalobce, železniční úředník, domáhá se na žalovaném státu náhmdy 

šk?dy. vzníklé prý mu př.edča~ný,:, ~ensionovánim. Nepopírá při tom 
prav,';1 podkl1)d. roz~odr;Uh o prelozem na odpočinek, ale tvrdl, že jeho 
menSI pra;oym ZpUSObll?st a zho!š~ná kvalifikace jako dúvody jeho 
penSlOll?Vam byly vyvolany nemoznyml pracovními poměry zaviněnými 
zaloyanym . a urazem, ~terý prý rovněž zavinil žalovaný. žaloba byla 
zal;utnuta s o u d Y v sec h tří s t o I i c, n e j vy Š š í m s o II dem 
z techto 

důvodů: 

žalobce uplatňuj,;, že ~y se důvody jeho přeložení na odpočinek 
neby!y tak brzy.u neho Ob]eVlly, kdyby byl mohl pracovatí za pravi
delnych prac?vm~h poměrů, :které by nebyly poškodily jeho zdraví a 
Jeho pracovm ZPUSObllost, a ze by byl pobíral po delší dobu plat vyšší 
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, . t odpočívné. že musel pracovati způsobem poškozujícím jeho 
lle:a~~S a ni,čícím jeho pracovní způs??il.?~t, do~ozuje žalobc: ~ z toh?, 
~~ b ov přeložen z L. do .. K, n~usel d~]!zdeh den~e do L. k rodl,ne, pone
. 'd') Ll žalovany' nevyndll nekolIk zadostI o vyplatu dlet z duvodu ne
va z ]11 " 'h 1" h hl' K , '110 ubytování v K a ponevadz ze sve o s uzne o nemo Sl v . 
mozne k . 1 'b' kt' . b t z·ednati. Dále poukazuje žalobce" ur~Zl~ ve s u: .. e, e~y pr~ 

Y ,/ den 13. února 1923 a který rovnez uvadl Jako pncInu poskozem 
UtlP

h
e
O 

zdraví a své pracovní způsobilosti. Z celého přednesu žalobcova 
sve , . t' 'I . I ne tudíž, že žalobce uplatnu]e,v tomto sporu pro I za.ov,an:,,:,u sou-o k Y oprávní nárok, na náhradu skody podle ustanovem tncate hlavy 

b
lonc

1
ného zákoníka občanského. Pokud jde o posléze dotčený úraz 

oe . d d' bl "I' žalobcův ve službě a jeho škodliv~. na~le k~ pro z r~vI, n~ y pns us-
'm rozhodčím soudem (čl. IX nanzem mlmsterstva zelezmc ze dne 6. 

~rvna 1919 č. 18430) uznán po právu žalobcův nárok na úrazový 
d~chOd podle čl. I prá~ě dotčené~o :n~ř~zel:i, t~kže, žalobce není opráv
nčn aby proti žalovanemu uplatml ]este ne]aky narok podle §§ 46, 47 
zák~na č. 1/1888 ř. z. (čl. I, po.slední ,ods!avec, d?tčeného ,~ini:tersk~h? 
nařízení), když mu nárok na urazovY,duchod v,:bec neP!ISl,us!. Zbyva 
ien posouditi, zda žalovaný upraVIl sluzebm pO,mery taJk, ze zalo?ce ?yl 
výkonem služby poškozován na svém zdrav!. !,odle ~ 29 sluzeblll~o 
řádu pro zaměstnance ČS. státních drah JSou zamcetnancI pOVIl1111 zasta
vati každou přidělenou službu a každý přeložený zaměstnanec, ať již 
byl přelože~ do.časně" či trv~le k ji?é slu.žebně, a ať, se tak, stalo, se 
změnou sluzebmho mlsta, Čl bez m, mUSI neprodlene vyhovetJ udele
.nému příkazu. Z tohoto ustanovení plyne, že se přeložený zaměstnanec 
musí v novém služebním místě sám starati o své ubytování inehledě 
Ji tomu zda a kdy mu byde vyplacena nějaká náhrada podle § 78 služ. 
.řádu z 'důvodu jeho přeložení ze služebních důvodů na jíné služební 
místo. Nepatřilo-li však opatření bytu v K. k povinnostem žalovaného 
jako žalobcova zaměstnavat!,le, není. žalobce o~r~vněn ?ožad?vati ná~ 
hradu škody vzmklou ze zpusobu sveho ubytovalll, ktery SI sam 0' sve 
újmě zařídil, dojížděje denně do svého dřívějšího bydliště, ačkoli mu to 
prý škodilo na zdraví a zhoršovalo jeho pracovní způsobilost. Povinnost 
žalovaného k placení díetz důvodu nemožného ubytování v K., kterou 
tvrdí žalobce, nelze ztotožňovati s povinností k opatření bytu, ježto jd~ 
jen o povinnost k náhradě zvýŠ'ení výdajů, které vzniknou zaměstnanCI 
přeloženému na jiné služební místo, nemůže-Ii najíti hned způsobilý byt. 
I kdyby tudíž bylo správné tvrzení žalobcovo, že měl nárok na výplatu 
řečených diet a že se žalovaný octl v prodlení s jejich výplatou, mohlo 
by jíti jen o nárok na náhradu škody,. která by vznikla. žalobci n~ jeho 
jmění (§ 1331 obč. zák.), a nikoli o náhradu Š'kody na Jeho zdr~vl a na 
jeho pracovní způsobilosti (§ 1325 obč. zák.) , a mohl by býtI narok ten 
uplatněn jen v rozsahu u,stanovení §§ 1323, 1324 obč. zák 

čís. 15797. 

Poštovní vozka, je-li ve služebním poměru se státem (poštovní sprá
vou), podléhá pojištění podle stanov londu pro invalidní a starobní po
jištění poštovních zaměstnanců, aniž jest k tomu potřebí jeho 8011-
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hlasu; je-Ii samostatným podnikatelem, řidí se jeho pojištění podl 
smlouvy, kterou o tom uzavřel se státem a již stát nemůže měniti jednC: 
~tran!1ÝI!I prohláše~im, .. ~e ,p?jiš!ě~c~ převádí do pojištění ve fondu pro 
IOvahdm a starobm pOllstem vereJnych zaměstnanců. 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, Rv I 2999/36.) 

žalo~ce pIednesl, že obstarával od července 1914 do 31. ledna 
1930 yostOVnI d(~pravu .mezl pošto~ním úřadem L. a nádražím V. Dne 
1 ~ .~~etna. 1920 pnstoupIl k, prOVIS,nI,m~ fondu pro poštovní posly a dří
~ejsl ~lu~ebnI doba 5 roku, 9 ~neslcu, 14 dnu mu byla započítána do 
učas!mcke d?,by. K tomu,to provlsr;ímu fondu byl žalobce přijat jako lis. 
tonos a ,tudlz Jako zamestnanec zalovaného státu, neboť v roce 1915 
b.y:~ zruse~a poštovním ředitelstvím jedna poštovní jízda a zavedena 
pesl pOlchuzka. clenem provisního fondu byl žalobce až do 1. čer
~:n~e, 192,6, kdy musel přistoupiti k fondu pro invalidní a starobní po
)lstem pos!ovních z~měst~~nců,. cc;ž se stalo neprávem, žalobce, jenž 
jest ,dle sveho tvrzeni nym mvahdmm, opírá svuj nárok na placení pro
vI,sm renty o své i:lenství v provisním fondu po případě vyvozuje svůj 
narok ,z, člen~tví ve fo~d21 pr~ invalidní a starobní pojištění z duvoďu 
nastale I,nvahdlty: ProÍl zalo~e namítl žalovaný stát, že žalobce byl Sa
mostatnym, pod~lkat~lem p:ostovních, jízd, nikoli listonošem (zaměst
n~ncem po'Stoym spravy) a, ze nepodlehal proto sociálnímu pojištění. Mí
!:Isterstvo post a telegrafu, "by takovýmto malým podnikatelům za
jlshlo ~abezpečení pro případ stáří a neschopnosti k zaměstnání, po
v?hlo. JIm, aby se, stah, členy provisního fondu poštovního a telegraf
mho u'stavu, Na zaklade tohoto povolení se žalobce stal účastníkem to
hoto fond~, zakoupiv.si k to:;,u účelu 5 let, 9 měsícu a 14 dnu. Žalobce 
byl by mel ~o ?esetIletem clenství nárok na členskou provísi ve výši' 
40.% ~r~vlslll zakl~dny 1200 Kč jen tehdy, kdyby se stal k svému za
mestnam, t. J- k vykonu služby poštovního vozky neschopným Když 
nabyl účinn?sti zákon z 9, října 1924 Č, 221 Sb. z. a n., zřídila p'oštovní 
sp~ava ~ovy fon,d nazv,aný fondem pro invalidní a starobní pojištění 
po~tovmch zamestnancu za tím účelem, aby dosáhla vynětí těchto 
svych zam.ěshla,nců ze zá~onné?o invalidního a starobního pojištění. 
cl~ny p;ovls~lho fc;ndu postovmho a telegrafního ústavu převedla pak 
pos~ovm sprava vynosem ze dne 30. června 1926 č. 331561V-1926 do 
noyeho !ondu, ;nezi nimi. i :,ozky a také žalobce, který ~roti tomuto 
sV,e,mu, p.:eved~m ,~o :nvahdmho fondu nic nenamital a platil řádně vy
meTene. clen~ke, pr:spevk~. ž.alobce zažádal si o přiznání »pense«, čímž 
myslel l~vahdnI duchod, jenz mu nebyl přiznán proto, že žalobce nebyl 
mvah~m~ ve. ~myslu § 13 st,?:no~, proti če;nuž žalobce stížnosti nepo
?~I, nybrz zaza,dal, znov~ o prrznam zaopatrovaclch požitků. Tato nová 
za?ost byl~ ~p;tne za~mtnuta s 09uvodněním, že již uplynula ochranná 
Ihut~ 1,8 .. ne~lcu a ozna~eno mu, ze mu bylo zcela výjimečně prominuto 
zmeska91 lhuty k place?1 uznávacího poplatku, zaplatí-li jej dodatečně 
Ihned: Zalobce prohl~st1 pak: že ?zn~va~í poplatek 10 Kč bude předem 
pla!t!t; Byl pak prohlednut uredmm lekarem, který uznal že je schopen 
toho casu ke každé práCI a také k práci kočího a že proto nemŮže býti 
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.<, . a1'dního. Se zřetelem na tento lékařský posudek byla pak 
.u:tn~.H ::a ll~~e lzamítnuta a stížnost jeho k ministerstvu pošt a telegratů, 
,: . za O' 'tně vyšetřen úředním lékařem ministerstva pošt a te-
..•.. ' . oP~pětně zamítnu!a se. ~ř:~elem na pO,sudek úřed~í~o lékař~ 

't a. telegr<l!lu. N I' Z S I, SO II d Y zalobu zamttly, p r v y 
•..•.. , C h~~sdůvodŮ: žalobce byl členem provísního londu čs. po'šty, 

S O u d z ;c do členství fondu pro invalidní a starobní pojištění poštov
byl převe, efnancu výnosem z 30. června 1926 Č. 33155/V"1926, proti 
n:c. h ~amečs ',1. námitek a p'latil do no'vého fondu členské přispěvky. Jest 
nemuz ne lm, F d . 1'd' t ;. ovati jeho nároky podle stanov» 'On u pro lllva 1 m a s a-
tudlz, PO~?'~ění poštovních zaměstnanců«.Podle stanÚ'v řečeného londu 
rO~f~ P~~~obce podle § 12 nárok na in,validní rentu, ,kdyby byl in~~lid
m I by byl invalidním podle § 13 techto stanov. zalobce neprokaza). 
ním

Ne
e
j 

v y š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnu!!. 

Důvody: 

Odv01ací soud zamít1žalobcovo odvolání již prÚ'to, že min~~terstvo 
't a'telegralU zamítlo výměrem ze dne 4, ledna 1933 jeho zadost o r s lácení invalidního ducho<;lu a že se žalobce až dQ, podá?í ~aloby, 

/p dne 29, prosince 1934 neucházel znOva o poskytnutI mvalId~lho du
:htdU. Měl-li odvolací soud v této části Ú'důvodnění napadeneho roz

e udku na mysli ustanovení posledního odstavce § 30 sta:\Ov fondu 'pro 
~rivaJidní a štarobní pojištění poštovních zaměstnaJnců, jest tento jeho 
.~rávní názor pro rozhodnutí sporu bezvýznamný, ježto toto ustanovení 
určující způsob uplatnění zamítnutého nároku pojištěnco,va podle stanov 

, svrchu uvedeného fondu, niktemk nebránilo žalobci, aby se svého .ná
roku na invalidní důchod, který nebyl správou fondu uznán, nedomáh~l 

. žalobou na příslušném soudě, Neprávem tudíž odvolací soud odmltl 
obírati se zjišťováním invalidity ž~lobcovy. (~ t~to inv~liditě nabídl ža
lobce již na soudě prvé stolIce dukaz soudmml znalcI a trval na pro
vedení tohoto znaleckého důkazu, i když žalovaný předložil a dÚ'volá~al 
se lékařských nálezů o povaze,žalobCovY,choroby; a, do!"á~al ~e tedy za~ 
lobce n O v Ý m znaleckým dukazem prezkoumam lekarskych nalezu 
žalovaným předložených a jejich správ?os!i. Poně~adž ,a~i odvolací 
soud, ani první soud neprovedl ,z,nale~ky dukaz nab:dn~ty ,za!obc,em o 
jeho invaliditě a dukaz ten nemuze byh nahrazen lekarskyml nalezy, 
žalovaným předloženými, jest již řízení 'prvéh? soudu neúp!né a bJ:'IO 
věc vrátiti prvému soudu k novému projednám a rozhodnuh. V novem 
jednání bude se předevš,ím obíratí otázkou, zda j~st spr~vné t~rzení .ža
lobcovo, že byl od roku 1915 zaměstnancem zalovaneho, Čl ,zda je~t 
správné tvrzení žalovaného, že žalobce obstarával pro žalovaneho pos
tovní jízdy, což původně tvrdil v žalo'~ě i žal,:bce. !<dyby byl ža!?bc: 
zaměstnancem žalovaného, byly by u neho splneny predpoklady pOJIstne 
povinnosti podle § 1 zákona Č. 2'21/1924 v doslovu zákona Č. 185/1928 
Sb. z. a n, a pro jeho pojištění platila by ustanovení st~n?v lon~u pro 
ínvalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnancu jako, n~rad
ního zařízení privilegovaného zaměstnavatele podle § 6 a) pr~ve u~e
deného zákona. Pojištění podle stanov tohoto fondu by podlehal za-
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lobce, ,at: ji,ž ,s l~íl:1 souhlasilv čili nic, ježt,? za}ožení pojistné povinnosti 
bylo zavlsle jedme na tom, ze byl ve sluzebmm poměru k žalovanému 
~dežto jeho souhlasu k pojištění ~e fond~ zřízeném podle § 6 a) zákon~ 
:. 185/1928 Sb. z. a n. ,~ebylo treb~. Narok žalobce jako zaměstnance 
zalovaneho bylo by tudlz pOsuzovatr podle stanov fondu pw invalidní 
a starobni pojištění poštovních zaměstnanců. Kdyby však žalobce byl 
sam~statn~m podni~atelem poštovnich jízd, šlo by o pojištění dobro
volne, a naroky z neho pro zalobce plynoucí a jim uplatněné by bylo 
posuzovatr podle smlouvy sjednané o žalobcově pojištěni. Kdyby byl ža
lobce podle, teto, smlouvy Čle}'~n: provisního fondu a nedošlo by 
k J.e~o. ~Iatn:mu prevodu, k pO'JIsotem ve londu pro invalidní a starobní 
pOJ,stem postovmch zamestnancu, nebylo by lze jeho nároky posuzo
vaÍl 'Podle, stanov. posléze jmen~va~ého fond~l, neboť jednostranným 
projevem zalov~ne,ho nemohl bytr .. z~l~bce yroveden do pojištění ve 
fondu pro mvalIdl1l a stawbm popstelll posto'vních zaměstnanců Ža
lobce tvrdíl v žal?bě, .ž,e. m,usil přist~upiti k pOjištění ve fondu pro in
v~hdm a starobm popstem postovmch zaměstnanců a dále že tento 
prestup se nestal platným způsobem, Jest proto tř~ba dopiniti před
nesy O?OU stran o způsobu, kterým se stal přestup žalobcův k pojištění 
v P?sIeze uvedeném ,fondu, a podle výsledků o tom provedených dů
ka~u pO,soud,rtr, zda zalobce, kdyby hÚ' bylo pokláclati za podnikatele 
posto~,n:ch pzd a mkolI za za~les,tnance žalovaného, přestoupil platné 
k popste~1 ve fondu, pro mvahdm a starobní pojištění poštovních za
mestnancu, I k,dyby ozalobce byl ~Ienem j~n provisního fondu, nebylo by 
pro roz,hodnutr o d~vodu I~ho, naroku duležité ustanovení § 13 stanov 
ploovlsmho fondu, lezto d~tcene ustanovení jedná jen o výši invalidního 
duchodu a neposkytUje narok na mvalIdní důchod bez průkazu této in
valIdIty, Pro vznik nároku na invalidní důchod bylo by závažné jen 
ustanov~m § 12 stanov pw~isnJho fondu, které poskytuje účastníku 
tondu narok nejen na rnvahdm duchod pro trvalou invaliditu, ale i pro 
rnvalIdltu dočasnou, 

čís. 15798. 

Kdo 'se vyživuje z výtěžků hospodaření na vlastním zemědělském 
pozemku, třebas nepatrné výměry, a mimo to z výtěžků prací ve větším 
zemědělském podniku své manželky, jest zemědělcem ve smyslu § 1 
odst. 1, Č. 2 vlád. nař. č. '76/1936 Sb. z. a n. ' 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, R II 10/37,) 

P r v Ý s o u d zahájil na návrh dlužníkův o jeho jmění zemědělské 
vyrovnací řízení podle § 1 vlád. nař. č. 76/1936 Sh. z. a n, Rek u r sní 
s o u d návrh zamítL D ů vod y: Dlužník jest sám vlastníkem _ kromě 
zahra,ctních ~arcel ve výn;~ř~ asi 5 a - jen pozemku ve výměře 19 a 
28 n; ,v c~ne 800 Kč a ZIVI se spolu Se svojí manželkou, jež má též 
~en;edelsk~ pozemky, -; a to v rozsahu převážně větším, _ hospoda
rel1lm na techto pozemclch. JlI1ého pramene výživy dlužník nemá. Proto 
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'e' nelze pokládati za zemědělce ,ve smys~~ §.I Č,.1 vlád. naL~. 7y~936 kl, z, a n., neboť ani netvrdIl, ze, se vyzlvule v~bec neb?, pre~azne .na 
lastních pozemcích nebo pozemclch zpachtovanych po pnpade danych 

~o užívánÍ. Skutečno.st" že, ~e, ž!ví se, s~ou manželkou, hosp?d~řením na 
jejích pozemcích, neCl11l lel leste zemedelcem podle vlad. nar. c, 76/1936 
Sb. z. a n, 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvního soudu. 

Dúvody: 

Podle § 1, odst. I, Č. 2 vlád, nař, Č. 76/1936 Sb. 7', a n. jsou ze
mědělci téŽ fysické osoby, které hospodaří na zemědělských pozemcích 
vlastních, zpachtovaných nebo daných jim do užívání a vyživují se 
vůbec nebo převážně z výtěžků tohoto hospodaření a z výtěžku prací 
v zemědělském nebo, jiném podnikání, nejde-Ii o práce převážně du
ševnÍ. Když tedy dovolací rekurent hospodaři na vlastním pozemku, ať 
již je sebe menším, a mimo to koná práce ve věiším zemědělském pod
niku své manželky, a když se při tom vyživuje jediné z výtěžků obou 
těchto hospodářství, jest )10 pokládati za zemědělce ve smyslu uvede
ného ustanovení, a nezáleží na tom, že zdrojem jeho výživy je pře
vážně výtěžek prací v zemědělském podnikání jeho manželky, neboť 
lÍenÍ podkladu pro domněnku, že by jeho práce v hospodářství manžel-

. 6ně byla převážně du,ševnÍ. 

čís. 157990 

Kdy se k porušení povinnosti uložené pojistníkovi všeobecnými po
jistnými podmínkami, aby jeho údaje o skutečnostech důležitých pro 
přijetí pojistného návrhu byly pravé a úplné a aby nic vědomě neza
mlčel, nevyžaduje, aby pojistník jednal přímo lstivě, nýbrž stačl pouhé 
objektivně nepravé údaje o dotčených skutečnostech. 

(Rozh, ze dne 4, února 1937, Rv II 222/35.) 

Antonín F., který zemřel 2, října 1931, uzavřel se žalovanou pO]ls
ťovnou pojistnou smlouvu pro případ úmrtí na 50.000 Kč, Dle tvrzení 
žalující záložny má býti tato· pojištěná SUma vyplacena Anně R-ové, 
jež tuto pohledávku po,stoupila žalobkyni a žalovaná byla o tom zpra
vena dopisem ze 7, listopadu 1931. Žalované bylo oznilmeno též úmrtí 
dopisem z 19, října 1931, avšak žalovaná oznámila dne 13, prosince 
1931 žalující záložně, že odmítá vyplacení pojištěné sumy. Proti 
žalobě na zaplacení pojistné částky namítla žalovaná pojišťovna mimo 
jiné, že pojištěncův nárok z pojistné smlouvy zanikl proto, že jí po
jištěnec při sjednání pojistné smlouvy vědomě zamlčel svůj zdravotní 
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stav, prohlásil, že neni stižen chronickou chorobou, neuvedl, že jeho 
ot~~ zemřel na . tLlb~.r~k~l~su a ~!I~c ~ blázinci, popřel, že jeho při
hlaska za žlvotm pO]lstem byla ]lnym ustavem zamítnuta, a že byl za
mít~ut několik~ J.'0jišťovnami pro atkoholis~us,. popřel, že by byl v lé
čem v nemocmcl, v sanatorIu nebo v JInem lečebném ústavě, ač byl 
pro alkoholismus v ústavu choromyslných a v poslední době v nemoc
níci (~ 1.0 všeob. poj. ~podm.). Niž š í s ~ u d y, vzavše za prokázanou 
tuto namltku, zamltly zalobu, O' d vol a c I s o u d z těchto d ů vod ů: 
Závazky žalo,vané pojišťovny ~.yojištěni~ Antonína F-a byly by zanikly 
p'odle § 10 vseob. pOJ. podm .. JIZ proto, ze po nastoupení příhody po
JI~tné vyšlo najevo, že pojistník učinil údaje objektivně nesprávné; tím 
vIce to platí, když údaje pojistníkovy byly vědomě nesprávné a neúp,lné, 
neboť v tomto případě nebyla pojišťovna již podle § 870 obč. zák. po
vinna dodržeti smlouvu. 

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

D ů vod y: 

Podle všeobecně platné zás&dy o poctivosti styku jest povinnosti 
pojistn~ka, .~.?y na dotaz o .. sku:eČI:ostech; .. ~teré jsou důležité pro roz
hodnutI pO]Isťovny, zda pOJlstny navrh pnJlmá neoo odmítá, odpověděl 
pravdivě. Proto nestanoví zákon o pojišťŮ'vací smlouvě č. 501/1917 
ř. z., jaké právní účinky vznikají zam\člením nebo nesprávným udáním 
takových okolností, nýbrž ponechává to úmluvě stran t&k, že vyhrazuje 
pojišťovně, aby do všeobecných pojišťovacích podmínek pojala prů
padní doložky podle § 32 uvedeného zákona. Taková doložka jest uve
dena v § 10 písm. c) všeobecných pojišťovacích podmínek, z něhož jest 
patrno, že pojistníku jest ulo-žena závamost učiniti jak v pojistném ná
vrhu, tak vyšetřujícímu lékaři pravé a úplné udání k otázkám důležitým 
pro přijetí pojistného návrhu a nic vědomě nezamlčeti. Učinil-li pojist
ník nepravá nebo vědomě neúplná udání a zamlčel cli vědomě okolnosti 
důležité pro příjetí návrhu, spojuje s tím § 10 bod c) pojišťovacích pod
mínek právo pojišťovny odepříti platnost pojistky. Nevyžaduje se tudíž 
přímo lstivé jednání, které by zprostilo již podle § 870 obč. zák. druhou 
sm.'uv~í stranu plnění smlouvy, nýorž stačí pouhé nepravé udání, tedy 
objektIvně nepravé udání, a tako'vé udání jest v souzeném příp&dě 00-
saženo již v údaji, že pojistník neprodělal žádné pozoruhodné ne
moci. Ale i kdyoy šlo o pouhé neúplné udání neoo o zamlčení důležité 
okolno,st~,~ k čemuž se vyžaduje vědomí pojistníka o nesprávnosti, byl 
byl rovnez splněn předpoklad § 10 písm. c) všeob. pojišťovacích podmí
nek, poněvadž ani tu se nepředpokládá úmysl lstivý, nýbrž pouhé vě
domí, že udání není úplné, anebo vědomí pojístníka že skutečně něco 
důl~žitého zamlče!. A o tomto vědomí pOljistníkově, i' o jeho vědomí, že 
se Jeho neúplné udání neoo zamlčení týkalo důležitých okolností pro 
přijetí návrhu, nemůže oýti pochybnosti hledíc k zjištěnému skutko
vému stavu věci. 
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čís. 15800. 

Předpisy vlád. nař. č. 250/1935 Sb. z. a n. nemají vlivu na práva 
prodatele na vydání věci a odškodné za užívání vyplývající ze sjednané 
výhrady vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny. 

(Rozh. ze dne 5. února 1937, R I 25/31.) 

P r v Ý s o u d zamítl žalobu o vrácení secího stroje, prodaného 
žalovanému s výhradou práva vlastnického do úplného zaplacení kupní 
ceny, proto, že žalovaný požívá platebních úlev podle vládního n&řízení 
č. 250/1935 Sb. z. a n., takže ztráta lhůt v placení kupní ceny nenastala 
a nemůže tedy žalující uplatňovati ani .odstup od smlouvy, ani výhradu 
vlastnickou. O d vol a c í s o u d uložil prvému soudu nové jednání 
a rozhodnutí: D ů vod y: Jest lišiti mezi tím, zda prodávající žádá Za
placení zooží, či zda užívá práva, které si vyhradil smluvně od 
smlouvy ustoupití a domáhati se prodané věd z důvodu vyhrazeného 
práva vlastnického. V příp&dě prvém by kupci příslušelo příroěí, před
pokládajíc, že se na něho vztahují předpisy vládního nařízení č. 250/ 
1935 Sb. z. a n. V případě druhém však nebylo na právu, plynoucím 
prodateli z ~výhra.dy .vlastr:i.cké~O práva od smlouvy odstoupiti a žádati 
prodanou vee, vl&dmm nanzemm č. 250/1935 SO. z. a n. nic změněno. 
Výhrada slouži jistotě prodávajícího, který prodává na splátky nebo 
.dlouhodobé placení, a může-li se již dlužník odvolávati na plalcOní 
úlevy podle řečeného vládního nařízení, nemůže tím zmařiti smluvní 
jistotu prodávajícího. ,Kdyby byla ztráta lhůt učiněna závislou na pla
tebních lhůtách (splátkách) stanovených vládním nařízením č. 250/193'5 
a 2'51/1935 Sb. z. fl n., byla by ilusorní zajišťovací opatření, která si 
prodávající podle § 2 splátkového zákona smí vymíniti. 

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

D ů vod y: 

Podle stavu souzené rozepře jest se obírati vývody rekursu toliko 
s hlediska vládníhO' nařízení ze dne 21. prosince 1935 č. 250 Sb. z. a n., 
ježto nižší soudy řešily věc výhradně podle předpisů tohoto vládního na
tízení, nez~bývajíce se věcně Ů'statní spornou látkou. žalobkyně uplat
novala .v zalobě nárok na vrácení secího stroje s jetelovým přístrojem, 
p~{),~aneho s výhradou ,vlastnictví, a na zaplacení náhrady za odškod
n~m, Obé následkem prodlení žalovaného v placení kupní ceny. Co do 
na;ok? na vrácení prodaných předmětů nelze z ustanovení uvedeného 
Ylad~lho nařízen~ dovoditi, že by jím oylo pěco změněno na právním 
P?meru, o který Jde. Avšak ani rozhodování ve sporu o dalším žalobním 
na:ok~ na ~~apl~cení náhrady 1.500 Kč s přís!' není dotčeno ,řečeným 
v~adl1lm ~afIzemm, jak plyne jednak z toho, co bylo uvedeno o nároku 
predcho'zlm, a dále z toho. že ustanovení tohoto vládního nařízení o úle
vách při splácení pohledávek nemají vlivu na sporné řízení; dlužník, 

o 
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nemůže za sporu s účinkem namítati, že mu tyto úlevy příslušejí. V tom 
směru se reku rent pro stručnost odkazuje na rozhodnutí nejvyššího 
soudu, uveřejněná pod č. 15501, 15547 Sb. n. s. 

čís. 15801. 

Předpoklady pozbyti aktivního oprávnění k žalobě o pohledávku 
zabavenou berní exekuci. 

(Rozh. ze dne 5. února 1937, Rv 1 1009/35.) 

Protí žalobě na zaplacení pohledávkv z dodávkv zboží namítl žalo
vaný nedostatek aktivní legitimace žalo'bcovy k žalóbě proto, že pohle
dávka žalobou vymáhaná byla ještě před podáním žaloby zabavena 
berní exekucí. Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d 
proto, že přisvědčil uvedené námitce žalo'vaného. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

Důvody: 

Jde o berní exekuci' podle §§ 383 a dalších zák. č. 76/1927 Sb. 
z. a n. Podle odst. 1 § 383 uvedeného zákona se peněžitá pohledávka 
(mímo pří,pady uvedené v § 385, o něž tu nejde) zabavuje tím, že exe
kuční úřad písemně zapoví nejen poddlužníkovi, aby dlužníkoví platil, 
nýbrž í dlužníkovi samému, "by nijak nenakládal svou pohledávkou a 
zástavou pro ni zhzenoli, zejména aby nevybral této pohledávky. Podle 
odst. ,2 řečeného předpisu jest při tom oběma, t. j. ja:k poddlužníkovi, 
tak dlužníkovi, oznámiti, že stát nabyl zástavního práva na této pohle
dávce a že jest oprávněn ji vybrati. Ve vlád. nařízení č. 175/1927 Sb. 
z. a n. (jímž se ,provádí zák. č. 76/1927 Sb. z. a n.) k § 383, odst. 3, 
se nařízuje v odst. 5, že jakmile byla platební zápověď poddlužníkoví 
doručena, má exekuční úřad neprodleně zaslatí její opis dlužníkovi a 
pří tomu poznámkou na tomto opisu oznámiti, ,kterého dne byla pla
tební zápověď doručena poddlužníko'vi. Předpis § 391, odst. 1, uvede
ného zákona konečně ustanovuje, že teprve zabavení pohledávky a 
oznámení, že exekuční úřad jest O'právněn pohledávku tu vybrati, zmoc
ňuj e tento úřad, aby mimo jiné úkony tam vypočtené žádal na pod
dlužníkovi zaplacení částky udané v zápovědi, aby přijal placení za
bavené pohledávky a žaloval poddlužníka o zaplacení, nebyla-li po
hledávka včas a řádně placena. Z těchto' předpisů plyne pro otázku 
žalobcova oprávnění ke sporu nepochybně, že by žalobce pozbyl opráv
nění domáhati se zabavené pohledávky teprve tím okamžikem, kdy 
i jemu byla doručena platební zápověď spojená s oznámením ve smyslu 
§ .383, odst. 2, zák. č. 76/1927 Sb. z. a n., neboť teprve od toho oka
mžiku přešlo by oprávnění domáhati se zabavené pohledávky v platební 
zápovědi vytčené s dlužníka na vymáhajícího věřitele (exekuční úřad). 
Dokud Se doručení takové nestalo, jest dlužník podle výslovného před
pisu .§ 387, odst. 1, uved. zák. i pO' zabavení pohledávky bez souhlasu 
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exekučního úřadu oprávněn domáhati se žalobou toho, aby pohledávka 
byla složena u soudu pro exekuční Mad, nebo určení, že pohledávka 
'est po právu Ale." vyloženého práv.n!ho hle~iska se an}. soud p;vní 
;tolice, ani odvolacJ soud souzenou veCJ nezabyvaly a neu'cInlly potreb-
ných zjištění v příčině doručení platební zápovedi žalobci. Na prvním 
soudě .bylo, aby - posuzuje věc podle toho, co tu bylo dovoděno -, 
zjistil, zda a kdy byla i žalobci jako dlužníku doručena berním úřa
dem platební zápověď. Zjistí-li se, že se tak stalo před doručením 
žaloby žalované firmě, t. j. před 7. zářím 1934, pak by námitka nedo
statku aktivního oprávnění ke sporu byla odůvodněna. Stalo-li se však 
doručení uvedené platební zápovědi žalobci až po zahájení sporu (§ 232 
c. ř. s.), nemělo by toto doručení na žalobwvo atkivní oprávnění k ža
lobě z důvodu za:bavení pohledávky vlivu a bylo by se soudu zabývati 
dalšími námitkami vznesenými žalovanoU' firmou proti žalobnímu ná
roku. 

čís. 15802. 

úmluva, podle níž se přesunuje na zaměstnance placení nemocen
ského a pensijního pojištěni. větším než zákonným dílem, jest neplatná, 
třebas zaměstnanec místo pevného platu pobíral pohyblivé provise po 
srážce veškerých výloh a při stanovení výše provise byly již příspěvky 

,zakalkulovány. 
Náhrada škody na ušlém nemocenském proto, že zaměstnanci ne

bylo dovoleno, aby byl odborově organisován. 

Prohlášení učiněné zaměstnancem z a trvání služebniho poměru, že 
nemá proti zaměstnavateli žádného pohledávání ze služebního poměru, 

. nemá právního účinku. 

Pokud neodporuje služební smlouva, uzavřená s firmou B., dobrým 
mravům. -

(Rozh. ze dne 5. února. 1937, Rv I 1159/36.) 

žalobce se na ža,lované firmě damáhá, ahy mu zaplatila 1) pnme
řený plat za jeho činnost po celou dobu zaměstnání u žalované od 
20. prosince 1929 do 30. června 19'32 po srážce již obdržených částek 
na základě týdenní mzdy 500 Kč, ježto prý podle zásad žalované každý 
vedoucí filiálky má si tolik vydělati v týdnu, a to dohromady 17.000 Kč; 
2) náhradu platu za šes,u'uedělní v)Íipovědní lhůtu, ve výši 2.400 Kč; 
3) náhradu za přeplacení bylUl, stěhovací výlohy, za neoprávněné 
srážky, za cestovní výlohy, pak náhradu za dobu jeho nemoci a náhradu 
škody, kterou žalobce utrpěl tím, že mu byla bezdůvodně -odňata pro
dejna (bezdůvodně propuštěn), že žalovaná firma nepřevzala specíelní 
předměty, které žalobce opatřil pro prodejnu, že žalovaná mu nedo
vnlila, aby byl odborově organisován, že musil zaplatití sám celé po
jistné příspěvky nemocenské a pensijní v úhrnné částce 17.309 ,Kč; 
dále aby mu vrátila kauci, která se zvýšila z původních 5.000 Kč na 
8.000 Kč. SVlJj nárok opírá žalobce o to,' že hyl k podpisu smluv žalo
vanou firmou donucen, takže smlouvy jsou neplatné, a dále že smluvní 

8' 
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ujednání ta odporují zákonu a dobrým mravům a jsou mimo, to nicotné 
ve smyslu § 879 č. 4 obč. zák. K odůvodnění svého právního náwru 
uvedl v žalobě, že k podpisu služební smlouvy hyl dOllllcen až za trvání 
služebního poměru. Smlouvu se sice zdráhal podepsati a učinÍ'! tak jen 
proto, že mu žalovaná firma pohrozila, že bude propuštěn, ,Také poz
dější pololetní smlouvy podepsal žalobce jen z donucení a pod vý
slovnou pohrůžkou propuštění. Smlouvy odporují dobrým mravům 
proto, že mu llkládají jen povinnost a nedávají takřka žádných práv. 
Žalobce napadá z tohoto důvodu odst. 2 smlouvy, poněvadž po srážce 
režie, která činí 2,%, a po srážce 1 % na kauci, které používá sama ža
lovaná a kterážto' část pwvise jest odňata jeho disposici, zbývá žalobci 
sotva 1 % nejvýše 1 V2 % z cYbratu jako mzda, což však neodpovídá 
povinnostem a rozsahu práce, jež se od něho požadují. Ustanovení 
smlouvy pod 3 a), kterým se na zaměstnance přesunují zcela břemena 
sociálního, pojištění, je mimo to nezákonné a proti dobrým mravům; 
odst. 4 smlouvy, kterým se na zaměstnance uvaluje veškeré nebezpečí 
stran zboží k prodeji mu svěřeného bez zřetele na jeho zavinění, kde 
se mu ukládá ručení za manko, zmenšení hodnoty neprodaného zboží 
a dovozné za neprodané a' vrácené zbo'ží; odst. 9 smlouvy, poněvadž 
odporuje dobrým mravům, aby každé, byť i nejmenší nedopatření ve 
službě mohlo míti za následek propuštění ; odst. 11 smlouvy, že bez 
náhrady škody může žalovaná svého zaměstnance přesaditi na jiné pů
sobiště, tím žalobce byl, pr0'tože byl překládán z jedné !iliálky do 
dmhé, citelně poškozen; odst. 12 sml'Ouvy, že žalovaná smí kdykoEv 
odníti zaměstnanci prodejnn. Rovněž konkureční klausule podle odst. 13 
smlouvy jest protizákonná a proti dobrým mravům. P r v Ý s o u d 
žalobu zamítl. D ů vod y: Soud nedošel k přesvědčení, že žalobce byl 
žalovanou; přiveden ke smlouvě lstí nebo nespravedlivou a důvodnou 
bázní, zejména pohrůžkou propuštění (§ 870 obč. zák.). Nespravedlivé 
donucení k smlouvě mO'žno předpokládaH tím méně, že k po-clpi'su 
smlouvy došlo před notářem, který jistě z úřední povinnosti dbal toho, 
aby ,se projev žalobcovy vůle před ním stal způsobem odpovídajícím 
zákonu, a kromě toho žalobce každomčně 'Podpisoval bez váhání další 
půlroční smlouvy, aniž byl na něho činěn jakýkoli nátlak. Ostatně při 
rozsahu a způsobu výrobního a prodejního aparátu žalované jest podle 
názoru soudu nezbytně nUtné, aby veškeren provoz prodejen byl jed
notně organisován. Samoz,řejmým předpokladem tétO' organisace jest, 
že žalovaná svěřuje své prodejny svým zaměstnancům jen za podmínek ~ 
stejných pro všechny prodejny a stanovených pro obě strany ve stan
dardní smlouvě. Podpisem řečené ,smlouvy se zaměstnanec zavazuje, 
že se podrobuje prodejní organisací žalované, smlouva ta a její podpis 
jest nutným, předpokladem, má-li býti jako vedoucí prodejny přijat a 
zaměstnán. Jestliže se žalobce chtěl státi v'edoucím prodejny, musila 
úd něho žalovaná žádati, aby podepsal onu smlouvu a podrobil se jejím 
podmínkám, poněvadž by mu jinak nemohla prodejnu svěřiti. Napwti 
tomu žalobci z předložené smlouvy byly tyto podmínky patrné, věděl, 
že podpis smlouvy jest nutným předpokladem, aby stal se vedoucím 
prodejny. Jestliže mu nevyhovOvaly, jestliže byly, jak tvrdí, jen v jeho 
nepfOspěch, takže pro něho znamenaly hospodářské poškození, měl na 
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vůli smlouvu nesjednati po případě ji neobnovovati. Žalobce také ni
kterak nedokázal, že by jej byla žalovaná nutila, aby za těchto okolností 
místo u ní přijal a v něm setrval. Neplatnost smlouvy z důvodu § 870 
obč. zák. žalobce tedy neprokázal. Rovněž při podpisování zúčtovacích 
dokladů neučinila na žalobce ani přímý, ani nepřímý nátlak. Žalobce 
své požadavky nejenom uplatňovati mohl, nýbrž je též II žalované 
uplatttoval, a to s úspěchem, Neprokázal tedy, že by byl musil vše 
slepě a bez výhrady podpisovati, naopak ze smlouvy, svědeckých vý
povědí, ze žalobcových poznámek na zúčtovacích dokladech vyplývá, 
že žalovaná vyzývala žalobce v oběžnících, aby nepodpisoval, nemá-li 
zlikvidovány a vyřízeny diference. Jsou tedy žalobcova prohlášení svo
bodným projevem žalobcovy vůle a zejména není prokázáno, že by je 
žalo,vaná lstí, nátlakem nebo nespravedlivou bázní od žalobce vynutila. 
Zalobce jest posuzovati jako obchodního pomocníka podle § 1 zákona 
ze dne 16. ledna 19'10 Č. 20 ř. z. Služební poměr, jenž byl založen 
smlouvami mezi ním a žalovanou, jest posuzovati podle ustanovení to
hoto zákona. Meze smluvní volnosti jsou stanoveny v § 40 řeč. zák. 
a s hlediska tohoto předpisu nelze pOlkládati' smlouvy mezilstranamÍ' za 
nezákonné. Na neplatnost ustanovení odst. 3 smlouvy z důvodu § 879 
obč. zák. odvO'lává se žalobce neprávem. Tú,to ujednání, že žalobce jest 
zavázán z provise hraditi mzdu a veškeré pojištění personálu, pokud 
jest zaměstnavatel povinen je platiti i za svou osobu, nelze pokládati 

. za nicotné, poněvadž smlouvu tu lze vykládati tak, jak bylo shora 
zjištěno, že totiž žalobce příspěvkové dávky, na žalovanou firmu při
padající, neplalil ze svého. Žalobcovým příjmem nebyl pevný plat, 
nýbrž teprve ta část obratové pro vise, která mll zbývala po zaplacení 
veškeré režie, kterou smluvně převzal a neplatil tedy žalobce příspěvky 
z tohoto svého ryzího zisku, nýbrž z té kvoty provise, do které byly 
tyto příspěvky již zakalkulovány, a o neplatnost pO' případě trestnost 
této úpravy by mohlo jíti jem. tehdy, kdyby žalobce prokázal, že měl 
nárok na určitý plat, podle něhož žalovaná mu směla sraziti na pojist
ném jen určitou část.ku, sráž'ela mu však částku vyšš.i, Podle § 11 zák. 
č. 26/1929 Sb. z. a n. po případě podle § 170 dl, e) a podle § 250 cl, d) 
zák, Č. 221/ 1924 ve znění zákona č. 184/1928 a vlád. nař. Č. 112/1934 
a 243/1934 Sb, z. a n. jest za neplatná (trestná) pokládati jen taková 
ujednání, která by omezovala nebo vylučovala platnost uvedených zá
konů v neprospěch pojištěnce nebo jeho příslušníků. O takovou smlouvu 
nešlo, neboť bylo při kalkulaci provise po'čítáno s příspěvkovou kvotou, 
již měla hraditi žalovaná firma. Kdyby anebo pokud by žalobce býval 
řádně příspěvky platil, nebyly by jeho nároky ze zákonného, pojištění 
mJak zkráceny, a smlouvou upravený postup jest věcí čistě interního 
vyúčtování mezi stranami a úmluvy, jak a kdo bude pojístné poukazo. 
vah, kdežto úhrada příspěvku žalované prováděla se z tržby, která jest 
majetkem žalované. Také odst. 4 smlouvy není nicotným. Nepříčí se 
dobrým mravlim smlouva, jíž se zavázal vedoucí prodejny hraditi veš
keré úbytky prodejny bez zřetele na to, zdali ho stíhá zavinění čili nic. 
Ujednání takové smlouvy není v zltkoně i\ikde zakázánO' a také ani svým 
obsahem, ani účelem neporušují zásad ustále,ného styku jak spole· 
čenského, tak obchodního, tím méně pak vš,eobecně uznaných iásad 
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mravních, neboť se jí neomezují ani volnost smluvní vůle, její svobodné 
určení, ani hospodářská působnost vedoucího pwdejny, nýbrž bylo 
jejím účelem čeliti tomu, aby veškerá pozornost a péče, již jest ob
chodníku vždy dbáti, nebyla jím opomíjena. S toho hlediska nutno 
vl/bec pDsuzovati celou smlouvu a jest se při tom vystříhati omylu, 
jehož se dopouští žalobce tím, že pokládá každé ustanovení smlouvy 
za samostatný pří!pad, zapomínaje, že i když se jednotlivé ustanovení 
jeví jemu nepříznivým, nesmí př'ehlížeti ty částky smluvních ujednání, 
která nepopiratelně jsou s to zajistiti mu prospěch, výdělek a vyvážiti 
ty podmínky, které žalobce shledává pro sebe nepříznivé. Předpokladem 
nicotnosti smlouvy podle § 879 Č. 4 obč. zák. jest nápadný nepoměr 
mezi ma}etkovou hodnotou plnění a vzájemného plnění, jež se nedá 
ospravedlniti ani okolnostmi případu, nýbrž má svou přičinu v tom, že 
jedna strana využije pro sebe tísně strany druhé, která jí brání, aby 
nehájila plně svých zájmu. Využití těchto, poměrii předpokládá, že byly 
známy tomu, kdo jich vykořistil k svému prospěchu. »Vykořistění« 
pak předpokládá, že jeden ze smluvníků vědomě a úmyslně těžil z ne
příznivých osobních poměrů a vlastností druhého smluvníka na jeho 
úkor a ve svilj vlastni prospěch (rozh. č. 1725, 8051 Sb. n. s.). Podle 
názoru soudu nelze mluviti o nápadném nepoměru mezi majetkovou 
hodno,tou plnění žalované a činností žalobcovou, uváží-li se, že žalobce 
neměl jen příjem ,z prodejny, ale i ze správkárny, a že měl naturální, 
byt. Smlouva na jedné straně umožňovala žalobci, ~by pracoval na do
sažení co největšiho obratu, dávala mu možnost, aby výši své režie 
sám si do značné míry určoval. Poskytovala mu, dosáhne-li jen o 10% 
více než polovinu předepsaného obratu, další prémie. Žalobci to nebylo 
nemožno, jak tvrdil, nýbrž žalobce skutečně takových obratů dosahoval 
a prémie si vydělal. Žalobce měl možnost si' vydělati zvláštní prémie 
na odprodejovém zboží. Poskytujíc žalobci prodejní místností, pracujíc 
reklamou nejen ve prospěch svůj, ale i ve prospěch žalobcův, umožňo
vala mu, aby rozvinul všechny své prodejní schopnosti, aniž byl při tom 
zatěžován starostmi o úvěr, administrativou nebo obavou pčed konku
rencí, poněvadž svými cenami zajiš ťovala pro svou prodejnu žalobci 
i sobě co nejširší okruh zákazníků. Od žalobce smlouva za to vyžado
vala, aby vynaložil veškerou pozornost a péči, jíž jest obchodníku vždy 
dbáti, neboť není pochyby, že výše dosaženého obratu v prodejně, která 
jest v místě jedinou a k níž, jak jest s,oudu známo, inklinovali i kOll

sumenti z Ž. a okoU, závisela hlavně na zdatnosti žalobce jake obchod-' 
vedoucího, neboť dobrý prodavač obratným doporučením a vhodnou 
nabídkou může dosáhnouti, že zákazník učiní větší nákup, než snad 
s počátkll zamýšleL Smlouva uklildala o'všem žalobci také mčité ztráty 
vzniklé snížením neb znehodno'cením zboží. Nelze popříti, že jesť to 
ustanovení žalobci nepříznivé, není však důvodu, aby bylo pokládáno 
za nicotné podle § 879 č. 4 obč. zák. Není 'tu především nápadného 
nepoměru, poněvadž bylo snižení limitováno částkou 1 % a vyúčtová
válo se jen na osobním účtu žalobcově, který přes četná snížení má 
stále vzestupnou tendenci, a jak bylO zjištěno, dosáhlo celkem jen 0.7%. 
Dále nemůže býti vůbec řeči O vykořistění, neboť snížení se provádělo 
podle individuální úmluvy se souhlásem žalobowvým, který sám sní-
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žení .zúčtoval. Snižení ,tej !ak~ nestíhalo plnou. t~ží, poněvadž, byv upo
zornen na.~hys!~ne, smz~m pr:,dem, ,:,ohl.hledeh, aby mu zbylo co nej
méně zbozl. Smzem take nemelo za učel zalobce vykořistiti, nýbrž mělo 
mu býti pobídkou, aby vynaložil vše na to, aby snížení zabránil a sou
středil svou prodejní snahu na druhy zbo'ží, jež mají býti sníženy. Ne
možným to. nebylo, P?něvadž ve!ká Čás! zákazníků přichází do pro
deJny kou'R.I,h ,SI' poroste boty, amz bf meliV ,zvlášť určité přání co do 
druhu. Sm.zem z d,u~odu. zne~odnocem ?dpoVldá úmluvě podle odst. 4. 
Smlouva, ze hradl zalobce vsechny ztraty, není proti dobrým mravilm. 
Z téhož důvodu nelze uznati na ne morálnost srážek, které byly žalobci 
učiněny z důvodu vloupání, nehledíc k tomu, že žalobci byly nahrazeny 
a že žalobce, podepsav prohlášení ze dne 31. ledna 1931 uznal že 
k:oměo salda ,,:?85 ,Kč na j,:~o osobnim účtě nemá za žalov~nou ji~ých 
nar~ku. Rovnez nahrady ,castek .. za .:eklam~ce" které nebyly žalobci 
uznany, časte~ za ne~znane po pr~p',:de nezdarene fotografie a neuznaný 
P?sudek, kterych .se zalobce domaha, odvolávaje se na nicotnost, nelze 
pnznah, ponevadz žalobce, podepsav bez výhrady prohlášení dal na
jevo,~e d.osavad~í vy~~tová,ní s~ých nároků na osobním účtě pokládá 
za ~pľa~ne a n~ma ,dalslch naroku . .odporovalo by zcela právnímu cítění 
a zas~dam ustaleneho !tyku spolecenského a obchodního a požadavku 
p:ávlll JIstoty, kdyby :a~ob?e, který n~prokázal, že na něm byly pod
pIsy vynuceny dodatecne, Jen proto, ze se později se žalovanou ne
~~odl, mohl, proti. ní upl,at.ňovati ~~zné nároky, které souhlasně vy
,!,ctoval a vyslovne prohlasll za vynzené. Není tedy důvodu pokládati 

. sm!ouv)' mezi ž~l?bcem, a žalovanou za neplatné podle §§ 875, 879 
?bc. za~. a. ~te!ne maJ1 platn?st a závaznost i prohlášení žalobcem 
zalovan,e učmena .. Žal?bcovy naro.k~ ?a pia! se tedy řídí jen tím, co ve 
smlo,uvac,h~ylo uJednano, a domnely zalobcuv nárok na mzdu 17.1000 Kč 
nema 'P'ravmh~ pú.dkladu. Nejsou též neplatnými odstavce 9, 11 a .12 
smlou~y, pone,vadz o~st. 9 neukládá žalobci nic jiného, než přesné a 
po.~I!~e v~denl prodejny a provádění příkazů žalované. Žalovaná má 
zaJlste pravo, aby požadovala na žalobci poctivost a napmstou přes
no'st ~ pr~vdlv?st ve vzájemném styku, 'když svěřuje žalobci sklad ve 
st,a.l!slwve cene, a deseWisíwvé tržby, spokojujíc Se jen zárukou ve 
vysl k.au~e,. ktera J,est nepa~rným zlomkem hodnot, jež žalobci svěřila. 
I kdyz SI o. zalov~na v~h~a~hla kontrolu prodejny, nemohla přece tak 
často a dukladne ~r~vadet~ dO~led .nad pro;dejnam~ a jest pochopitelné 
a .m ko II nespraved!lve, kdyz po,zaduJe na svym zamestnancích naprostou 
'P';esnos!, n:,bof pn rozsahu a způsobu její pmdejníorganisace, jedině 
dusledna pre.'~osty a možnost odnětí prodejny, zjistí-li se nesprávnosti, 
mohou uC,hraml! zalovanou před škodou. Odst. 11 smlouvy nebyl ža
.~ObcI na uJ~u; naop:,k jeho přeložení bylol mu na prospěch a do H. 
sel z ovlastm vule. Am odst. 12 smlouvy není proti zákonu nelbo dobrým 
mravun,t, neboť v souhlase s § 12 zák. oobch. pomoc. přiznává obchod
~edou~ln,tu po odnětí prodejny přiměřenou odměnu. Výpovědní lhŮta 

dpovlda § 20, odst. 2, zák. o obch. pomoc., odsl. 13 smlouvy jest 
~ souhlase. s § 36 uvedeného zákona. Co se týká propuštění žalobce 
• ne I}. kv~tna 1935, není věcí žalobce, nýbrž žalované aby prokázala 
ze mela duvod k propuštění žalobce bez výpovědi. S;Ud zjistil shora: 
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že žalobce, ačkoli bylo podle smlouvy jeho po"inností, aby tržbu jako 
majetek žalované denně celou žalované poukázal, odeslal v týdnu 18. 
o 714 Kč a v týdnu 19. o 152 Kč méně. Následkem revi'se prodejny pro
vedené Ul ža,lobce dne 11. května 1935 se ukázalo, že sklad vykazuje 
manko 12.428 Kč, při čemž podle doznání samotného žalobce nebyla 
jím tržba odeslána a žalobce si ji svémocně zadržel. Není pochyby, že 
toto jednání žalobcovo, kterým byla porušena jeho povinnost podle 
odstavců 6 a 9 smlouvy, kterážto ustanovení zejména 'Při způsobu 
prodejní organisace žalované jsou nutným požadavkem, zakládá pro 
žalovanou důležitý důvod k předčasnému propuštění žalobce podle 
§ 27, odst. 1, zák. o obch. pomoc., poněvadž svým jednáním porušit 
důvěru, kterou jeho služební 'poměr nezbytně předpokládá. Nelze sou
hlasiti s názorem žalo'bco·vým, že hy hyl oprávněn svémocně si zadržeti 
něco z tržby, která jest výhradným vlastnictvím žalované. Jest tedy dán 
důvod k propuštění žalobce a soud se nemusil zabývati jeho domněn
kami, že snad měla žalovaná jiné motiVy k jeho propuštění." Žalovaná 
ostatně nebyla povinna o'znamo"ati žalobci důvod propuštění, nýbrž 
bylo její věcí, když žalobce bez výpovědní lhůty propustila, aby důV'od 
podle § 27 zák. o obch. pomoc. prokázala. Ž<llovaná tak v tomto spom 
učinila. Pokud žalobce stojí na stanovisku, že žalovaná, nepřihlásivši 
ho k pensijnímu a nemocenskému pojištění, zavdala příčinu, aby ža
lobce sám předčasně rozvázal služební smlouvu (§ 26 č. 2 zák. o obch. 
pomoc.), stačí odkázatí na rozhodnutí č. 8411 a 13919 Sb. n. s., která 
stanovisko žalobcovo vyvracejí. Naopak, jak smlouvou jest zjištěno, 
měl žalobce smluvní závazek z tržby částkou do pro vise jeho zakalku
lovanou platiti veškeré pojištění, žalobce to však po dlouhý čas nečinil. 
Soud nemohl proto přiznati žalobci nároky, které odvozuje z předčas
ného zrušení smlouvy, a to náhradu platu za výpovědní lhůtu a náhradu 
za ušlý zisk 1.200 Kč. Co se týká dalších žalobcových nároků z důvodu 
přestěhování ze S. do H. R., jest odkázati na žalobcovo prohlášení, 
kterým byly vyřízeny všechny }eho nároky vzniklé do 31. ledna 1931. 
Z téhož důvodu nemůže žalobce požadovati úroky z kauce od JO. do 
52. týdne 1930. éástku za telefon 3.00 Kč nemohl soud žalobci přiznati, 
poněvadž jí platí žalobce podle odst. 3 b) smlouvy. Co se tkne srážek 
na osobním účtu v celkové zažalované výši 7.372 Kč, nemohl je soud 
žalobci přisouditi, poněvadž srážky nebyly činěny neprávem, nýbrž na 
z"kladě smlouvy, a kromě toho jsou rovněž vyřízeny tím, že žalobce 
bezvýhradným podpisem k1ausule na zúčtovacích výkazech prohlásil 
opětovně, že nemá kromě zůstatku svého osobního účtu za žalovanou 
jiných nároků a pro.jevil souhlas s provedeným zúčtováním. Se zřetelem 
na to, co bylo shora řečeno o přípustnosti smluvené ú:pravy plaoeni 
nemocenských a pensijních příspěvku, nemohl soud vyhověti žalobni 
erosbě na vrácení částe.k 453 Kč a 809 Kč, které žalobce sám zaplatil. 
Zalobce neprokázal nijak, že· mu bylo žalo·vanou výslovně zakázáno, 
aby byl odborově organisován. Žalobce také neprokázal, že tím utrpěl 
škodu 350 Kč. částka 1.535 Kč za žalobco·vy investice do zařízení ne
mohla hýti přisouzena, poněvadž žal'O'bci byla žalovanou přiznána ná
hrada za převzaté zařízení, kdežto na náhradu zbývajícího zařízení, 
které není žalovaná povinna převzíti, néřná žalobce nároku, poněvadž 
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není prokázáno ani zavinění žalované na zrušení smlouvy, aUl JeJ! obo
hacení z dllvodu žalobcem učiněných investic. Částku 1.839 Kč jako 
náhradu v nemoci nemůže žalobce od žalované požadovati, poněvadž 
není právního důvodu, aby žalovaná byla k jejímu placení odsouzena, 
tím méně, že žalobce dostal podporu nemocenskou. Také nároky na 
náhradu cestovného nejsou po právu, poněvadž ani podle smlouvy, ani 
podle záko!lllých pře~p,isů, o . náhradě šk~dy není pro ně dán právn! 
důvod, takze aU! v pncme častek 982 Kc a 938 nemohl soud zalobe 
vyhověti. Kauce žalobwva u žalované pro první pololetí 1932 činila 
13.110 Kč. Podle odst. 7 smlouvy ručí tato kauce za škody způsobené 
žalované zaviněním žalobcovým. Žalobce, porušiv smluvní povinnost 
zadržením tržby, neplacením nemocenského a pensijního příspěvku, 
způsobil žalo'vané škody (12.428 Kč, 1.464 Kč 80 h, 1.0'56 Kč, 2.896 Kč), 
které kauci značně přesahují. Soud musil zamítnouti tedy i žalobní žá
dost, pokud směřovala na vrácení kauce. O d vol a c í s o u d potvrdil 
rozsudek prvého soudu. 

Ne j v y Š š í s o u d částečně nevyhověl dovolání částečně mu 
vša"k" vyhověl a uložil prvému soudu nové jednání a rO;hodnutí. 

Důvody: 

/ Pokud odvolání napadá zjištění nižších soudů, že nebyl na žaloboe 
.učiněn nátlak, aby podepsal tedno!livé služební smlouvy, neprovádí ani 
te,nt~, a?l Jl,ny z dovolaClch?u:,od~ v §" 503 c. ř. :. výčetmo uvedených, 
prezlrajlc, ze tu jde o oeenem pruvodu, jeho·ž prezkum jest odňat do-

. vol~cim~ ~oudu. T?též platí o tvrzeném přímém nátlaku při podpisu 
. vyučtovam procesmmu soudu předlMených. Nesprávný je však názor 
že žalob~e l.'0z?yl ž~l~b~u ~omá,haných nárokií, pokud mu vznikly před 
jedno!hvynll zuctovalllml, lIm, ze z mch potvrdil svým podpisem, že 
krome salda v jeho prospěch vypočítaného nemá za žalovanou firmoll 
žádných. jiných p~hledáve~. Tent~ názor mohl by obstáti jen, kdyby po 
s~on~er;l· pracovmho pomeru doslo mezi .stranami k ujednání, podle 
nehoz zalobce vyúčtován1 vzáj-emných nároku sporných ·stran uznal a 
se vzdal da1š!ch nároků vůči žalované firmě, prohlásiv, že kromě ,salda 
v Jeho .rrospech vypočítaného nemá žádných jiných pohledávek, neboť 
tu, by sl~ ~ uznávací, smlouvu, mající povahu disposice o právním po
meru pr,:ve Jako smlr (Sb. n. s. č. 8240, 585.0 a j.). ,V souzené věci 
nebylo vsak prok<izáno, že došlo k takovému ujednání po s'končenÍ ža
lobco~a pracov~ího po'."~ru, a podobné q?hody za trvání tohoto poměru 
nemajl tento vyznam, jezlo pro hospodarskou odvislost zaměstnancovu 
tu, nelze mluviti o projevu svobodné vůle zaměstnance podle § 869 obč. 
z~k. (Sb. n; s. č. 152'62). Pokud tedy nižší soudy, vycházejíce z opač
n~ho mylneho nazírání, oduzna-ly žalobci několik nároků a nezjistily 
j.eych . s.~utkový podklad jen proto, že žalobce potvrdil v pozdějším vy
uctovam, že nemá žádných dalších nároků, není věc zralá- k rozhodnutí. 
Jde tu o tyto nároky: a) diferenci úroků v týdnu 30.-52. roku 1930 
231 Kč, b) zatížení v týdnu 33. r. 1930 a 48. r. 1930 za nedovoleno:~ 
r·eklamacl 20 Kč a 42 Kč, celkem 62 Kč, c) za neuznané a nezdařené 
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fotografie výkladní skříně v týdnu 35. a 47. r. 1930, 40 Kč, d) za ne
uznaný posudek (týd. 38. r. 1930,22. a 41. r. 1931) 195 Kč. Neodůvod
něna jest výtka, že se- smlouva příčí celým svým obsahem dobrým 
mravům. Touto námitkou zabýval se první soud zevrubně a do'líčil 
správně, že a proč nelze mluviti o vykořisťování žalobce, ani o tom, 
že by ;žalobce byl v celku nebo. v jistých směrech vydán libovůli za
městnavatelky, a že by při sjednání smlouvy byly překročeny meze do
volené smluvní svobody. Stačí odkázati k jeho správným důvodům, 
které dovolací soud schvaluje. Nejvyšší soud se odchyluje od právního 
posuzování věci nižšími soudy jen v těchto bodech: Žalobce se domáhá 
částek 809 Kč a 453 Kč proto, že žalovaná přesunula na něj placení 
celéhoi pojistného příspěvku nemocenského a pensijního a že žalobce 
v době od 13. ledna 1930 do 14. ledna 1931 ,sám zaplatil celé pojistné, 
tedy i poIovinu připadající na žalovanou firmu jako zaměstnavatelku. 
Nejvyšší soudu odůvodnil v rozhodnutí ve Sb. n. s. Č. 13828, k němuž 
se odkazuje, zásadu, že úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
jíž se přesunuje na pojištěnce pensijního nebo nemocenského pojištění 
větší než z<ikonem stanovený podíl na placení pojistného, jest neplatná. 
Z toho vyplývá, že není-li platná a závazná dohoda, může se žalobce 
právem domáhati na žalované firmě, aby mu nahradila vše, co si ne
právem zadržela, a bude tedy třeba zjistiti, zda byl žalobce skutečně 
zatížen uplatňovanými částkami z tvrzeného jím důvodu. Platnost do
hody nelze vyvozovati ani ze skutečnosti, že žalobce neměl pevný plat, 
nýbrž jen pohyblivé provise, které zbývaly po zaplacení veškeré režie, 
již smluvně převzal na sebe,a že při stanovení výše této provise byly 
sporné příspěvky již zakalkulovány. Nižší soudy z toho usoudily, že 
žalobce vlastně nezapravil tyto příspěvky ze svého - ze svého čistého 
zisku -, nýbrž jen v zastoupení firmy a že šlo jen o interní vyúčtování 
mezi stranami. Avšak právě proto, že žalobce nepobíral pevný plat a 
že ani výše příspěvků nebyla stanovena určitou částkou, nebylo již při 
sjednání dohody patrno, zda nebyla překročena ona nejvyšší hranice, 
do níž mohou zaměstnanci podle z<ikona o sociálním pojištění a o pen
sijním pojištění býti přidržováni k opatření prostředků k úhradě povin
ností nositelů pojištění, a nebylo možno posouditi, zda a v jaké výši 
byl převzetím tohoto závazku snížen služební příjem žalobcův. Celé 
uj'ednání se i jinak příčí jasnému ustanovení zákona a mohlo sloužiti 
k jeho obcházení, hledí-Ii se k tomu, že v § 162 zákona č. 2'21/1924 
Sb. z. a n. v doslovu zákona č. 184/1928 Sb. z. a n. je stanoveno, že 
z pojistného hradi zaměstnavatel i zaměstnanec po jedné polovině, 
v § 163, že zaměstnavatel je povinen platiti nemocenské pojišťovně 
celé pojistné, v § 164, že může část pojistného připadající na zaměst
nance při výplatě mzdy sraziti zaměstnanci z jeho platu a konečně 
v § 165, že pojistné, jež srazí zaměstnavatel zaměstnanci, jest statkem 
zaměstnavateli svěřeným. Podobná ustanovení má zákon č. 26/19'29 
Sb. z. a n. v §§ 64--68. Jde tu o opatření a povin@sti plynoucí z ve
řejného práva, od kterých předpisů nedovoluje zákon smluvní úchylky, 
a takové úchylky nelze ani omluviti nějakým interním postupem účto
vacím. V souvislosti s touto položkou bude třeba i znovu přezkoumá
vati částku 2.896 Kč, jíž byl žalobce zatížen, ježto prý žalovaná firma 
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'1 za něho« zaplatiti sociální příspěvky a jiné nitklady z důvodu 
rnus~~e~skéhO pojištění. Pokud žal~bce uplat~oval, že nebyl a ne~.oh! 
n~J1.1 dborově organisován, ježto zal ovana [Irma to nedovolIla, Clmz 
by!I ~ ěl škodu 350 Kč na ušlé podpoře v nezaměstnanosti a 1.839 Kč 
pry ~I~P nemocenském, odbyl první soud - k čemuž se připojil i od-
na us em . k • ., I b k' I • . I . oud - tyto nároky poznam ou, ze pry za o ce nepro aza, ze 
va aCI s' ., 'b bl db' .. b 10 'ialovanou výslovne zakazano, a y y.o orove orgamsovan 
rn~ ty. n ~trpěl škodu 350 Kč a že prý není právního důvodu, aby ža
a ze II . d k' h '1 h T t .. t 
I b · nollla by' ti přiznána nahra a nemocens yc vy o. u ocas 
o Cl lOb 'k t"'t b I d , dku nelze dovolacímu soudu vu ec prez ouma I, jez o ne y 0-
rozsu dll d ..• .... d b' I t t čně zjištěn skutkový po (a , ]lmz se nIZSI sou' y neo Ira y, a ne-
~ ~; ani dolíčen.o, které skutečnosti a proč tyt,) rozhodné o~~lnosti 

\ ly prokitzány, takže za dnešmho: stavu nelze am pOSOUdItI, zda 
ne ~aké míře byl žalobce zkrácen v právu v§ 114 ústavní listiny mu 
~a;učeném. Bude tedy na soudě, ~by, ~ři~li~eje ~{ př~dpisu § 182 c; ř. s., 
skutkovou podstatu v tomto smeru nalezlte vypsml a provedl dukazy 
stranami nabídnuté. Co do jedno-tlivých nároků, u nichž podle vyslo
veného názoru dovolacíh?- soudu vycházely ni~ší sou~y z n~sprá~
ného právního názoru a vec neprobraly s dostatecnou presnostI a du
kladností a důsledkem toho i v příčině nároku na vrácení kauce 
8.000 Kč, není ro-zepře zralá k rozhodnutí (§ 5lil c. ~. s.) a jež!o se 
vady týkají i řízení soudu první stolice, bylo se usnéstI, jak ve vymku 
uvedeno. 

c 

čís. 15803. 

strážní přídavek (a příplatek nabyt), přiznaný členům sboru státní 
stráže bezpečnosti, nebyl rozšířen na strážnlky v obecních službách, 
třebaže jim byla jinak ptiznána parita se státními zaměstnanci podle 
platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. 

(Rozll. ze dne 5. února 1937, Rv I 1847/36.) 

Srv.: Sb. n. s. Č. 7709, 7448, 8450. 

Žalobce byl jmenován policejním strážníkem žalované obce. Jeho 
platové, služební a pensijní 'Poměry byly upraveny podle platového 
zákona Č. 103/1926: Sb. z. a n. a vládních nařízení jej provádějících 
s tím, že budou podrobeny všem změnám a úpravám, jakým budou po 
případě podrobeny služební a platové poměry státních zaměstnanců. 
Opíraje se o toto znění služebního dekretu, domáhá se žalobce proti 
žalované obci zjištění, že mu přísluš-í právo na strážní přídavek a na 
příplatek na byt a že žalovaná lest povinna platiti mu tento strážní 
přídavek, jak byl zákonem ze dne 13. června 1922 Č. 230 Sb. z. a n. 
(vládním nařízením Č. '295/1'922: Sb. z. a n.) pro uniformované sbory 
státní stráže bezpe,čno'sti stanoven, a dále příplatek na byt, jak byl 
stanoven usnesením vlády ze dne 17. července 1928 a výnosem mi-' 
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nislerstva vnit;a ze dne 9. srpna 1928 č. 46?84/5/28. P r v Ý s o u d 
uznal podle zaloby. O d vol a c I s o u d zalobu zamítl. 

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

Dů vo dy: 

., V. tomto sp'0ru jde jediné .o to, .~da .byly žal9bci přiznány strážní 
pnspevek a pnplatek na byt, jake pnslusely členum státní stráže bez
pečnosti podle zákona Č, 230/19'22 Sb. z. a n. a vládního naJřízení 
Č, 295/1922 Sb. z. a n., tím, že mu byla přiznána »parita« se státními 
zřízenci podle zákona platovéllO Č. 103/1926 Sb. z, a n, Nejvyšší soud 
odůvodnil v ~etných rozhodnutích (zejména č. 7709, 7448, 8450 Sb. 
n. s.), ~ mmz se odkazuje, zásadu, že strážní přídavek, přiznaný zá
konem c, 230/1922 Sb. z, a n. členům sboru sháže bezbečnosti zří
zeným u státních úřadů, nebyl rozšířen na strážníky v obecních' služ
bác)! a ~,e s~ j,im mohlo, ta~ového přídavku dostati jen platným usne
se~lm pn,slusne samo~p:avne ko~~?raJce, Tento pr:ávní názor nebyl vy
vrac:n v~vo?y: dovolam a neJ,v~~~~ so~d nemá duvodu, aby se v pro
jedn,a.van~, ve:1 odchyhl od dr~vejsl sve JudIkatury. Podotýká se, že, co 
se tyce pnspevku na. byt, ~latl. obdobně pro něj stejná zásada, jež byla 
vyslovena pro straznl pnspevek. Žalobce sám ani netvrdil že mu 
spor~é mimořád~é .přídavky byly př~zná~y výslovně, a vyvo'zuje nárok 
n~ ne v podstate .len z doslovu. sluzebmch dekretů, že totiž byla pro 
neho zavedena vsechna provedItelná ustanovení zákona Č, 103/1926 
S~. z. ~ n." je,ž upra;rují plato~é, sl~žební a peněžní poměry a nároky 
znze~cu ~tatnIc~, a ze bylo vyslovne .podotčeno, že žalobcovy platové 
a sluzebm pomery budou podrobeny I všem změnám a úpravám, které 
v budoucnostr budou zavedeny pro zaměstnance státnÍ. Avšak žaloba 
za~lěňuje.!u pojem parity se státnímí zřízenci s pojmem parity s členy 
statm straze bezpečnostr po případě se zvláštními příjmy této zaměst
nanecké kategorie. O 'zvláštní povaze »strážního přídavku« zejména 
o jeho časovém vývoji a o konečné přeměně z t. zv. pauš~lovaného 
~trav~ého, bylo pojednáno v rozhodnutí Č, 7709 Sb, n. s. a zdůrazněno, 
ze 'p.nd,avek byl posk)l!o"án jen. členů!'l ,státní stráže bezpečnosti pro 
zvlastm povahu a, obtrznost sluzby "tatm stráže, Strážní přídavek byl 
za,,~den teprve zakonem Č, 230/1922 Sb, z, a n, 'a prováděcím naří
ze~lm Č, 295/1 ~22 :Sb .. z. ~ n, Jako trvalý, d? výslužného započitatelný 
~?zltek .a b)ll pnz?!,n.l~n clenu;n sbor~ straze bezpečnosti při státních 
uradec.h a mkoh ,tez pnym zamestnanc~m, Ustanovením § 148 plat. zá
kona c, 10(3/1926 Sb, z. a n, byly sIce ponechány v platnosti t. ř. 
stráž~í. př.ída~ky, a"šak jen příslušníkům ~tátní stráže bezpečnosti a šlo 
o z;rl.ast11l vy~odu :~o~kytn~tou této z,am,estnanecké kategorii, již nelze 
rO,zslrovatr am, na Jln~ zametnance s!atm, ani na strážníky samospráv
nych ~oTpo:acL Nesejde na tom, Jake slUžební úkony koná žalobce ža
lovane obCI, a jsou-li ro"nocenné s výkony státní stráže bezpečnosti 
nebo četnictva, poněvadž ze zákona neplyne jeho nárok na strážní pří
davek pO' případě byto"ý přídavek, jež mají výhradně jen členové 

. stální stráže bezpečnooti. ŽalDbce však také neprokázal, že by muža-
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, obec byla přiznala takové zvláštní přídavky, neboť jen platně 
lovana hl b 1 ··t· . h " o'evená vlrte samosprávné korpofaJce mo. a y z~ OZl I Je ~ ~ravm 
P~rbk na ně. Tuto vůli~elze "yv?zo~aÍ! z .lm~no\:acl~h dekr~tu ~alo?
~ov' ch, v nichž ,ne!JÍ f~Čl o ,tor;r, ze z.alob~1 P!I~navaJl r;rlmor~dne :pn

.\y náležejícl clenum statm pohcle, nybrz jeho pozltky JSou tam 
~~~~nce vypočteny jednotlivě a ony přídavky nejsou mezi nimi uve-

deny, 

čís. 15804. 

Bylo-Ii kupiteH (firmě sídlící v cizině) znemožněno zaplacení kupní 
ceny v efekti"nich dolarech a vyvinuly-Ii se devisové poměry ve státě 
sidla (bydliště) kupite1e v době dospělosti plněni tak, že nastala ne
očekávaně a nepředvídaně právní a tím i hospodářská nejistota, je pro
datel oprávněn odstoupiti od trhové smlouvy. 

(Rozh, ze dne 6. února 1937, Rv I 433/35.) 

Zalující firma (mající sídlo v lugoslavii) koupila od žalované firmy 
(v československu) zboží, jež mělo býti dodáno podle možnosti k 1. 
dubnu 1932; zboží mělo býti zaplaceno v dolarech (efektivně). Poně
vadž zboží nebylo žalující firmě dodáno, domáhá se tato firma na žalo
vaJué náhrady škody pro nesplnění smlouvy, Proti žalobě namítla žalo
vaná že není povinna plniti, hledíc k předpisu § 1052' obč, zák., po
névadž zatím se hospodářské poměry v lugoslavii staly nejistými; bylť 
v jugoslavii dolar vyloučen z volného obchodu, dluhy se jím nesměly 
platiti a zahraniční dluhy mohly býti zaplaceny jen složením dinárů na 
vázaný účet Národní banky jugoslávské, při čemž doložka o placení 
v cizí měně efektivně byla pokládána za nezávaznou, takže žalovaná 
neměla jistotu, kdy by vůbec došla zaplacení za dodávky, Žaloba byla 
zamítnuta s ,o u d Y vše ch tří s tol i c, ne j v y Š š i m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně, uznal-li, že 
žalovaná nebyla povinna objednávku splniti. Žalovaná se dovolává 
podstatné změny; poměrů, které ln byly v době smlouvy, a odepřela 
proto plniti předem zboží bez hotového zaplacení neb aspo,ři zajištění 
vzájemného peněžního plnění žalobkynina. V souzeném případě jest 
věc posuzovati obdobně, jako by mezi stranami hned od počátku byla 
stanovena rozvazovací podmínka ve smyslu zásady »rebus sic stan
tibus« tak, že nastane zrušení smlouvy, když podmínka ta nastane. Že 
tomu tak bylo i v souzeném případě, vychází z toho, že cena trhová 
zazboží, jež mělo býti žalobkyni do lugoslavie zasláno, byla sjednána 
v efektivních amerických dolarech (čL 336 obch, zák.) a že v době 
smlouvy byl dovozce (žalobkyně) také s to, hledíc k devisovým p-řed
pisům tehdy v lugoslavii platným, svému závazku dostáti. Podle dobro
zdání znalce však od 8, března 1932 Národni banka jugoslávská žád-
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ných devis nepovolovala a nastaly poté poměry, které důvodně vzbu
zovaly pochybnosti, bude-li si žalobkyně moci v době splatnosti ceny 
trhové potřebné dolary opatřiti. Dne 28. března 1932 pak byla v jugo
slavii vydáno nařizeni, podle něhož pro platy do ciziny bylo- zřízeno 
u Národní banky jugoslávské uzavřené konto pro zahraniční věřitele 
v dinárech a doložka o placení v efektivní cizí měně byla pokládána 
za nezávaznou. Podle toho zvěděla žalovaná až v době dodaci, že dů
sledkem vládního opatření jugoslavie nebude možno žalobkyni v efek
tivních dolarech smlouvu splniti. Na právním stavu nemění nic," že pak 
došlo 22. června 1932 ke clearingovému ujednáni mezi jugoslavií a čes
koslovenskem, neboť i pak mohla žalovaná podle dobrozdáni znalce 
dosáhnouti zaplacení v době pěti až šesti měsíců po splatnosti, a to jen 
v dinarech přepočítaných na československé koruny, nikoli však v efek
tivních dolarech. jak podle dobrozdání znalce, tak podle zprávy Ná
rodní banky československé bylo vysvětlitelno, že žalovaná koncem 
března 1932 odmítla plnění smlouvy se zřetelem na nejisto-tu, obdrží-li 
zaplacení vůbec a po případě kdy, a že tedy po zjištění platebních pře
kážek devisových od smlouvy ustoupila (§ 918 obč. zák). Dovolací soud 
pokládá ustoupení to za právně odůvodněné. Tím, co ve sporu zjíštěno, 
bylo nejen žalobkyni znemožněno zaplacení v efektivních dolarech, ale 
i jinak vyvinuly se poměry devisové v jugoslavii v době dospělosti 
plnění žalované tak, že nastala neočekávaně a I'epředvídaně právní a 
tím i hospodářská nejistota. Nebylo lze proto od žalované rozumně žá
dati, aby dodávala zboží na úvěr do ciziny, když žalobkyně, byvši vy
zvána k zajištění svého' protiplnění, tak neučinila·. Nastal tedy pro ža
lovanou prodatelku a dodavatelku podobný případ jako v § 1052 obč. 
úk., když se stane druhý smluvní k nejistým. Že bylo žalobkyni zne
možněno smluvní plnění výše uvedenými opatřeními vládními, nelze 
klásti na vrub žalované (srv. též názor vyslovený ve Staubově komen
táři k obch. zák. z r. 1936, II. sv., str. 396 p. v. a 397 k čl. 336 obch. 
zák). Se zřetelem na to, co uvedeno, netřeba se zabývati otázkou, zda 
by žalobkyně nemohla dožadovati plnění již pro nedodržení formálních 
předpokladů podle podmínek uzávěrky a usand Pražské bursy pro 
zbOží a cenné papíry. 

čis. 158()5. 

Nárok nepominutelné dědičky pro zkrácení povinného dllu nepeně
žitým darem proti obdarovanému podle § 951 obč. zák. jest uplatňovati 
pořadem práva. 

šlo-li o darování smíšené s právním jednáním úplatným, lze nárok 
nepo!Oinutelného dědice uspokojiti jen penězi. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, R I 1224/36.) 

Srv.: Sb. n. s. Č. 252, 7912, 5438, 9360, 9m8. 

Matka sporných stran zemřela, nezanechavši posledního pořízení, 
a jmění, jež zůstavila, mělo cenu 880 Kč. žalobkyně, opírajíc žalobu 
o předpis § 951 obč. zák., přednesla, že několik dní před svou 'smrtí 
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stoupila zůstavitelka svému žalovanému synovi polovinu své used
fO ti v ceně 206.225 Kč za to, že žalobkyni zaplatí 10.000 Kč do roka 
os smrti zůstavitelky, takže mu po odečtení řečené částky byl zbytek 
f~dnoty nemovitosti vlastně darován. Započte-li se cena poloviny ne
~ovitosti, nedostala ža.l?bkyně ve. svršCÍch v ceně 88? Kč. a. v č~stc~ 
10000 Kú, žalovaným JI vyplaceny ch, am tohk, kolIk CInll JeJI povmny 
díl: Vypočetši, že její zkrácení č!ní 40.895 J.<č, domáhá se z-"placení této 
částky žalobou. P r v ~ s o u, d zalobu zamlU. O od vol a c I s o u d ulo
žil prvému soudu nOVe Jednam. a~ozhodnutI. D u \~ o, d y: Nelze souhla
siti s názorem prvého s?udu, ze .zal?ba ~a doplnem povrnneh? podIl~ 
jest bezdůvodná proto, ze o povmnem dllu nelze mlUVIlI, kdyz tu nem 

oslední vůle, kterou by povinný podíl byl zkrácen. Ustanovení § 951 
~bČ. zák. nepředpokládá posloupnost podle posledního pořízení, nýbrž 
oprávnění k žalobě podle něho přísluší zkrácenému nepominutelnému 
dědici i tehdy, jde-li o zákonnou posloupnost dědickou (vi, rozh. 
č. 12'196 Sb. n. 'S.). S hlediska uvedeného zákonného ustanovení měl 
tudíž prvý soud řešiti i otázky, zda jest žalobkyně nepominutelnou dě
dičkou, zda a pokud zahrnuje v sobě kupní smlouva, jíž zůstavitelka 
postoupila za živa svu usedlost žalovanému, darování, k čemuž lze při
hlížeti při výpočtu povinného dílu,. zda tímto darováním byl povinný díl 
žalobkyně vůbec neb do, jaké míry zkrácen ,po případě o kolik obdržel 
žalovaný, který je sám nepOminutelným dědicem, více, než by činil 
jeho povinný díl, jenž mu při započtení daru připadá, a pokud může 
žalobkyně požadovati na žalovaném vydání daru k ·úlhradě schodku. 

N e j v y Š š í s o u d nveyhověl' r6kursu. 

O Ů vod y: 

žalovaný namítá v rekursu především vyloučení pnřadu práva, leč 
neprávem. Neboť podle spisu okresního soudu prohlásil v pozůstalost
ním řízení po Kateřině S., že nežádá náhrady vynaložených nákladů 
pohřebních· a lékařských a že stran nalezených svršků nečiní nárok na 
pozůstalost Na to bylo usnesením ze dne 13. října 1932 movité pozů
stalé jmění v. ceně 880 Kč, jak je 'V inventáři uvedeno, ;přikázáno dě
díčce (nynější žalobkyni) do vlastnictví Dalším usnesením z téhož dne 
byl zamítnut návrh nynější žalobkyně, aby byla soudním odhadem 
zjištěna polovice usedlosti, kterou zůstavitelka postupní smlouvou ze 
dne 27. listopadu 1931 postoupila nynějšímu žalovanému, a aby na 
podkladě tohoto odhadu byl pozůstalo.stním soudem vyměřen povinný 
díl žalobkynin, ježto touto smlouvou byla prý na svém povinném dílu 
zkrácena, - a žalobkyně byla se svým nárokem odkázána na pořad 
práva. Z toho, že žalobkyně nepodala rekurs proti tomuto usnesení po
zůstalostního soudu, nemůže žalovaný pro sebe těžiti, neboť žalobkyně 
je svéprávná a o výpočtu povinného dílu, příslušejícího svéprávnému 
dědici, nelze rozhodnouti v řízení nesporném (srv. rozh. Č. 9360 Sb. 
n. s.). Pro zažalovaný nárok je tudíž pořad práva přípustný. žalovaný 
nemůže se dovolávati rozhodnutí Č. 9678 Sb. n. S., poněvadž v případě 
tam řečeném šlo o- ne zletilého dědice nepominutelného. Rekurs není 
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však odůvodněn ani ve věci samé. Jde o žalobu nepominutelné dědičky 
pro zkrácení povinného dílu nepeněžitým darem proti obdarovanému 
ve smyslu § 951 obč. zák. v doslovu III. dílčí novely k obč. zák. Podle 
slovného znění tohoto ustanovení může sice zkrácený nepominutelný 
dědic žádati na obdarovaném vydání daru na úhradu schodku a obda
rovaný může vydání odvrátiti zaplacením schodku. Leč podle tvrzení 
žalobkyně nejde' o čisté darováni, nýbrž o darování smíšené s právním 
j~dn~nim . úplatným .a. v t~kovém ,p:řípadě lze nárok na doplnění po
vmneho ddu uspokOJIl! toltko penez! (srv. rozh. Č. 5438 Sb. n. s.). Ža
lobní žádost, domáhajíci se přímo zaplacení peněžité částky, je tudíž 
přípustná. 

čís. 15806. 

Rozsah a pořadí uspokojovaclho práva příslušejicího vymáhajíclmu 
věřiteli při vnucené správě nemovitosti. 

Dlužník jest povinen vydati vnucenému správci výtěžky nemovi
tosti (pachtovné), které vybral v mezidobí od povolení vnucené správy 
až do odevzdání nebo do dokončení odevzdání nemovitosti vnucenému 
správci. Byl-Ii na dlužníkovo jmění prohlášen konkurs, přechází tato 
povinnost na správce konkursní podstaty. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, R I 1259/35.) 

Usnesením ze dne 10. května 1935 byla povolena na nemovitý maje
tek, patřící úpadci, vnucená správa, jejíž výkon byl podle § 19 ex. ř. 
přenesen na krajský soud v K. Vnucený správce byl jmenován usnese
ním ze dne 4. března 19'36. Jeho uvedení do správy se počalo dne 14. 
března 1935, pak zavedení vnuceného správce bylo přerušeno a po
kračovalo se v něm opět 23. března 1935, kdy vnucený správce byl před
staven pachtýři B-ovi. Podle nznámení vnuceného správce bylo slo
ženo JO.OOO Kč pachtýřem B-em na účet starého nedoplatku pachtov
ného a peníze došly po 14. březnu 1935 správci konkursní podstaty. 
Pachtýřem byly složeny 18. března 1936. Správce podstaty odporuje 
žádosti vnuceného správce, aby mu byla tatn částka vydána, a tvrdí, že 
přikaz krajského soudu v K. jako soudu exekučního ze dne 14. března 
1935 jest zmatečný, ježto povolující soud, krajský soud v P., usnesením 
ze dne 12. března 1935 povolil odklad exekuce až do rozhodnutí o ná
vrhu na zrušení exekuce. Dne 14. března 1935, kdy s uvedením vnu
ceného správce bylo započato, nebyl n tom správce podstaty uvě
doměn a mobyl vnucený správce ani představen pachtýři B-ovi, COž se 
stalo teprve 23. nebo 24. hřezna 1935 a tedy v době poukazu peněz 
pachtýřem B-em nebyla vnucená správa vůbec zavedena, jmenovitě, 
pokud se týká pachtýře Karla V-a. P r v Ý s o u d (konkursní komisař) 
vyhnvěl žádosti vnuceného správce a složené peníze mu přikázal. R e
k u r sní s o u d návrh zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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D ů vod y: 

Pro souzený při pad není závažné, kdy nemovitost. zasažená vnu
cenou správou, byla odevzdána vnucenému správci nebo kdy ode
vzdání to bylo plně vyko~áno. a dokončeno, neboť od.evzd~ni n~movi
tosti má podle § 109 ex. r. vyznam Jen pro posouzem, od ktere doby 
přechází na vnuceného správce oprávnění nakládati s výtěžky nemovi
tosti. V souzeném případě jde však o jinou otázku, totiž o to, zdalí 
jest dlužník povinen vydati vnucenému správci ony výtěžky nemovi
tosti které vybral v mezidobí od povolení vnucené správy až do ode
vzdání nebo do dokončeni odevzdání nemovitosti vnucenému správci. 
Tu jest důle.žité us~anoveni .§ 1~ ex. ~::. podle ~něho.ž jest . .pro poř:,dí 
uspokojovamho. prava vymahaj1c!ho ventele pn kmhovne zapsanych 
nemovitostech rozhodující čas., kdy dojde knihovního soudu dožádání 
o výkon poznámky vnucené správy, anebo, byl-li knihovní soud i po
volujicím soudem, čas podání návrhu na povolení vnucené správy (§ 29 
knih. zák.). Z toho plyne, že vymáhající věřitel nabývá uspokojovacího 
prá:va v době uvedené v § 104 ex. f., neboť, rozhodne-Ii ona doba 
o pořadí jeho uspokojovacího práva, pak musí tu již býti i uspokojo
vací právo samo, poněvadž je předpokladem pořadí. To· platí ovšem 
tenkráte, jestliže vnucená správa byla povolena a usnesení o povolení 
vnucené .správy nepozbude v rekursním řízení účinnosti, nýbrž nabude 
právní moci, neboť pak působi »ex tunc«. Je-Ii tomu tak, nebyl po'
vinný oprávněn nakládati s výtěžky zasaženými vnucenou správou již 
od doby uvedené v § 1.04 e,x. ř., poněvadž by tím zasahoval neopráv~ 
něně do uspokojovacího práva vymáhajícího věřitele, a jest proto po
.vinen vybrané výtěžky vydati vnucené správě. Než ani o to nejde, po
něvadž správce konkursní podstaty, který v této funkci vystupuje na 
místě dlužníka, převzal pachtovné 30 . .000 Kč, které složil 'pachtýř dne 
18. března 19'36 až po tom, když usnesení o pO"olení vnucené správy 
nabylo· již právní moci. Usnesení to bylo doručeno správci konkursní 
podstaty dne 11. srpna 1935 a bylo potvrzeno usnesením vrchního 
soudu v Praze ze dne J4. ledna 1935, jež bylo' doručeno účastníkům 
dne 28 . .ledna 1936, takže nabylo právní moci dne 5·. února 1936. Ne
záleží na tom, byl-Ii rekursu správce konkursní podstaty snad přiznán 
odkládací účinek, poněvadž to nic nemění na dlužníkově povinnosti 
vrátiti vybrané výtěžky, jak bylo vylo'ženo v rozhodnutí Č. 12955 Sb. 
n. s. Poněvadž skutečnost, zda a kdy byl vnucený správce uveden od 
správy, není rozhodující, jest pro rozřešení otázky, o kterou jde, 
bezvýznamné vše to, co nastalo až !PO pravoplatnosti usnesení o povo
leni vnucené správy a co správce konkursní podstaty uvedl ve svém 
rekursu proti usnesení konkursního komisaře, když návrhu .správce 
konkursní podstaty na zrušení exekuce nebylo vyhověno pravoplatným 
usnesením vrchního soudu v Praze. 

čís. 15807. 

Podle předpisů vlád. nař. č. 251/1935 a Č. 77/1936 Sb.z. a n. 
nelze odložiti výkon vyjevovací přisahy podle § 70, odst. 3, konk •. ř. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, R I 1.524/35.) 
{':;.:'_' ___ L_ • __ " ... ..,. 
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P r v Ý s O u d zamítl návrh dlužníkův, aby mu byl povolen podle 
předpisů vlád. nař. Č. 251/1935 a 77/1936 Sb. z. a n. odklad výkonu 
vyjevovací přísahy podle § 70, odst. 3, konk. ř. Rek u r sní s o u d 
uznal podle návrhu. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení 'Prvého soudu. 

Důvody: 

Z ustanovení § 28, odst. 3, vl:'ld. nař. Č. 251/1935 Sb. z. a 11. a 
z ustanovení §§ 2, 4, odst. 2, 7, odst. 1, 8 a 10 vlád. nař. č. 77/1936 
Sb. z. a n. plyne, že se vztahují jen na wzhodnutí soudu o návrhu vě
řitele na prohlášeni konkursu na jmění nezaměstnaného dlužnika nebo 
na návrh tohoto dlužníka na odklad konkursu. Ustanovení ta jako vý
jimečná jest vykládati přísně a nelze je rozšiřovati na jiné případy, o 
nichž se v uvedených vládních nařízeních nemluví, tedy zejména ne na 
návrh věřítelky, učíněný podle § 70, odst. 3, konk. ř., aby dlužníkovi 
bylo uloženo vykonati vyjevovací přísahu. . 

čís. 15808. 

Lze zabaviti pohledávku sportovního spolku (klubu) za jiným ta
kovým spolkem z důvodu odměny za závody (zápasy), k nimž má dojiti 
v určité budoucí době. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, R I 45/37.) 

P r v Ý s o u d povolil vymáhající věřitelce zajišťovací exekucí za
bavením pohledávek, přislušejídch povinnému sportovnímu klubu po 
2.500 Kč za poddlužníky (jínýmí sportovnímí .kluby) za zápasy, jež se 
měly konati 8. listOipadu 1936 a dne 22. listopadu 1936. Rek u r sní 
s o u d návrh zamítl, jsa názoru, že jde o pohledávky, které teprve 
v budoucnu vzniknou, totiž teprv, vykoná-li dlužník sám plnění jím 
přislibené, tedy o pohledávky v době povolení exekuce ještě nejsoucí, 
jejichž zabavení není dovoleno. 

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

D ů vod y: 

Na peněžité pohledávky, pokud nejsou zvláštními předpisy vyňaty 
z exekuce, lze vésti exekuci, třebaže jsou podmíněné, .časem doložené, 
sporné (rozh. č. 4090 Sb. n. s.) nebo závislé na vzájemném plnění (rozh. 
č. 9197 a 10587 Sb. n. s.). Jsou tudíž zabavitelné i pohledávky v době 
povolení exekuce ještě »nejsoucí«. Jen zvláštním jejich druhem jsou 
pohledávky, které mají anebo mohou vzniknouti z právních poměrů 
mezi. právními poměry, co do oprávněnosti a závaznosti, i co do svého 
právního důvodu platně jíž založených, ale jež dosud plně nevznikly, 
protože nebyl ještě uskutečněn některý skutkový předpoklad, na němž 
jejich plný vznik jest podle zákona nebo smlouvy závislý. O takovou 
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peněžitou pohl.edáv~u jde. Její. vzni:k .tkví v právním, ~oměru, z~loženém 
podle exekučmho navrhu mezI dluzmkem a 'poddluzmky tím, ze se 'po
vinná strana dohodla s podlužníky na pořádání footbalových zápasů, 
za něž prý povinná má dostati od poddlužníků po 2.500 Kč. Třebaže 
v rozhodující době povolení exekuce bylo nejisté, zdali podmínka ná
roků dlužníkových, t. j. skutečné provedeni smluvených zápasů za 
součinnosti dlužníka a podálužníků bude včas a řádně splněna, jest 
přesto tento nárok jii nyní částí jmění dlužníkova, hospodářsky a 
právně ocenitelnou pro případ splnění oněch podmínek. Dlužník může 
s ním podle svého uznání naložiti, může se ho vzdáti, jej zciziti, jinému 
postoupiti a pod. Nutno jej pokládati proto' také za zabavitelný; 
opačný názor by vylučoval z exekuce bez zákonného podkladu části 
jmění dlužník?v~, u nichž povinný. není omezen ve svém disposičním 
právu, a umozml by mu, aby s mmi volně nakládal na úkor věřitelů. 
Ustanovení § 8 ex. ř., jehož se povinný dovolává, tu vůbec neplatí, 
neboť řečený předpis míří na případy, v nichž .plnění dlužníkovo je zá
vislé na vzájemném plnění vymáhajíciho věřitele, kdežto v souzeném 
připadě vymáhající věřitel k takovému plnění dlužníkovi vůbec není 
zaváz~n: nýbrž je podmínk~u úplného vzn!k~ zabavené pohledávky to, že 
skutecne dOjde k smluvenemu zápasu, zavlslému na součinnosti dluž
níka a poddlužníků, jež není vzájemným plněním ve smyslu § 8 ex. ř. 

čis. 15809. 

Byla-li žaloba, podaná na osobu zbavenou svéprávnosti a zemřelou 
již (před podáním žaloby, doručena jejímu opatrovníkovi jehož pozů
stalostni soud ihned po doručeni žalOby ustanovil též' opatrovníkem 
pozůstalosti po zemřelém opatrovanci, byla pozůstalost ta řádně ve 
sporu zastoupena. 

. Opravu v označení sporné strany tak, že místo osoby zemřelé strany 
se uvede jako strana její pozůstalost, jež ve sporu byla řádně zákoo
ným zástupce zastoupena, lze provésti v každém období rozepře 
z úřadu, třebaže v době opravy byla již pozůstalost odevzdána přihlá
šenému dědici. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, ~v I 2072/34.) 

Zalobci podali proti žalovanému K-vi, zbavenému Úlplně svépráv
nostI, žalobu až po jeho smrti; žaloba byla dO'ručena jeho opatwvní~ 
kov!. Pozůstalostní soud poté ihned ustanoví! tO'hoto opatrovníka 
opatrovníkem pozůstalosti žalovaného, s nímž byl spor projednán, aniž 
byla provedena oprava žalované strany na »pozůstalost po K-o'Vi«. To 
učinil teprve z úřední moci odvolací soud v době, když pozůstalost již. 
byla dědicům pravoplatně odevzdána. P r v Ý S o u d zamítl žalobu. O d- . 
vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d, nevyhověv dovolání, uvedl k uplatňované zma-
tečnosti podle § 477 č; 5 c. ř. s. v . . ..... .. 

!l' 
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důvodech: 
, ;;;I-~ ';;" 

,~; :Žaloba směřující protí žalovanému Gustavu F., jenž byl zbaven 
svéprávností, byla sice dne. 18. P!osin~e 19'32 ~.eprávem d~ručena Jeho 
opatrovníku, neboy žalo~an~ zem!;1 JIZ dne 3. flJn:< 19'32 pred P?dan~m 
žaloby. Měla tudlž spravne smerovalI prolI pozustaloslI po- nem, Je
jímž zástupcem opatrovník zemřelého ovšem nebyl. Tato ~ada byla 
zhojena tím, že pozůstalostní soud usnesením ze dne 31. prosInce 1932 
ustanovil tohoto opatrovníka zemřelého žalovaného opatrovníkem jeho 
pozůstalosti, zmocni v ho Zárove,ň k vedení tohoto sporu, a že opatro~ní~ 
od té doby bez další výhrady ve sporu pokračoval. OpomInul-lI pravm 
zástupce žalobců zřejmým nedopatřením opraviti označení druhé žalo
vané strany na »pozůstalost po Gustavu F .« a provedl-li soud druhé 
stolice tuto opravu z úřadu bez návrhu stran, nezakládá tento postup 
žádné zmatečnosti, neboť právní podmět sám nebyl tím změněn, ježto 
neodevzdaná pozůstalost podle § 547 obč. zák. představuje zůsta
vitele, a pouhá oprava jména ,nebo, označení právního podnětu jest 
přípustná. Do'volatelé ovšem namítají také, že tato pozůstalost nebyla 
řádně ve sporu zastoupena (§ 477 Č. 5 c. ř. s.), poněvadž pozůstalost 
v době, kdy odvolaci soud tLltO opravu provedl (14. lúnora 1934), byla 
již dávno odevzdána a od té doby pouz~ dědícové sami mohli býti 
stranou v rozepří. Avšak anj" v tom nelze spatřovatí zmatek, neboť 
rozhodným jest pouze, kdo byl stranou v době podání po případě do
ručení žaloby (vada v doručení 'hyla v souzeném případě zhojena), a 
skutečnost, že' žalO'vaná pozůstalost byla pak za sporu dědícům ode
vzdána, nemá vlivu na osobu žalované strany" nezmění-li žalobce ža
lobu po subjektivní stránce za souhlasu zúčastněných anebo soudu. 

čís. 15810. 

Přihláškou pohledávky k vyrovnaclrttu řizení zahájenému o jmění 
veřejné společnosti se nestaví promlčení í proti veřejnému společ
níkovi. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, Rv 1 1138/35.) 

Podle přednesu žalující firmy byl žalovaný veřejným společníkem 
protokolované fi'rmy K., z ní'ž vystoupi,[ dne 12. listopadu 1931. Řečená 
firma, o jejiž jmění bylo zahájeno vyrovnací řízení, jest žalobci 
dlužna nedoplatek za zboží v zažalované výši.. Zboží bylo dodáno 
firmě ještě před vystoupením žalovaného ,z veřejné společnosti. Pohle-' 
dávku tu přihlásila žalujici firma ve vyrovnání firmy K. a dostala na 
ni zaplacenu určitou částku. Poněvadž exekuce p-rotifirmě K. jsou 
bezvýsledné, žádá žalobce zaplacení zbytku na žalovaném. Žalovaný, 
nep0p'řev skutkový přednes žalobní, namítl jen promlčení zažalo'vané 
pohledávky. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d 
z těchto d ů vod ů: Vyrovnání bylo zahájeno jediné o jmění veřejné 
(lbc'hodní společnosti firmy K., nikoli také o jmění žalovaného jako ve
řejného společníka dotčené veřejné obchodní společnosti. Stanoví-li 
'pak § 11 vyr. ř. (§ 9' starého vyr. ř.), že se promlčení pohledávky za 
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"t'ých předpokladů staví, a to bez bližšího označení, proti komu se 
ť~~~a promlčeci staví, měl zákon zřejmě na mysli jen osobu .vyr~v~a
ciho dlužnika, když o jiné osobě to, l!1eu:,ta~ovoval,. a. tu jest zreJm~ len 
veřejná obchodní s~oleč.n?st,. neboť verejn! spolec~lcl za vyrovnam o 
svém osobním jměmnezadah; Kdyby to zakon chtel ustanovIlI, vysl?
vil by to jasně, a to tak j~s~e, pko to ,wyslovl~ v §. &1, odst. 3, vyr., r., 
'e právní účinky vyrovnam obchodm spolecnoslI JSou na pros pech 
~aždému osobně r~~icim~ ~polečníku 'p!,oti věřitel!,m ,s~olečno~ti. ,Av~ak 

tomto připadě bezl prave o opak, Jezto prodluzovam promlcecl lhuty 
~ byla na škodu a nikoli na prospěch. oso~ně ručícín:~ společníku. Na
zKru, že § II vyr. ř; (§,9 stareho v~r. r.) mel na .myslI J;n ?sobu .vyrov~ 
aciho dlužníka, svedčI I ustanovem § 10 konk. r., ktery vyslovne mluV! 

jen o úpadci .. Okolnost, zda záva,zek ~polečníků veřejné .obchodní spo
lečnosti je zavazkem samostatnym CI pouze podpurnym, jest proto 
zcela nerozhodnou, když účelem § 1,1 vyr. ř. bylo právě jen to, aby 
byly zamezeny zbytečné, ž~lo?y pr.oti .~~rovnacín: dl~žníkůn:' Nemá 
proto v zákoně opory pravnI nazor zalujlcl fIrmy, ze zakonodarce ne
chtěl vyloučiti z účinků § II vyr. ř. ručení společníků veřejné obchodní 
společnosti. 

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

D ů vod y: 

Třebaže závazek veřejného společníka za dluhy veřejné obchodní 
společnosti iest podle čl. 112 obch. zák. závazkem jednotným a soli
,dárním, nepjyne z toho, že veřejný společník jest ve vyrovnacím řízení, 
jež bylo zahájeno pouze o jmění veřejné obchodní společno"sti, dluž
níkem ve smyslu § 10 odst. 1 vyr. ř. č. 3'37/1914 ř. z. Bylo to vysloveno 
a odůvodněno již v rozhodnutích č. 25-23, 3183 a 5408 Sb. n. s. Veřejný 
obchodni společník je v takovém případě jen spoludlužníkem vywvna
ciho dlužníka podle §§ 18 a 48 vyr. ř. (č. 337/1914 ř. z.). Stanoví-li 
§ 60, odst. 2, starého vyr. ř., že právní účinky vyrovnání obchodní spo
l'ečnosti jsou na prospěch! každému osobně ručícímu společníku proti 
věřitelům společnosti, pokud není ve vyrovnání ustanoveno jinak, jde 
tu o výjimku z uvedených ustanovení, ale v souzeném případě neob
sahuje vyrovnací návrh v odsl. V. ustanovení odlišné od § 60, odst. 2, 
vyr. ř.Účelem vyrovnacího řízení jest upraviti právní poměry vyrovna
cího dlužníka k vyrovnacím věřitelům, k jeho rukojmím a k jiným oso
bám, kterým přísluší právo postihu, jak plyne z § 53 vyr. ř. č. 337/1914 
ř. z. Úprava ta se však netýká jiných dlužníků nebo spoludlužníků vy
rovnacího dlužníka, pokud zakon anebo návrh na vyrovnání neustano
novuje výslovně jinak. Zní-li tedy některé z<tkonné ustanovení, týkající 
se oné úpravy, všeobecně a nestanoví-Ii výslovně, že platí i pro právní 
poměr jiných dlužníků nebo spoludlužníků vyrovnacího dlužníka, lze ta
ko'vého ustanoveni užíti jen na právní poměr vyrovnacího dlužníka k vy
rovnacím věřitelům, k jeho rukojmím a k jÍ'ným osobám, kterým pří
sluší právo postihu. Proto jest i § 9 vyr. ř. č. 337/1914 ř. z. vykládati 
tak, že přihlášením vyrovnací pohledávky se staví promlčení jen proti 
vyrovnacímu dlužníku samému, nikoli také proti jiným osobám jako 
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jeho spoludlužníkům, a dovolací soud schvaluje odůvodněni nižších 
soudů, pokud názor ten vyvozují i z obdobného ustanovení § 9 konk. ř. 
Ani ze solidárnosti závazku spoludlnžníků nelze vyvoditi, že stavení 
promlčení přihláškou pohledávky ve vyrovnacím řízení má účinek 
i proti ostatním solidárním spoludlužníkům, neboť' důvodem stavení 
promlčení jsou jen osobní skutečnosti, sběhnuvší se na straně dlužníka 
(§§ 1494 až 1496 obč. zák.), a působí proto stavení promlčení jen proti 
němu. Staví-li se podle § 9 vyr. ř. promlčení přihláškou pohledávky 
k vyrovnacímu řízení proto, že o jmění dlužníka bylo zahájeno vyrov
nací řízení, jde rovněž o skutečnost, která se udála jen v osobě dlužníka 
a nikoli v osobách jeho spoludlužníků (tak i Iileratura: Ehrenzweig 
II/I z roku 1928, str. 102, 103, Klang II, str. 303, odstavec D a také 
komentář Stubenrauchův). ' 

čís. 15811. 

Dodatečný souhlas Státního pozemkového úřadu se zatížením při
děleného pozemku působí ex tunc vůči všem s výjimkou těch osob 
které nabyly platných práv na přiděleném pozemku v důvěře v knihý 
pozemkové. 

Nerozhoduje, že souhlas se zatížením byl dán teprve po rozvt1lOvém 
roku. 

(Rozh. ze dne 10. února 1937, Rv II 957/36.) 

PO'vinný a úpadce František M. nabyl nemovitostí nucenou dražbou 
prodaný.ch jako přídělu v. pozemkové reformě. Dne 15. srpna 1928 
(7. prosmce 1927) byl na mch poznamenám zákaz zcizení bez souhlasu 
Státního pozemkového úřadu. IOne 7. října 1933 (za účinností malého 
přidělového zákona Č. 93/1931 Sb. z. a n.) bylo na nemovitostech těch 
vlo'ženo právo zástavní pro pohledávku žalovaného z dlužního úpisu 
ze dne 30. ledna 1932 v;částce 12.000 Kč s přísl., a to bez souhlasu 
,S!átního ~?ze;nk?vého úřa~.u, < ač~oli souhla~u toho bylo 'potřebí, ježto 
zakaz zat1zem vazne na pndelenych nemovItostech Í1ž ze zákona bez 
,kn~h~vní~? z~pisu .. ~b~ nemovi!osti ~yly ex~kučně prodány v exe
kucmm nzem, zahajenem na navrh zalobce jako správce konkursní 
podstaty povinného Františka M-a dne ll. března 1935. Při rozV1rhovem 
roku dne 29. května 1935 vznesla žalující firma odpor proti přihlášené 
pohledávce. žal.?y~n~ho z dl~žního. úpisu ze dne 3'0. ledna 1932 proto, 
ze kmhovlll zaj1stem pohledaV7ky te je pro nedostatek soulhl'asu Státního 
pozemkového úřadu neplatné. V rozvrhovém usnesení ze dne 29. května 
1935 bylo žalovanémul na čáJstečnoui úhradu řečené pohled'áv:ky přilkázáJno 
5;891 Kč 9: h jako zbytek ro~vrhov~ podstaty a žalobkyně byla onká
zana. se svym odporem na porad prava. Dne 29. srpna 1935, za sporu 
zahájeného v důsledku toho odporu v první stolici, dala obvodová úřa
dovna Státního pozemkového úřadu na dlužní úpis ze dne 30. ledna 
1932 schvalovací vkladnou dolo:'óku. Niž š í s o u d y žalobu zamítly 
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Státní pozemkový úřad 
schválil dodatečně dlužní úpis, podle něhož bylo vloženo právo zástavní 
pro pohledávku žalovanéh'o, a jde tedy jen o to, zda dodatečné schvá-
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lení účinkuje ex tunc anebo ex ntlnc. Právní povaha dodatečného schvá
lení spočívá v tom, že původní smlouva, jejíž platnost závisí na schvá
lení stane se dodatečně platná s účinkem od doby, kdy byla sjednána. 
Soud první stolice proto právem uznal, že dodatečné schválení účin
kuje 'vůči žalobkyni, jež se nemůže odvolati na důvěru v pozemkovou 
knihu, zejména když podle knihovniho stavu bylo právo vlastnické 
omezeno jen zákazem zcizení, nikoli zákazem zatížení ex tunc, takže 
právem zamítl hledě k § 406 c. ř. s. žalobní žádost. 

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

D ů vod y: 

Dodatečný souhlas obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu 
působí co do konvalidace knihovního zápisu ex tunc, t. j. od té doby, 
kdy bylo zástavní právo pro pohledávku žalovaného vloženo, vůči všem 
kromě těch osob, které nabyly nějakých platných práv na nemovitos
tech v důvěře v knihy pozemkové, t. j. spoiehajíce se na neplatnost 
vkladu zástavního práva pro pohledávku žalovaného. Poněvadž však 
takOVých osob v souzeném případě není, působí dodatečný souhlas 
obvodové úřadovny Státního' pozemkového úřadu vůči věřitelům, jichž 
zájmy žalobce jako správce konkursní podstaty povinného Františka M. 
zastupuje, ex tunc, t. j. od doby knihovního vkladu práva zástavního 
pro pohledávku žalovaného a nezáleží na tom, že tento souhlas byl 
udělen až po dražebním a rozvrhovém roku (rozh. lč. ,9883' Sb. n. s.). 

čis. 15812. 

Právni povaha smlouvy sjednané při propuštěni zabrané půdy ze 
záboru mezi Státním pozemkovým úřadem a majitelem zabrané půdy, 
jíž převzal na sebe majitel propuštěných pozemků určité závazky. 

Pořad práva pro žalobu, již se československý stát domáhá na ma
jiteli půdy, propuštěné ze záboru, splněni převzatéhO' závazku propach
tovati lihovar a škrobárnu družstevnímu lihovaru po případě lihovar 
na ponechané půdě združstevniti. 

(Rozh. ze dne 11. února 1937, R I 1443/36.) 

Žalující stát se domáhá výroku, že žalovaná je povinna propachto
vati lihovar se škrobárnou v B. >;Družstevnímu lihovaru, zapsanému 
společenstvu s r. O. v B.« za podmínek obsažených v »klausuli o združ
stevnění lihovarll« a k odůvodnění žaloby přednesl, že tento závazek 
vzala žalovaná na sebe před prováděním pozemkové reformy na velko
statku H., kdy byla se žalovanou sjednána dohoda o rozsahu převzetí 
zemědělské pl1dy a stanoveno,že lihovar v B. převzat nebude, ale že 
bude propachtován Družstevnímu lihovaru, kterýžto závazek žalovaná 
při předběžném řízeni o propuštění nemovitostí, patřících k velkostatku 
H., ze záhon.! podle § 11 záJk. ze dne 16. dubna 1919, Č. 215 pO' případě 
§ 20 zák ze dne 20. I,edna 1920, ,č. 81 Sb. z. a n. znovu po,tvrdHa, a:!e 
přes opětné vyzvání dosud nesplnila. Proti žalobě namítla žalovaná 
mimo jiné nepřípustnost pořadu práva. P r v Ý s o u d, uznav tuto ná-
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milku za odůvodněnou, žalobu odmítl. D r II h Ý s o u d námítce této 
nevyhověl. D ů vod y: Prvý soud odůvodní I svoje rozhodnutí tím, že 
tvrzená dohoda, na úkladě níž se žalující stát domáhá žalobního ná
roku, má povahu veřejnoprávní, takže nároky z ní nepatří na pořad 
práva. S tímio náhledem však nelze souhlasiti. Není o tom pochybnosti, 
že pozemková reforma a agenda z ní vyplývajíc! jest povahy veřejno
právní. Z toho však je~tě neplyne ani, že by byla vyloučena jakákoli 
soukromoprávní smlouva mezi státnÍ·m úřadem, pozemkovou refO'rmu 
provádějícim, a majitelem zabrané půdy, ani že by stát byl vyloučen 
z pořadu práva při domáhání se nároků, jež ze zákonů o pozemkové re
formě vydaných nevyplývají. Zajisté nelze tvrditi, že žalovaná jest 
povinna propachtovati svůj lihovar nějwkému družstvu již podle zá
kona a že by to byla je,jí veřejnoprávní povinnost. Záborový zákon 
uložil majitelům zabrané půdy určitá omezení: avšak byla-Iii půda ze 
záboru propuštěna, jako se to ·stalo u žalované, jsou i tato omezení 
zrušena. Než i když půda zůstává zabranou, tedy podle § 7 zák. záb. 
se vyžaduje sice svolení úřadu k jejímu pronájmu, avšak nikde není 
stanovena povinnost zabraný majetek pronajmouti. Takový závazek 
mohla žalovaná na sebe vzíti jenom smlouvou, která se musí posuzovati 
podle občanského zákoníka, třebaže stala z důvodu prováděné po
zemko'vé reformy při jednání o převzetí zabrané půdy. Žalující ,stát se 
domáhá svého žalobního nároku výslovně též nal základě dohody, se 
žalovanou volně sjednané, a nikoliv na záJkladě úředního aktu. žaloba 
výslovně 'Uvádí, že Státní pozemkový úřad nepojal závazek žalované 
do úředního rozhodnutí, nýbrž že žalovaná převzala jej zvláštními pro
hlášeními. Okolnost, že smlot/va byla sjednána proto, že se jednalo 
o převzetí majetku podle z{rborového zákona a že žalovaná vzala na 
sebe sporný závazek jen proto, aby dosáhla propuštění ze záboru, ne
může ,býti na úkor soukromoprávní povaze smlouvy. Neboť podle vše
obecného občanského zákoníka se smlouvy sjednávají volným proje
vem shodné vůle dvou stran, aniž rozhoduje pohnutka, a soud při 
tkou-mání, je-li tu smloU!va podle občanského záJkoníka, přihlíží' k způ
sobilosti strwn a pro~evu jejich voŮle. Smlouva, o niž tu' jde, 'Se sÍlCe 
stala v řízení veřejnoprávním, avšak nebyla do tohoto veřejného řízení 
pojata, nýbrž svobodným rozhodnutí stran z úředníhD řízení vylou
čena a postavena za základ soukromého práva; pořad práva tudíž ne
může býti vyloučen. 

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

Dů vody: 

O veřejnoprávní smlouvy šlo by jen tehdy, kdyby upravovala ]lZ 

existující, tedy Státním pozemkovým úřadem uloženou povinnost združ
stevniti nebo propachtovati družstvu zabraný lihovar, nebo kdyby upra
vovala sporné otázky veřejného. práva. Pouhá povinnost propachtovati 
lihovar a škrobárnu v B. »Družstevnímu lihovaru, zapsanému spole
čenstvu s ručením omezeným v B.« není po.vahy veřejnoprávní. V sou
zeném případě se povinnost ta neopírá o to, že jí Státní pozemkový 
úřad, propouštěje ze záboru půdu žalované strany podle § 11 záboro
vého zákona č. 215/1919 po případě podle § 20 přídělového .zákona 
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Č 81/1920 Sb. z. a U., žalované straně uložil, nýbrž o to, že prý žalo
v~ná strana povinnost tu zvláštní smlou~~u na sebe vzala. Str~n~ žalo
vaná nemusela závazek ten na sebe ~Zll1, a učmlla-h ta~? uC1mla tak 
dobrovolně, a nesejde na tom, z Jakych pohnutek tak uC1!11la. Žaloba 

e tedy opírá 0' dobrovolné převzetí soukromoprávního závazku stranou 
~alovanou a náleží tudíž na pořad práva. Státní pozemkový úřad roz
hodnutím ze dne 12. září 1927 č. j. 68638/27-I/2 propustil podle § 11 
zákona č. 215/1919 a podle § 20 zák. Č. 81/19'20 Sb. z. a n. některé 
pozemky žalované strany ze :áboruj neuloživ jí povinnost 'p'rop~chtovati 
lihovar a škrobárnu v B. Druzstevmmu hhovaru v B. po pnpade hhovar 
ten združstevnití, a výměrem ze dne 27. července 1933 č. j. 98156/ 
33-11/1 zrušil uvedené rozhodnutí v příčině některých pozemků pro
puštěných podle § 11 záb. zákona ze záboru, poněvadž žalovaná ,strana 
se zdráhá splniti tvrzený závazek stran združstevnění lihovaru v B. 
Nejvyšší správní soud nálezem ze dne 15. prosince 1934 Č. j. 23283/34 
zrušil tento výměr pro nez{rkonnost, poněvadž do rozhodnutí o' propuš
tění pozemků ze záboru podle § II záb. zák. nebyl pojat závazek žalo
vanéstrany o združstevnění lihovaru v B. a že nelze tedy propuštění 
ze záboru zrušiti jen proto, že žalO'vaná závazek združstevniti lihovar. 
v :B. nesplnila. Týká se tedy tento nález tolikO' otázky, zda byl Státní 
pozemkový úřad oprávněn zrušití dřívě.jŠí své rozhodnutí o propuštění 
pozemků ze záboru, nikoli však O'tázky, zda jest žalovaná povinna do
tčený závazek splniti, a nejvyšší správní soud v nálezu tom také vý
'slovně uvádí, že nebylo potřebí se zabývati otázkou, zda žalovaná sku
tečně ke združstevnění lihovaru je povinna. Není proto správné tvrzení 
dovolací stěžovatelky, že věc sama byla již pravoplatně a pro řádné 
'soudy závazně rozhodnuta řečeným nálezem nejvyššího správního 
soudu, neboť v tomto sporu jde o splnění smluvního závazku žalované 
strany, o němž nejvyš,ší správní soud nerozhodl. Jest nero'zhodné, ja
kého právního názoru o povaze tvrzené povinnosti žalované strany byly 
Státní pozemkový úřad nebo ministerstvo zemědělství a jakými pro
středky proti žalované straně zakwčovaly. Rovněž je nerozhodné, že 
ministerstvo zemědělství doplnilo rozhodnutí Státního pozemkového 
úřadu ze dne 12. září 1927 Č. j. 68638/27-1/2 ustanovením, že se toto 
rozhodnutí o propuštění půdy ze záboru podle § 11 záb. zák. a pone
chání půdy podle § 20 příděl. zák. vydává pod podmínkou, že žalovaná 
strana splní ihned ujednání, obsažené v uvedeném záznamu sepsaném 
dne 12. listopadu 1926 u Státního pozemkového úřa:du, podle kterého 
se zavázala, že pronajme liho'var a škrobárnu v B. družstvu, které se 
utvoří nebo utvořilo k provozování podniků těch, neboť z tohoto vý
měru, o. němž není d-osud ani s konečnou platností rozhodnuto, ani 
z uložení této povinnosti se .nežaluje, nýbrž žaluje se jediné ze závazku, 
který žalovaná strana podle tvrzení žalující strany zvláštní smlouvou 
dobrovolně na sebe vzala. 

čís. 15813. 

Zákaz zatížení podle § 2, odst. 1, malého přídělového zákona 
Č, 93/1931 Sb, z. a n. se nevztahuje na exekuční zatížení pro daně a 
veřejné dávky jen potud, pokud požívají zákonného zástavního práva 
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na přidělených nemovitostech. Skutečnosti pro to významné jest uvésti 
v exekučním návrhu. 

Přednostní zákonné zástavní právo pro příspěvky k úrazovému p0-
jištění dělnickému. 

(Rozh. ze dne ll. února 1937, R I 24/37.) 

P r v Ý s o u d povolil Úrazové pojišťovně dělnické k vydobytí za
drželých příspěvků proti dlužníku exekuci nuceným zřízením zástavního 
práva na nemovitostech dlužníkových, stížených zákazem zatížení nebo 
zcizení podle § 2 zák. Č. 93/193;1 Sb. z. a n., ač nebyl vykázán sou
hlas Státního pozemkového úřadu. Rek u rs n í s o u d exekuční návrh 
proto zamítl. 

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

D ů vod y: 

Zákaz zatížení podle § 2, odsl. I, malého přídělo'vého zákona 
č. 93/1931 Sb. z. a n. nelze sice vztahovati na exekuční zatížení pro 
daně a veřejné dávky, jak bylo vysloveno v rozhodnutích Č. 9883 a 
11082 Sb. n. s., na něž dovolací stěžovatelka poukazuje, ale to platí jen 
v těch případech, kdy daně a veřejné dávky požívají zákonného zástav
?~h? práya .na .přiděl,~nýc,~ n;movito's,te~h. Bříspěvkům k úrazovému po
pstem delmckemu pnslusl prednostm zakonné zástavní právo na nemo
vitostech za týchž podminek jako výdělkové dani, to jest se zřetelem 
na ustanovení § 265 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n. na nemovitostech slou
žících výlučně nebo převážně provozování výdělečného podniku, dani 
podrobeného a patřícího majiteli těchto nemovitostí, jde-li o nedoplatky 
nejvýše dvouleté; u nedoplatků starších, nejvýše však tříletých, počí
taJíc zpět od udělení příklepu, je přednostní zákonné zástavni právo, 
vázáno podmink?u, že, byl nedoplatek knihovně zajištěn nejdéle dO' dvou 
~et po splatn?SI1 ~ane (rozh. Č. ll~77, Sb, n. s.) .. Ježto vymáhající vě
ntelka vesvem navrhu na povolem teto exekuce ani neuvedla že ne-. . ' movltosÍl, na něž exekuci vede, slouží výlučně nebo převážně provozo-
vání výdělečného podniku, jehož se vymáhané příspěvky týkají, jak bylO 
podle § 54 Č. 3 ex. ř. její povinností, a soud exekuci povolující nesmí 
v té příčině v tomto případě konati šetření, nýbrž musí rozhodnouti na 
základě údajů exekučního návrhu (§§ 3 a 55, odsl. 2, ex. ř.), neměla 
býti navržená exekuce prvním soudem povolena. 

čís. 15814. 

Zemědělské vyrovnací řízení (vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n.). 
K: pojmu zemědělských pozemků a zemědělského podniku ve smyslu 

uvedeného vlád. nařízení. 
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Vedeni I e s n I h o hospodářství nenl hospodařenlm na zeměděl
ských pozemcích podle vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 11. února 1937, R I 34/37.) 

P r v Ý s o u d vyhověl návrhu dlužníka na zahájení zemědělského 
vyrovnacího řízení, rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Koho jest rozuměti zemědělcem ve smyslu vlád. nař. Č. 76/1936 
Sb. z. a n., stanoví § 1, ods!. I, ,č. 1-5 tohoto vládního nařízení. Pro 
určení vlastnosti zemědělce jest důležité hospodaření na »zeměděl
ských« pozemcích, ale v předpisech jmenovaného vlád. nařizení není 
stanoveno, které pozemky jest pokládati za »zemědělské«, takže jest 
se po této stránce říditi podle běžného významu tohoto pojmu. Podle 
tohoto běžného významu nejsou lesy jako takové pokládány za pozemky 
»zemědělské«. Ani z ustanovení § 1, odsl. 2, uved. vlád. nař. nelze vy
vozovati opak. Odstavec prvni § I ltved. vlád. nař. rozeznává totiž 
přesně mezi »zemědělskými pozemky« a mezi »nemovitostmi země děl
~kého podniku<<- Tento druhý pojem (podnik) je mnohem širší než 
pojem první, neboť zahrnuje nejen role, louky, pastviny, zahrady, vi
nice a chmelnice, nýbrž i rybníky, lesy, obytné a hospodářské budovy 
a konečně i určitá zařízení, sloužící zpracování výrobků. Není však 
'po,chybnosti. o tom! že na ,př. rybník~, nejsou »zemědělskými« pozemky 
a ze J1I111 neJsou am obytne a ho'spodarské budovy, ačkoli jsou - stejně 
Iako lesy - uvedeny mezi nemovitostmi zemědělského podniku«, ze
jména na účelem zjištění jejich výměry. Mimo to se v, po'Slední větě 
druhého odstavce § I uved. vlád. nař. rozeznává hospodářství »země
dělské« a hospodářství »lesni«. Ustanovení § I, odst. I,č. I, 2 a 3 
uved. vlád. nař. vyžaduje pfOi určení pojmu zemědělce tyto předpoklady: 
I) aby fyfSl fdká osoba buď hospodařila na zemědHských pozemcích, 
nebo aby, nemůže-li z důležitých důvodů jí se rtýkajícich (zvlášť pro 
nemoc atd.) n~ svých zemědě~ských pozemcích hospodařiti sama, byla 
prolo ,nucena Je propachtovati, a 2) ilJby taková osoba (až na [lřipad 
PIOdle :Č. 2, o nějž tu nejde) vůbec nebo převážně se vyživovala tímto 
h?~podařením po případě aby jediným nebo převážným zdrojem její 
VyZ1Vy bylo pachtovné z jejích zemědělských pozemků. To že 
z~mědě:ský hospodář dává hospodářství vésti správcem, nemá s' hle
dlSk~ techto předpisů významu. Jak bylo již vyloženo, nespadá vedení 
I~smho hospodářství pod pojem ho,spodaření na zemědělských pozem
clch. I kdyby stěžovatel, j"'k tvrdí, byl skutečně pro nemoc nucen pro
pa,ch,tovati ~v~ zemědělské pozemky, je přece pachtovné, jež z nich do
stava ove VyŠl 7.000 Kč mčně, mnohem nižší než jehO' roční příjem 
z l;su, který podle Jeho vlastního tvrzení převyšuje 10.000 Kč, 
tak~e podle toho pachtovné ze zemědělských pozemků není mu ani je
d111ym, am převážným zdrojem výživy (§ 1, odsl. 1, Č. 3 uved. vlád. 
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nař.). Při tom nebylo k příjmu z činžovního domu vůbec přihlíženo. 
Uvedené důvody stači k zamitnutí na zahájení zemědělského vyrovna
cího řízení. 

čís. 15815. 

Při řešení otázky, zda jest se obávati při změně žaloby určovací 
v žalobu o plnění značného ztížení nebo průtahu jednání, nerozhoduje 
jen, zda žalobní žádost určovací jest pro nedostatek právního zájmu 
na zjištění zralá k zamítnutí. 

(Rozh. ze dne ll. února 1937, R I 42/37.) 

P r v Ý s o u d připustil změnu žaloby určovací v žalobu na plnění. 
Rek u r sní s o u d změnu nepřipustil. D ů vod y: Žaloba určovací je 
zralá ,k ro:hodnuti, a to .zamitavému 'se zřetelem na to, že tu nejsou 
podmmky zaloby určovacl podle § 228 c. ř. s. (právní zájem), kdežto 
Jednání~ :0 n~vě vznesené žalobě na plnění (§ 232', odst. 2, c. ř. s. by 
se tednam, Jez Je teprve v počáteč,ním stadiu, značně ztížilo a protáhlo, 
takze podmmky § 235, odst. 3, c. r. s. nejsou tu dány. 

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

D ů V od y: 

,Názor rekursního soudu, že změnou určovaCÍ žaloby v hlobu o 
plnen~ .les! ~e v souzeném případě obávati značného ztížení nebo prů
tahu Jednam (§ 235, odst. 3, c. ř. s.), když žaloba určovací jest zralá 
k rozhodnutí, kdežto o žalobě na plnění by bylo třeba teprve jednati 
nelze. S,Chváli~i.,yž?yj'do,sud ~ení možné zabývati se věcně tím, že pů~ 
V()~l:l ~alobm zad~m urcovaCl Jest pro nedostatek právního zájmu na 
zpstem (§ 228 c. r. s.) zralé k zamítnutí, poněvadž by Se tím předbí
halD rozhodnutí ve věci samé, a zejména musil by soud věcně se obí
rati podstatností určovacího žádání k vůli rozhodnutí o útratách takže 
nelze o podstatném ztížení jednání mluviti. Ani jinwk není tu hl~díc na 
P?čáteční ú~obí řízení, ,v ně,mž se ve věci konalo jediné ústní jed
na111 Dmezene Jen na zmenu zaloby a na rozhodutí o ní podkladu pro 
úsudek, že by jednánhn o zažalovaném nároku došlo k' značnému ztí
žení aMbo k průtahu, neboť žalobkyně o změněné prosbě žalobní ne
nabídla nové dftkazy. 

Čís; 15816. 

, Za. zemědělce ve smyslu vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n. nelze po" 
kladati obchodního zahradníka. Nezáleží na tom zda se zahradnicM 
p~ov~zuje v nepatrném rozsahu a jaký druh r~stIin se na pozemku 
pestuJe. 

(Rozh. ze dne ll. února 1937, R I 44/37.) 

P r v Ý s o u d zahájil k návrhu dlužníka o jeho jmění zemědělské 
vyrovnací řízení podle vl. nař. č. 7'6/1936 Sb. z. a n. Rek u r sní 
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Dlužník jestzahradnikema má v za-
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hradě o výměře 57 a,40 m' ~mís!ěny 3,"skl~niky! z nichž 2 jsou z~n~ 
zeny na vytápěm, ma 23 paremsť s pnslusnyml 400 okny, prodava 
květiny a s~ze~}ce nejen ~ B." n'ýbr~ i v okolí na o?jedná~ku a prod,:i. 
tohoto zbOŽl tez mseruje. Dluzmk sam netvrdIl v navrhu, ze hospodan 
na zemědělských pozemcích, nýbrž odůvodnil svůj nárok nelpříznivými 
poměry ve výrobě a odbytu zemědělského z ah rad nic tví a předlo
žil potvrzen}, ž~ pro~ozuje živ11O<st za~r,adnickou po zeměděls~r: a že 
zahradníctvI je jedmym zdrojem jeho VyZIVy. Podle toho je dluzmk ob
chodním zahradníkem a vyživuje se ze .zahradnictví a nikoli z ho·spo
daření na zemědělských pozemcích, tedy způsobem v této prvovýrobě 
obvyklým a ~becně známý~. Pojem zeměd,ělského zahr~~nictví je vlá~
nímu nařízem č. 76/1936 Sb. z. a n. neznam; rozhodujlCI jest, ze dluz
ník provozuje z;rhradnictví se všemi příznačnými znaky a obchodní 
povahoU této ~ýr?by. N~ ~~ůsobu výroby se zřetelem k vl~stno,stem 
půdy snad odlIsnem nezaleZl (rozh. Č. 129118 Sb. n. s.). Ponevadz na
vrhovatel není zemědělcem podle § 1, odst. I, uved. vl. nař., není odů
vodněn jeho návrh na zahájení zemědělského vyrovnacího řízení. 

N é j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

" Koho jest pokládati za zemědělce ve smyslu vládního nařízení 
Č. 76/19'36 Sb. z. a n., stanoví § I, odst. I, č. 1-5 řečeného vlád. na

. řízení. Pro určení .vlastnosti zemědělce jest důležité hospodaření na 
,>zemědělských« pozemcích, ale v předpisech jmenovaného vládního 
nařízení není stanoveno, které pozemky jest pokládati za »zemědělské«, 
takže po :této stránce jest se říditi podle běžného významu tohoto 
pojmu. Podle tohoto běžného významu nejsou pozemky užívané 
k provozování zahradnictví pokládány za pozemky »zemědělské«. Ani 
z ustanovení § I, odst. 2, uvedeného vlád. nař. nelze vyvozovati opak. 
Odstavec první § 1 uvedeného vlád.nař. rozeznává totiž přesně mezi 
»zemědělskými pozemky« a mezi »nemovitostmi zemědělského pod
niku«. Tento druhý pojem (podnik) je mnohem širší než pojem první, 
neboť zahrnuje nejen role, 1000Jjky, pastviny, zahrady, vinice a chmelnice, 
nýbrž také rybníky, lesy, obytné a hospodářské budovy a konečně 
i určitá zařízení, sloužící zpracování výrobků. Není však pochybnosti 
o. tom, že na příklad rybníky nejsou zemědělskými pozemky a že jimi 
nejsou ani obytné a hospodářské budovy, ačkoli jsou - stejně jako 
»zahrady« - uvedeny mezí nemovito·stmi zemědělského' podniku, a to 
zejména za účelem zjištění jejich výměry. Podle toho, co bylo právě 
vyloženo a co o dlužníkovi bylo vyšetřeno, nelze ho pokládati za země
dělce ve smyslu vlád, nař. č. 76/1936 Sb. z. a n., třebaže provo'zuje 
svůj podnik v nepatrném rozsahu a pěstuje vedle květin a ovocného 
stromoví hlavně zeleninu. Pojem zemědělce, jak byl vymezen v nálezu 
nss ze dne 5. května 1931 č. 6952, na nějž se dovolaci stHo·vatel odvo
lává, se nehodí ~na souzenou věc, .poněvadž podkladem onoho nálezu 
z roku 1931. byla jiná ustanovení než zvláštní předpisy vládního naří
zení Č. 76 z roku 1936. 
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čís. 15817. 

Připustnost opravných prostředků proti usnesení, vydanému v ze
mědělském vyrovnacim řizení o určení odhadní c.eny nemovitosti sou
dem jinak pro odhad příslušným, jest posuzovati podle předpisů exe
kučního řádu. 

Ustanovením § 35, odst. 2, odhad. řádu (vlád. nač. č. 100/1933 
Sb. z. a n.) není vyloučeno napadati usnesení též rekursem. 

(Rozh. ze dne ll. února 1937, R I 88/37.) 

Soudní odhad nemovitostí dlužnice, nařízený vyrovnacím komisa
řem v zemědělském vyrovnacím řízení, vykonal o k r e sní s o u d 
v L., j~ko soud jinak pro odhad při slušný podle předpisů o odhadu 
ne:novlto,stí y exekllční~ řízení (odhadního řádu, § 9, odst. 2, vlád. 
~,ar. ~ 31. brezna 1?36 c. 76 Sb; z. a n. o zemědělském vyrovnacím 
flzem). ,R e k u r ,s n I s o u d odml,tI rekurs?o usnesení prvého soudu 
o určem o?hadn! ceny nemovltoslI vyrovnaCI dlužnice. D ů vod y: PŮ'" 
dle § 9 ~!ad .• n~r. č. 76/~936 Sb. z. a n. vykoná odhad soud jinak pro 
odhad pnslusny podle predplsu o odhadu nemovitosti v řizení exekuč
ním, tedy exekuční soud. Tento soud podle § 34 odhad. ř. určÍ odhadní 
cenu a podle § 35 odhad. ř. oznámí ji osobám tam uvedeným, a te
prve , pr?t~ takto určené odhadní ceně, lze podati námitky v osmi
denm Ihute po doručellI tohoto usnesem. Poté teprve usnesení obsa
hující. odhadní cenu a vyřizující námitky, lze napadati -rekursem'. Podle 
to~o Jest podaný .rekurs nepřípustný a proto jej bylo dle § 526, odst. 2, 
c. 1'. s. odmltnoutl. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil rekursnímu soudu, aby o rekursu znova 
wzhodl. 

D ů vod y: 

Usneseni prvého soudu jest usnesením okresního soudu o určení 
odhadní ceny ve smyslu § 35, odst. I, vlád. nař. ze dne 23. června 
193~ Ič. 100 Sb. ~. a n. (odhadního řádu), na čemž nic neměni, že bylo
vydano po~. SpiSOVOU značkou vyrovnacího řízení a s popisem 
soudce, ktery Je také vyrovnacím komisařem, ani že v něm byla usta
novena patnáctidenní lhůta k stížnosti (§ 3 vlád. nař. č. 76/1936 Sb. 
z. a ~. a § 70 vyr. ř. a § 19>2, odst. I, konk. ř.). Přípustnosl\opravného 
p~ostr~~ku proti tO?Jut~ u~nesení jest tudíž posuzovati s hlediska 
predp~s.u o exeku.č~lm I'Izem . (§ 65 ex, ř.). Ustanovení § 35, odst. 2,. 
o,dh. ra?u dopouslI sice pralI určení odhadní ceny také námitky, ale. 
lIm nem vyloučeno oprávnění napadati příslušné usnesení také rekur-. 
s:m pO?le § 65 ex; ř. Poněva.dž rekursní soud, vycházeje z jiného práv
mho ~azoru, ,odl!utl rekurs Jako nepřípustný, nero'soudil věc správně. 
po strance pravIII a bylo proto napadené usnesení zrušiti (§ 527 c. ř. s., 
§ 78 ex. ř.). 
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čís. 15818. 

Připustil-Ii procesní soud. osobní !,měnu žaloby tak" aby místo zů: 
stavitele vstoupila do sporu Jeho pozustalost, a odvolaCí soud usnesem 
to potvrdil nevyhověv odvolání podanému proto z důvodu zmatečnosti, 
není proti' rozhodnutí odvolacího soudu dalšího opravného prostředku. 

(Rozh. ze dne, ll. února 1937, Rv I 2956/34.) 

P r v n i s o u cL připustil při roku dne' 6. října I 933 subjektivní 
změnu žaloby ve • smyslu ,§ ,23~ c. ř. s. tak,. abYomís~o ~eopolda L-e, 
který zemřel již }re~ podanrm za~oby a ne.mel zpusobllostr by tl ~tranou 
ve sporu ani zpusobllosÍl pro-ce snr (§ I c. r. s.), do sporu vstoupila JakO' 
žalujicí jeho pozůstalost, zastoupená přihlášenými dědici. Usnesení to, 
pojaté do rozsudku prvého soudu, bylo rozhodnutím o d vol a c í h o 
s o u d u potvrzeno, 

Ne j v y Š š i s o u d odmítl dovolání - správně dovolací rekurs -
do tohoto rozhodnutí, v němž žalovaní uplatňovali zmatek podle Č. 5 
§ 477 c. ř. s. proto, že žaloba byla podána osobou k sporu Již nezpů
sobilou a že neprávem byla připuštěna změna žalO'by tak, že na místě 
žalobcově vstupuje do sporu pozůstalost po něm. 

Důvo dy: 

Jde o dvě souhlasná usnesení (§§ 425, 514 c. ř. s.), obsažená v rOz
sudcích obou nižších soudů, při čemž na věci nic nemění, že se nestala 
výslo.vně ve formě usnesení, nýbrž v důvodech rOzhodovacích. T.u však je 
opravný prostředek proti dvěma souhlasným usnesením, která nelze 
pro to napadati ani z důvodu zmatečnosti, podle § 528 c. ř. s. vylou
čen a ibylo proto dovolání žalované strany, které jest v tomto směru 
vpravdě jen dovolacím rekursem, podle § 528 Co ř. s. odmítnouti jako 
nepřípustné. 

čís. 15819. 

K tomu, aby pojistníkova žádost za snížení pojistné sumy a prémie 
pro další pojistná období měla účinek vytčený v § 50 poj. zák. č. 501/ 
1917 ř. z., nestačí v ní uvésti jediné celkovou pojistnou sumu dosa
vadni a sumu, na niž má býti snížena, nýbrž jest potřebí, aby žadatel 
v žádosti té uvedl určitý skutkový podklad nutný pro posouzení a roz
hodnutí pojistitelovo. 

(Rozh. ze dne ll. února 1937, Rv I 299/35.) 

Na jmění úpadkyně firmy Egon S. byl dne 9. května :I 932 uvalen 
konkurs. Firma byla pojištěna u žalované pojišťovny proti požáru a 
ročni prémie činila 16.690 Kč. Dne 30. prosince 1932 prý žalující 
správní konkursní podstaty oznámil žalované pojišťovně, že jest po
třebí, aby se pojištění, týkajicí se celé řady věcí, omezilo následkem sní
žení hodnoty pojištěných předmětů, a to od 1. ledna 1933 na 4,000.000 . 
Kč. Na to prý žalovaná oznámila dopisem ze dne 21. ledna 1933, že 
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jest ochotna omezení to provésti se zpětnou působnosti od počátku 
skadence, t. j. od 1. ledna 1933 a žádala za zasláni dokladů. To se 
prý stalo a žalovaná omezila pojištění tak, že roční prémie se snížila 
na částku 10.080 Kč, neprovedla však redukci od 1. ledna 1933, nýbrž 
teprve od 27. března 1933, a požaduje přiměřený díl dřívější prémie 
za dobu od 1. ledna do 27. března 1933, zaujímajíc dle tvrzení žalob" 
cova stanovisko, že nebylo dosud úpadkyní zaplaceno celé pojistné za 
rok 1933, čímž prý chce uniknouti v případě požáru povinnosti ná
hrady z pojišťovací smlouvy. žalující správce konkursní podstaty se 
proto domáhá jednak výroku určovacího, že omezeni pojistného dle 
pojistky jest ;pravoplatným se zpětnou půsCibností od 1. ledna 1933 a 
že roční pojistné činí pro rok 1933 10.'080 Kč, dále, že žalující splnila 
placením pojistného v částce 10.08'0 Kč SVOIU povinnost k placení po
jistného, a konečně, že út!ovaná jest povinna vydati žalující kvitanci 
o zaplacení ročního :pojistného 10.'080 Kč na rok 1933. 

Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o· u d z těchto, d ů
~ o d ů; Předpis § 50 poj. zák. potvrzuje správný názor prvého soudu, 
ze se zalovana nemohla alll dopIsem z 21. ledna 1933 zavázati, že 
provede redukci s účinností od 1. ledna 1393, a že pouze vzala na vě
domí zamýšlenou redukci, neboť teMy bez přesných dat nemohla ještě 
am POSOudIlI, zda zamýšlená redukce jest odůvodněna, a v jaké míře. 
Dopis ten nebyl tudíž ničím jiným než projevem ochoty se strany ža
lované jednatí o redukci pOijištěné sumy za předpokladů dopisu z 3D. 
prosrnce1932 v žalobě uvedeného, že totiž rozvržení redukované po
jistné částky na jednotlivé položky bude jí v několika dnech zasláno a 
redukci od 1. ledna 1933 bude možno, 'provésti s výhradou účtování 
st~ré ~rén1Íe _až do dojití tohoto ofi~iálního návrhu, podloženého přes
nyml udaJI. Zal ovana dopISy z ll. unora 1933 a 23. února 1933 upo~ 
mínala žalující o zaslání přesných dat a poukázala k tomu, že ručí za 
plné hodnoty dle pojistky a že tudíž redukci nemůže provésti zpětně od 
I: ledna 1933, nýbrž teprv po dojití přesných dat. žalující na tyto do
pIsy vůbec neodpověděla a teprve až dne 27. března 1933 Z<tslala ža
lované přesná data. Již ve svém dopise z 21. ledna 1933 poukazuje ža
lo~aná na to, že vzhledem na účtování s pojistným zajišťovatelem 
mela by býti redukce správně navržena od doby skadence. Totéž zdů
razňovala i v pozdějších svých dopisech z ll. února a 23. února 1933. 
T.o vše nasvědčuje tomu, že se žalovaná pojišťovna nemínila svým do
pIsem z 21. ledna 1933 zavázati, že provede zamýšlenou redukci se 
zpětnou platností od 1. ledna 1933 tak, že bude oprávněna od 1. ledna 
193.3 pohdovati pouze prémii dodatečně vypočítanou podle snížené 
pOjIštěné sumy, ačkoli 'ještě nevěděla, zda žádané snížení bude odů
vodu.ěno a kdy budou jí přesné !ÚJdaje z"slány, nýbrž že si naopak vy
hradIla právo účtovati starou prémii až do předložení přesných dat (čl. 
278,obch. zák.): Význam žalobcem dopisu přikládaný příčil by se zá
sadam o poctlvem styku obchodním, neboť žalovaná, jsouc jinak sama 
za celou pOjIštěnou sumu stále zajištěna a žalobci závázána brala by 
risiku neúměrnou prémii. ' 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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D i'r vod y: 

S hlediska dovolacího důvodu právní mylnosti má ovšem žalobce 

vd
!u -pokud tvrdí že žaloba obsahuje twké skutkové okolnosti, odů-pra 'l" 'k 1'" ,.vf ad Ó'ňující použiti ustanovení § 5'0, odst. 1, za' ona o srn ouve pOJls ov 

~~ dne 23. prosince 19:7 ~. 501 ř~.z. ~o~ěva,dž pa~ jest úkolem _soud,U: 
aby skutkový stav po~ra~11 pod. pns:u~ne prav:~1 predp!sy, ,by~o zalobnr 
tvrzení posu,zovati nejen )">1<0 uJednanr smluvnrch stran, nyblz 1 s hle
diska řečeného zá!konného Uls,tano,vení, " to tím spí:še, že jele pocl!" §. 72 

o'j.šť. zá!kona o předpis velíd. Na ~ý~ledek .~P?ru však to .. net;'a vlr;ru. 
~oJÓ'le § 50, odsl. 1, poj. zákona ~a Jwk :poJI'~~ltel, -,ak _P?Jlstl1l'k p!avo 
'á!dati aby poji-s,tná 'suma byla smzena, Jesthze prevysuje zn:;tn~ _ tu 
~terou hoclnotu pOjÍ'stného zájmu (pojistnou ho~not,:); Na, OdPU~::1 ;a
datelově [pak jest, aby se rozhod!., zda souhlas! se _zadanym _smze~lm, 

bol' záleží především na dohodě stran v tom smeru. To vsak pred
~~kIMá, že mlU byl žadatelem po_s~ytnut určitý P?diklad_ nut~ý pro jeho 
posouzení a rozhodnutí. _Pokud }a~()st. n~o?sahuJe potr~bnych, k to-?,u 
údajů, nelze jí beze vseho pnkladalI l.Jčrn~y uved~~eh? z~k?nneho 
u'stanO'vení, tedy zejména CO' do. doby rozhodne pro'. snIlzenr I~rem!~; ~~
dateli'rv elopis ze dne 30. prosInce 1932 neobsahUje takovych udaJu, 
neboť nestačí., byla-Ii uvedena jen celková poji,~tná sum~ dosa::adn! él 

suma, na niž má býti 'snížena, ježto jeto "Iastne Jen soucel ~o'll,stnych 
sum pro různé poji,štěné -:ěci, jichž by!o m~oho . ..? ~~vahy V~CI plyne: 
že předmětem posutdlku ipO'l'stl'!~likl o :ada.nem .. ~nrzenr JS~u arc~ t~ ,ktere 

- poFst,né s'umy a ho~noty, oy~hz ~delem P'?Jlsťo~.n,a vyslov~e zada.la. 
. potřebo; těchto údaju uenal I sam za datel JIZ nepnmo ve svem dopls~ 
ze dne 30. prosince 1932 a twké z přednes-u žalobcova ~e spom v p:V~1 
stolici vycházl závažnost přílslušných podrobnÝ'ch údajŮ. Nem?hl-h Je 
s-nad dří"e zaslati, jde to ovšem na jeho vrub. Z tOiho p'lyne, ze :podle 
doby pHjetí dopisu toho nelze ještě určovati budouc! ,Pojistný :ok ?r~ 
snížení prémie, nýbrž teprve podle doby, kdy byla .zadost potrebnyml 
údaji dqp'lněna. Nezáleží tedy na tom, zda byl dopls ze, d~e 30. ~ro~ 
si!Oce 193-2 dorulčen ještě před 1. lednem 1933, takže neUl treba oburalI 
se otázkou nadhozenou v dovolací odpovědi, zda bylo zjištění odvo.]a .. 
cí:ho soudu v tomto směru provedeno právem. Za tohoto stavu věci, pO.
skytla-H pojišťovna snížení pO~listné .prémie od 27. března 1933:. t. .l' 
hned po doplnění žádosti oznámením přesných údajů, není popstmk 
zkrácen. Dovolací vývody nejsou tudí.Ž ani s hlediska § 50, ods!: 1, .P~
jišťo-vacího zákona odůvodněny. že pojišťovna neuznala pO'Jl:stnrkuv 
nárok na žádané snížení již na záklaclě uvedeného dopISU .a ze ted? 
neni nárok žalobcův odůvodněn prostě ujednáním stran, t. J. nehlecllc 
k uvedenému zákonnému ustanovení, dovodil odlvolací s,oud v podstatě 
správně. 

čís. 15820. 

Byl-li stavební příspěvek podle zákona o Hnanční podpoře elektri
sace venkova č. 139/1926 Sb. z. a n. poskytnut obci k úhradě nákladi'r 

~ rn 
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elek,trisace hrazených obcí, nemá podnikatel, který provedl stavbu sítě 
a stal se jejím vlastníkem, nebylo-li něco jiného ujednáno, nárok na po
měrnou část stavebního příspěvku, třebaže ho mělo býti obcí užito k ode.. 
psání investic na elektrisačuí zařízení. 

(Rozh. ze cine ll. února 1937, Rv I 713/35.) 

Žalujtcí elektrárenský svaz se na žalované obci domáhá zaplacení 
zažalované částky a k odůvodnění žalobní'ho nároku uvedl: Sjednal se 
žalovanou smlouvu o prováděni elektri'sace. Stran nákladů na ni bylo 
ujednáno, že žalující svaz uhradí 30% a žalovaná 70%. Na elektri,sační 
práce byl žalujícím svazem zhoto'ven r021počet na 265.200 Kč, jenž ob
sahoval obě tyto složky, 30% i 70%; koneč'ná rOnpočtová cena byla 
v žád'o'sti o subvenci vzata za záJklad. Ministerstvo zemědělství pwk po-· 
volilo subvenci na celou rozpočtovou částku, tedy i na 30% hrazených 
žal,ujícím svazem. Ten zakročIl u ministerstva veřejných prací, když 
žalovaná oldpí!fa:l~a zaplatiti čá;st sUlbvence na nil p-řipadarjlíd, a 'minister
stvo, jež prý stwnovHo podmínku, že žalovaná jest povinna vyplatiti ža
lujícímu svazu poměmý dj.] z celkové poskytnuté subvence, oznámilo 
žalované, že jest povinna, <iby zaplatila žalujícímu svazu poměrný díl 
subvence. Subvence byla žalované ministerstvem udělena proto, alby se 
eleklri'sa'ce pro jednotlivé konsumenty zlevnila. Proto byla stanovena 
podmíll!ka, že povolený příspěvek musí býti použit k odpilsu investic. 
Vlastníkem elektrovodného zařízení' jest žalující svaz; jedině on může 
odpi,s provésti, arci až po obdržení poměrného dílu subvence naň při
p"dajídho, o nějž p.rávě jest žalováno. Ni· ž š í s o u d y uznaly podle 
žaloby, o d v o II a -ci s o u d z těchto· d ů vod ů: Žalující svaz hradil 
30% a žalovaná obec 70% celkového nákladu na sekundární síť a 
transfonmační stanici. Ministe·rstvo zemědělství schválHo rozpočet na 
elektdsační práce v čásmce 265.200 ~č, v niž jsou ohsaženy twh ná
klady, které hradíl žalující svaz. Celá tato částka byla vzata za základ 
při vjjpočtu 'subvence a jako prvá podmínka uděl-ení, této subvence bylo 
stanoveno, že 'povoleného státního pi'íspěVku musí býti užito k ode
psání přfslušných onvestk na elektrisační zaří,zení. V částce, jež byla 
vzata za základ výpo.čtu subvence, jest zahrnu't i naklad, který n'ČÍInH ža·
lující svaz, a proto bylo žalovan·é uloženo, aby mu, ze subvence vJnpla
tila poměrnou částku naň připad"j,ící, jak vychází najevo z výměru mi
nisterstva zemědělství z 5. prosince 1927. Bylo proto povinno.stí žalo
vané, aby žalujídmu svazu vyplaHla ze státní subvence 30%, ježto ten 
hrad,l ze svého tolikéž procent celkového nákladu na sekundámí síť a 
Iransformační stanici. Pokud žalovaná vytýká, že není podán žád·ný 
důkaz o tom, že pohledávka žalujícího svazu čílllÍ skutečně zažalovanou 
částku, nebylo důvodu, aby v té příčině nebylo věřeno výpovědi svědka 
L-y, protože ten jest vrchním účetním žalují,cího svazu, sestavil vy
účtování nákladů elektrisačních a vyúčtování sUlbvence na základě do
kladů po ruce jsoucích, zejména kolwudačních protokolů a originálů 
účtů ~ dokl_adů, a žal?vanápo jeho výsl,echu nic neuvedla,co by 
bylo Jeho verohodnostt a správnosti výpočtů jím sděl"ných na újmu. 

N e j v y Š š í s o u d zami.tl žalobu. 

Důvody: 

Nižší soudy správně vycházejí z toho, že Ipro poměr stran jest roz
hodující porahlášení žalované obce ze 7. února 1936 a pro posouzení 
up-Iatněného nároku povolení slJbvence ministerstvem zemědělství vý
nosem z 5. prosince 1927, ale nelze schváliti výkl'wd, který dávají řeče
ným listinám. Podle onoho prohlášení, jež tvoří smlouvu mezi 'straJnami, 
měl žalují.ci svaz vystavětil rozvodnou siť, translormaJČní stanici a pro
vésti zařízení pro veřejné osvětJ.ení· a tato síť i s pří'slušenstvím měla 
zllsta!i jeho majetkem, žalovaná obec se zavázala poskytnou,ti mu na 
tuto stavbu 70% potřebných náJkladů ve npi1sobě ztraceného fondu, 
takže uvedená částka obcí pO'skytrmtá neměla býti obci ani vrácena, "ni 
umořena, ani zúrokována. Poskytnouti zbytek dalšfch nákl'adů na uve
dená z.aříJzeni byl zavázán žalujíd, svaz, aV1šak žalovaná obec, která 
mimo to převzala další závazky, byla .piO'vinna opatřiti svazu na úhmdu 
tohoto zbytku zápůjčku"kterou měl úrokovati a 'Umořovati svaz. O tom, 
že by ža;]uj:ící svaz měl náJrok na poměrnou část subvence, která bude 
obó poskytnuta, neobsa,huje řečené prohlášeni ni:c. Uvedeným výno'sem 
schválHo ministerstvo zemědělství, předložený projekt místní rozvodné 
sítě i rOlZpočet v částce 265.200 Kč a povolila podle § 3, odst. 1, zákona 
z 11. července 1926 č. n9 Sb. z. a n. k úhradě náJkl"dů místní elektri

,sace hrazeného žalovanou obcí stavební pHspěvek ve výši 30% z celého 
schváleného rozpo·čtu pN 265.200 Kč, nejvýše však čás~ku 79.560 Kč. 
Tohoto státního příspěvku musí býti použito k odepsání pří,sl'U'šných 
investic na elektdsační zařízení. Ze zněni dú-tčeného výnosu a z odů
vodnění :subvence uznáním důležitosti elektri,sace žalované obce 50 hle
diska zeměclělských hospodářství, žívností a zájmů všeobecných jest 
u,slizovati, že státní příspěvek byl žalo""né obci povolen na její žádost 
k whradě nákladů ji hrazený:ch se zřetel'em k jejím poměrům. Jest 
sprá\"né, že ve schváleném rozpočtu jest zahrnut cel1kový náklad tra,ns
formační stanice, místní rozvodné sítě, veřejného osvětlení, domovnich 
přípojek i d"lší'ch výlúh, že z tohoto náJkladu týkajídho se stanice, 
rozvodné sítě a veřejného osvětlení měl hraditi 30% žalující sv.az, ale 
z toho se nemůže uSllIzovaH, že svaz má nárok na p'oměrnou část stát
ního pří·spěvkl1 poskytnu'tého obci. Tu šlo jen o podklad pro vypočtení 
~~'?vence, avšak nilkoH o její rozděleni mezi obec a svaz, a není ani 
JeJI. mčení k odpi,s,u :příslušných investi·c podkladem pro nárok svazu na 
jej[ dělení a částečné vydání. Avšak "ni zákon z 1. července HI·26 ·č. 139 
Sb. z. a n., podle něhož byl stavební Ipříspěvek povolen, neposkytuje 
podklad pro nárok žalují-cíoho svazu. Podpory podle tohoto zákona se 
pasky tuF jako stavební příspěv.ky místním elektrárenským družstvům 
nebo venkovským obcím neho na náklady spoj'ené s přf:vodem elektrické 
energie dlo venkovských ohcí, všeužitečným elektrickým poclnikům. 
Komu byl pří's:pěvek mini'sterstvem zemědělství poskytnut, musí, hýii 
p~trno z povolujícího výnosu. V souzeném pří,padě plyne z uvedeného 
vynosu, že příspěvek byl poskytnut žal-ovaně obci, ale ani ze smlouvy, 

iO' 
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jLŽ ujednal se žalujícím svazem, aní z povolení příspěV'ku na základě 
uvedeného zákona s pouhým příkazem upotřebení k odpí,su investíc, 
nehe odvoditi nárok žalujícího svazu na poměrnou část subvence. Ko
nečně jest uvážiti, že žalující svaz ještě v roce 1925 oznámil žalova,né 
obcí, že se jeho představenstvo usnes'lo z d'ůvodlŮ tam u'i'edených, .aby 
také obce ze sUJbvencí, které obdrží', uhradily mu ta,kovou část, jakou 
on financuje sulhvencova,né zařfzení, v obdoh, a slibH zaslah žádané 
průkazy k žádosti o subvenci jien tenkrát, když žalovaná obec předloží 
revers o pou'žití subvence pravoplatně za obec předepsaný. Z toho jest 
usuzovati, že ani žalující svaz nepokládal svůj nárok na poměrnou část 
llubvence za, odůvodněný púvodním ujednáním. Žillovaná obec přednesla, 
že odepřeJa dáti takový revers, žalujíd svaz o ta,kový revers žalobu ne
opřel. 

čís. 15821. 

Vymínila-li si třeti osoba při placení za dlužníka vůči věřiteli, že při
jatou částku vrátí, jakmile zaplatí dlužník sám, jest věřitel povinen tuto 
částku vrátiti třetimu, zmařil-li splněni výminky tím, že vzal žalobu proti 
dlužníkovi zpět a vzdal se fulobniho nároku. 

(Rozh. ze dne 11. února 1937, Rv I 990/35.) 

Žalobce IP,řevzal vůči žal,ované firmě kumulativně závazek Engel
bertil S-a pod'le§ 1405 obč. zák., přičemž se žalovaná zaváza].a, že 
mu vrátí čá'stku, jež jí za S-a Zajplatí, jaJkmile jí S. dlužnou částku po
ukáže. Žillobce 'skutečně dluh S-a u žalované zaplatil, ta však žalobu 
podamou 'proti S-ov; vzala ~pět, vzdavši se žalobniho nároku. Žalobě na 
""placení čá'stky zaplacené žalobcem žal'ované firmě p r v Ý s o 'll d vy
hověl, o d v o.] a cf s o u d j;Í zamítl. 

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

o ů v o,dy: 

Pro posouzeni právního pomJěru mezi žalobcem a žalovanou firmou 
jest wzhodu~ílCÍ potvrzeni vydané žalovanou firmou' dne 15. listopadu 
1932, jež strany různě vy;kládají co do jeho ,právních účinků. Pod·le usta
novení § 914 ohi:o zák. jest potvrzení vykládati tak, aby jeho výklad 
nehyl v rozporu s důvěrou a poctivostí ve styku smluvních stran. Výlkl.ad 
potvrzení vy;daného, žalovanou firmou podle uvedené zásady odůvodňuje 
plně žalobní nárok. Z prvého odstavce potvrzení ze dne 15. Hstopadu 
1932 vy;plývá, že žalobce ,platil žalovaJné firmě za ,pÍlvodního dlužníka 
Engelberta S. Není závažné, že v potvrzení nebylo slovně zji,štěno, že 
žalobce platil za Engeliberta S., nýbrž že žalobce původního dlužníka 
S. z<lkládá (fiir Engelbert S ...... verlegt), neboť obsah potvrzení ze 
clne 15. li'Stopadu 1932 jest vykláda,ti v sou'vi'sl'osti s prohlášením žalob-
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covým ze dne 12. bř:z~a 1932 uonenym k ;pÍlvodnímu d~užn!ku S. ~ 
s dopisem tohoto dlmmka ze dne 26. dubna 1932 zasl"nym zalovane 
firmě jejichž s,p·rávnost žalobce v dovo'lání' nepolpřel· a z nichž ply;ne, 
že žalobce pro~ievil vůu 'Plati~i žillované firmě za púvodního dlužníka S., 
kdyby dlužník sám nElpl'atil. Ze všech těchto pmjevů žalo:bwvých nutno 
p,roto usouditi, že žalobce se chtěl státi vedle pÍlvodního' dlužníka S. 
dalším dlu,žníkem žalované firmy z právnílho důvodu původního dlužníka 
zavazujícího, že tudí'ž na jeho straně šlo o kU!IDu,lativní převzetí dluhu 
podle §§ }405, 1405 obč. zák., a že žalob,ce, odevzdávaje peníze ,ž~lo
vané firme na dluh Engelberta S., skutečne platIl dluh tohoto, dluzmka, 
ne že jej pouze svými penězi založil. Avšak z druhého odstavce po
tvrzení ze dne 15. I!,stopadu 1932 je'st iClá!le iUSoudi~i, že žalobcův zá
vazek k "'pl.acení dluhu Engelberta S. nebyl bezpodmínečný. V tomto 
druhém oclstavd dotčenéhO' 'Právě potvrzení' žalovaná firma prohlási,la, 
že částka žalobcem ji z,"placená bude žalobcI vrácena, jakmNe S. zapla,
cený peníz pO;1Jkáže žalova,r:é firmě, čímž v sou,:islo~ti s. ?":,ým O?st~v
cem potvrzem ze clne 15. lIstopadu 1932 hylo, Jasne vYJadreno, ze za
lobcevykonal placeni ,na dl1wh S. pod- výminkou, že žalobce dostwne 
částku ža!ova,né firmě vyplacenou ,"pět, jakmi,le se žalované Hrmě do
stane .ste'jné částky od dlužníka s,amélho. Byla tUlclíž ve druhém odstavci 
potvrzení ze dne 15. listopadu 193,2 stanO'vena rozva,zov"CÍ! výminka, 
jejím~ splněním mělo přestati, oprávnění žalované fkmy k dalšímu po
držení částky žalobcem jí ZaJ cllu'žníka S. zaplacené. Splnění této vý-

. milnky ,"šilk zmařHa, žalovaná firma sama tím okamžikem, kdy up·ustila 
od žaloby proti cllužníku Engelbertu' S. na zaplaceni, dluhu ža,lobcem 
podmínečně převzatéhO', vzda:vši se záro'veň žal'Obního nárolk,u v prohlá
šení d!olšlém soudu v jejím sporu proti S. dne 30. dubna 1934, neboť 
po tomto dn;, bylo již jisto, že původní, dll""žník S. není povinen zaplatiti 
žalované firmě dluh za dodané mu napájecí zařízeni. Tímto okamžikem 
padl pro.to ta,képřeclpoklad, že žalobce jest vedle původního dlužníka S. 
dalším dlužníkem žalované fi,"m y, a pro žalova,nou firmu nastala povin~ 
nost k vráceni zažalov,a,né ,částky. Podal-li žalobce po dni, kdy se žalo
vaná Hrma vzdala svého nlhoku na zaplacení dluhu S., žalobu na za,pla" 
~ení částky žalované firmě placerié. jest jeho ža],obni nárok odlůvodněn. 

čís. 15822. 

Nález rozhodčí komise, vydaný podle § 3 g) zák. č. 330/1921 Sb. z. 
a n. v mezich její pravomoci, lze věcně zvrátiti žalobou určovací. 

Výrok rozhodčí komise podle § 3 zák. č. 330/1921 Sb. Z. a n., že 
zaměstnavatel jest p<W'inen přijmouti zaměstnance zpět do práce za dří
vějších podminek, nelze pro pochybený žalobní návrh zvrátiti. zápornou 
žalobou určovací, již se domáhá zaměstnavatel výroku, že nález roz
hodčí komise »mlni vůbec po právu«; možná jest jen kladná určovací 
žaloba, že nález rozhodčí komise jest po právu jen potud, že zaměstna
vatel jest povinen vykonati podle své volby jednu z případnosti v § 3 
řeč. zák. uvedených. . . 

(Rozh. ze dne 11. únOra 1937, Rv I 2959/35.) 



- Čí's. 15822 -
ISO 

Stejně Sb. n. s. č. 15240. 

žal·ované dělnice byly zaměstnány déle než tři roky u žalujíd firmy, 
v jejímž závodě byl zřÍlzen závodní výbor, a byly dne 25. října 1935 
vypověděny. Závodní, výioor podaJ proto sUžnost k rozhodčí komisi, 
která nálezem ze dlne 12. hstopadu 19,35 vy'slovi,la podle § 3 Ut. g) zá
kona č. 330/1921 Sb. z. a n., že žalobkyně jest povinna při1mouU žalo
vané dělnice hned zpět do práce za dřívějškh pracovnilch podmínek zá
roveň s n,;,hradou za výděl'<Jk meziltim IU!š'lý. Stížnost žal'Ob1kyně k nej
vyššímll správnímu 'SoudU! hyla rozhodnutím ze dne 24. ledna 1936 
odmítnulta proto, že výwk rozhodčí, 'komise o nároku jednotlivých za_ 
městnanců podle § 3 lit. g) zákona č. 330;1921 Sb. z. a n. jest ,roz
hodnutím úřadu správního o nárocích práva soukromého, proti němuž 
mo:žno podle § 105 ústavní, hstiny a podlle z,;kona č. 217/1925 Sb., ~, 

. a n. dovolá'va!i se nápravy pořadem práva. Žalobkyně tvrdíc, že jí toto 
rozhodnutí bylo domčenodne 19. února 1936, uplatňuje v žalobě dne 
17. března 1936 podané, že nářez rozhodčí komise je nezákonným a že 
rozhodčí komi,se překročila meze své púsobnosti, ježto prý hyla jen 
oprávněna vysloviti, že žalobkyně jest povinna bud' žalované přijati zpět 
do prá,ce za dří"ějšÍ'Ch podmínek, nebo postarati se jim o jiné zaměst
nání v témže odboru a mí'stě s přibJ.ižně stejným výdělkem, nebo dáti 
žalovaným odstupné ve výši jednotýdenní až čtyřtýdenní mzd,y, že však 
volbu jedné ze třl uvedelIých možnostf musela ponechati zaměstoava·· 
teke. žalobkyně proto v žalobě navrhuje, ahy bylo vůlČÍ žalovaným zjiš
těno, že dotčeným nálezem ro'zhodčí' komí'se uznaný nárok žalovaných, 
aby byly ža'lované ihned přijaty zpět do práce za dřívějších pracovních 
podimí,nek zároveň s nahradou za výdělek mezi,tím ušlý, není po právu. 
Žaloba byla zamítnu,ta s o u d Y vše ch tří s tol i c, n e j vy Š š í m 
soudem z těchto 

důvodů: 

Před'e'Slati jest, že v sOUlzené věci je napadena správnost nálezu roz
hodčí komise, tedy nález po jeho meritorní stránce, že však podle roz
hodtI1'utf nejvyššího soudu č.' 15240 Sb. n. s., jímž se nejvyšší 'soud lIchýlH 
od dřívější pmkse (Sb. n. s. č. 13356, 6873, 4363), lze nález fOvhodčí 
komise podle § 3 g) zák. č. 330/1921 Sb. z. a n. i věcně zvrátiti žalobou 
mčovací. Odtůvodněna je výtka žalovaných, u'činěná 1:iž v řízení nižších 
stolic a opakovaná v dovolad odpověcli, že žalobní, žádost je pochy
bena. Vždyť žalobkYlOě ani netvrdí a podle toho, co stano", § 3 g) zá
kona č. 330/19121 Stb. z. a n. právem by ",ni tvrditi' nemohla, ž" rozhodčí 
komitse, shledá-li" že se propuštění' dělníkovo jeví j",ko mspmvedlivá 
přikrost, múže též nalézti, aby zaměstnavatel přijal dělníka zpět do 
práce za dřívějšÍ'C~h podmínek zároveň s náhradou za výdělek mezi tím 
ušlý, a do'volánJ hájí' jen názor, že rozhodčí komi'Se se omezila neprávem 
na tento výrok, nehledí,c k jiným dvěma eventualitám v zákoně vysloc 
veným, a že nevyhradila volbu jedné z těchto tří možností žalobkyni, 
ježto tato volba prý přísluší zaměstnavateli a nikoli rozhodčí komisí. 
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. . .j·evila j·iž sama žalobkyně, že nález ro"hodčí 'k.omise n,ení v celku, 
Tlm pro , , - b· - o - t do .h - - je pouze zčásti nespravny a zalo' kyne nemuze se pro 0. -

:;á:~tiz~ýroku, aby bylo ~j,ištěno, že tent? nález »není ~ůlbec p? pravu« 
b tak byl' soudním výrokem odstranen v celku. Vec se ma vp?d

a at.J t k že ze třÍl prvklt žalobkyni, pod'le jejího názoru přf.sl.tUšej lclc. h: 
sta e a , . , . . d - 1 bk - h d . hnoutJ b I ·í rozhodčí komilsí :přrznan jen Je 'en a za o: ' ~ne c, c~osa' . 
f 1 v tohoto ,příkoří. K tomu se však nehodl zaponna zal oba určo-

naprav) , . ·b - - 1 bk - u , aby byl zvrácen celý nález rozhodó koml'se, n)" rz za o yne n: -
vaJcl, by tu vystupovati kladnou' žalobou určovací (§ I, odst. 3,. za~. 
~e ~17/1925 Sb. z. a n.), v níž by žádala, že nález rozhodčí komise ]~ 
~ . rávu jen po,ttlcl, že žal'obkyně je povinna podle své ~olby v)"k?,~at~ 

Ped:t1 ze tří dotčen,ýcJh' již eventu,alit:. t; j. b,:ď ž.al?vane ZO?VU pnJ3'tJ 
~o práce, aneho se jim postar~tJ o Ij,IOe zame~~nalll, a:n~bo z~l~vanyn~ 
dMi odstupné, jež určí roznodčl koml'Se. Jen pn ta,kove uprave, zalobm 
-'d'o'sti bylo by odstr",něno nebezpečí 'soilldmho zasahui dlo prava mz-
za . dl·' --k t hodó komise hájMi zájmy~~lni:ctva 'p'~ob nestPr~':.e .' "vJ:m pn: r~s em se 
trany zaměstnavatelovy pn vypovedll (,pmpustem) jednothveho za

s ,ěstriance a nebyIo by dolčenotprávožalovaných dělnic, jehož na?yl'Y 
~ž tím že rozhod'čf komise nalezla:, že se jeji,ch pmpU'ště~í jevilo Jak? 
~es'Pra~ecllivá příkrost, jež mu'sí hýti napraveno ~alob~)"nJ. ,žalobkyne: 
jak vylO'ženo, odporuje jen úzkém", výmlm rozhodčl koml:se, zakonem pry 
neodůvodněnému, a proto není možno napraviti tento vrrok ,,~ů'so:hel": 
v ža,lobnÍ'ffiI žádání navrženým, toNIŽ, že nález r.ozhodlčl komIse :nel1l 
vúbec po právu. 

čis. 15823. 

Při koupi býka »ze stáje,< jest kupitetpovinen převzíti býka ve stáji 
a ze stáje odvésti. Převzetím býka ve stáji přecházi býk dochováni ku
pitelova a na něm jest, aby se postaral o potřebná opatřeni a dohled 
na býka podle § 1320 obč. zák. 

(R0'7Jh. ze dne 12. února 1937, Rv II 224/35.) 

Žalohce, zaměstnaný u žalovaného, byl poraněn býkem prodaným 
žalovaným »ze stáje« (<:lb St3!ll) při nakládání do n,;kladního automo
bilu. Niž š i s O' II di y zamítly žalobu o n~hradU' škody zpúsobené ža
IcJbci. 

Ne j vy Š š í s o u d ulo,žil odvolacimu soudu nové 'jlednání a roz
hodnutí. 

Důvody: 

žalobce spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvo'lad soud 
nepokládal žalovaného za chovatele býka v době Ílrazu. Míní, že ujed
nání o prodeji brka »ze stáje« (»ab Sta11«) jest vyklád"ti jen tak, ~e 
se odpovědnost žalovaného za brka jako chovatel'e končí teprve, až byk 
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jeho dvůr opustil. Tento názor jest mylný. PřihHží~li se k ujednáni, že 
býk byl prodán »ze stáje«, nel·ze vyklád",ti, podle § 914 obč. z. slova »ze 
stáje« jinak než tak, že kupi·tel byl povinen bjÍ1ka ve stáJj:i žaI.ovan·ého 
převzíti a ze stáje žalovaného odvěsU. Kll'pi,tel svěři,1 odvedení býka 
Františiku R. a ten zase svému 'sy,novi' Ka·rlu R., jenž si k tomu, účelu 
vzal s sebou Edu,a,,·da· K. Ob" přij eH s nákl'adním autem na dvůr žalo
vaného. R. ve stáji býka převz"l' a vedlI jej ze stáje na dvůr, "by zde 
byl naložen na automobH; úraz se st",1 žalohci na tomto míistě při na
kládání býka. Odevzdáním hjÍ1ka zmo'cněnci kupce Karlu R, ve stáji 
přešel býk do chování kupiltele a zanikla povinnost žalovaného jako 
chovatele bjÍ1ka, aby se dále st",ra:1 o jeho. pol!řebné opatření", «iiOihled 
podl,e § 1320 obč. zák. Neboť chovatelem podle § 1.320 obč. zák. jest 
rozuměU jen toho, lodo mlŮiže rozhodovati' o způsobu, j'"k má býti. zvíře 
opatřeno a jalk má naň hýti dohH,ženo (Sb. n. s.č. 5419, 7485, 14572). 
žalovaný však o tom již rozhodovati oprávněn nebyl-, neboť kupite! sám 
UT·čil, kdy, kým a jalkým dlopravním prostředkem si býka odveze. Než 
nehledic k tomUl, by'lo· t3Jl<é zjištěno, že šaJ!ář žalovaného přik"zal ža
liGbci, aby pomáhal při nakláJdání' býka, pro kteréhO' přijel s náklaJclllím 
aOJltem Karel R z příkazu kUlpite'le býka. Byl tedy žalobce pn vý1konu 
této práce, šafářem žalovaného· mUl ul'Ožené, ve služebním poměru k ža
lovanému, nebO'ť šafM vystupoval vůči' němu za žalovaného· zaměstna
vatele, a proto byl žalovaný j<ťko zaměstnavatel povinen dháH povin
nos.tí v § 1157 ohč. zák mu uloženýoh. Soud odvolací se však, - ač 
žalobce odvoláním rozsudek prvého soudu v tomto směru napadal, '
touto otáz'kou vůbec neobka.J. S hledi&k", § 1157 wbč. z~k. jest však pro 
\Íplné vysvětlení' a důlkladné posouzení rozepře důležité zjistiti, jak bylo 
mf'sto, na kterém hyl býk na náJkladní auto naložen, osvětleno a jakým 
způs(Ybem k úrazu došIo, neboť tyto okolnosti jsou závažné pm úsudek, 
zcl", ž.alovaný pečoval v dostatečné míře o to, aby byly chdněny život 
a zdraví' zaměsbnalného, pokud! to bylO' možno podle povahy sluŽJhy. 

čis. 15824. 

Když exekučni soud povolil odklad exekuce bez jistoty na zakladě 
exscindačni žaloby, rekursni soud uznal bezpředmětnost jistoty násled
kem uznání nároku a mzhodl jen o útratách, uloživ je žalobci, který 
žaloval podle § 37 ex.ř., je rekurs do usneseni rekursníbo soudu ne
přípustný. 

. (Rozb.. ze dne 17. února 1937, R I 1414/36.) 

P r v n f s o. 'lil d po'votjj,1 oclkl:ad mobiliární ex<!kuce až clo pravoplat
ného mzhodnutí'exsdndlačního s'P0m, neuložív žalobci s.IO'ženl j iiStOty 
podle § 44, odst. 2, ex. ř. Proti tomuto usnesení podala žalovaná rekms 
jen potud, ze nebylo žalujícímu ulo'ženo složení přiměřené jÍ'stoty. R e
,k u r S' n í s ou d vyslovil v usnesení., že mzhodn'liltí o výši jistoty od~ 
padá pro bezpředmětnost a že ž",lobce jest povinen nahracliti žalované 
útraty rekursu. V odúvodnění. uvedl ,rekursní soud, že první soud, po-
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lu,'e odklad exekuce, mě!! za·lu1ídmu jistotu uloži"~, že však uložení 
Y:°t lt pozbylo významu, ježto ža<IO'vana po pnvolem odkladu exekuce 
JIS °i~dačnÍ' nárolky žalobcovy mna.la, a ježtorekUirs v době, kdy byl :po
~~~~ byl odůvodněn, byly j~h.~ ~t:aty žal?1íd s.t.~an,ě.příznán~: ~o.~olací 

k rs žalujfdstrany uplatnujlcl', ze prvm soud Jl pravem slozem Jistoty 
re uloZ-I'.1 a navrhuJ'íd aby rekurs žalované byl zamHnut, 'odmí,tl r e-neu, , k č . ,-' 
k'll r s ,n f s o. oU d pro neiPříiP'us.tno~t, pfO'to~.e ve s' ute no,s!! Sn~eifU]e 
pouze 'P'ro~ vý~o'~u o útratách, neboť stran JIstoty nebylo zalobcl ulo
ženo žádne p.lnem. 

Ne j v Y š š í s o Ul d nev)"hověl rel<mB,u do usnesení o odmí:tllutí 

rekursu. 
Důvody: 

Názor rekmsniho snudl! je spr"vný, neboť o rekmsu ža1.Ulj',í.cí strany, 
clomáhajíd se složení jí,~toty,. nebylo reku;sním s~udem '.neritor~ě roz
hndnuto, takže usneseni to Jest pouze v~rokem utratovym, a..Je tedy 
dovolací rekurs prqti němu podle § 528 c. r. S. a § 78 ex. r. nepnpU'stny. 

čís. 15825. 

Kupitel není povin~ vytýkati ,vady ihn~~. jakm!le vzejd~ podezření 
o vadnosti zboží, nýbrz teprve, az nabude Jlst~, ze zbozi Je vadné. 

. Je-Ii před dodáním zboži jisto, že bude mUi tytéž ~y jalro zb?ž! 
dříve již dodané, . které .dodavateil !!-euzna!! . odepřev v~e a ~ep~o~eJne 
zboží vzíti zpět, Je kíIIptlel oprávnen Zrostll smlouvu 1 o ZbOZl jestě ne
dodaném bez stanoveni dodabté lhůty, lze-Ii z chováni dodavatele se
znati, že nechce l1IIpraviti vady. 

(Rozh. ze d.ne 17. únOifa 1937, Rv 1457/35.) 

Žalovaná Hrma, p'fOvozu~id obohod s železem a 'lwv-ovým zbožím, 0.0-
jednOJla ncl žalobkyně desinlekčn.j. přílstroje pro stáje. Poněvadž př!str.oJ~ 
ty, jichž ,první. část byla, dodána žalované 24. ledna 1928, che.mlokyml 
látkami, jež obsahovaly, působily ne:přimivě na dobytek ve stá'Jích I na 
mléko, jež mělo karbo10voU' př.íohuť, oznámí'!a žalov3Jná firma tyto yacly 
žaloibkyní dopisem ze dne 29. červem ce 19,28, a aniž stanovila dod",tnou 
Ihůtul, zmšÍ!!" 'l<upní smlouvu i sMan přílstrojů, jež ji, žalobkyn.ě teprve 
měla dodalti. Žalujíd, neuznávají'c důvodnost zrušení' uzavřené s-m.Io'l1vy, 
domáJhá se na žalované zaplacení trhové ceny kou:pených přístrojů . 
N i, ž š í s o Ul d Y z"mílly žalobu. 

N 'e l' v y š š í, s o .Ul d nevyhově']' d!ovolání. 

Důvody: 

Pod!eč!. 347 obch. zák. pla(í, vacly zboží, které nebyly ihned po 
ohlecl~ní doclaného zbnží, nebo, jcle-H o vady skryté, do šesti měsíců 
íhned po objevení oznámeny, za schválené. V souzeném případě ozná-
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mHa žwlovaná žalobci v dopise ze dne 19. července 1928 jako vady do
dwný'ch přístrojů jejich nepří1znivé pUtsobeníl na zdravotní stav dobytka 
a na jakost mléka. Toto oznámení učinila' žalovaná v šestiměsíční lhůtě 
od dodání pří,strojů, jwkmile jí byly dotčené vady jejímu záikazrií:ky ozná
meny. Vady oznámené v dopise žalo·vané ze dne 19. července 1928 nutno 
pokládati za vady sk.ryté. Jimi jsou takové vady, které při odborném 
zkoumálnI zboží, jak 1:est po doji1í zbo·Ží obvyklým, nemohly býti obje
veny. Vadnost přístro1ů, o něž ve sporu jde, zá:!eží v nepříznivém půso
beni chemikalií, jimiž jsou přístroje plněny, na zdravotní' stav dobytka 
a jakost mléka. Tento 'nepří'zni,vý účinek nemohla ovšem žaloV'al1á jako 
majitel'kaobchodu se železem, která přístroje nekoupHa pro vlastní po
třebll! ve vla,stním hospodářství. pn doji:tí pří,strojů shledati, ježto ani! 
neměla možnost, aby ve vlastdm podniku z,koUillwla účinek přÍlstwjů na 
stalv dobytka a ij:akost mléka. Žalovaná nebyla také ,porvinna, aby vlast
nost přílstrojů zkoumala snad tím způsobem, že by byla musila dáti jeden 
nebo někoN'k přírstrojů něja:kému rolníkovi' k vyzkoušení. Takový způ'sob 
zkoumáJní by se vymykal z mezí zkoumáníl zboží, jaké jest obvyklé 
u ob~chodníiků se žeIezem, kteří obchodují, též s hospodářskými přístroji. 
~upltel není povinen vytýkati vad,y ihned, jél'kmile vzejde domněnka 
o vadnosti zboží', nýbrž teprve,až :nabude ji'stoltu, že zboiží je vadné. 
Nezáleží, proto na tom, že snad záJkazníd ža,!ované neoznámili žalované 
vady přístrojů ihned, jakmHe pHstrolj:e v provozu hospodářství pOUižiH 
a po~~l~ podezření, že přístroje nemajír přisIíbené vlastnosti, nýbrž upo
zomll! zalovanou na vady teprve. když po delším užívání přístrojů na
byli ji,stoty, že jejich domněnka o vadnosti' pHstrojů jest důvodná. By4y 
proto' dotlčené vady v,ča's oZlnámeny. ZjÍ'štěné vady přílstrojů znemožňují 
n~P?c~ylbně ,j~ejÍiCh řádné užílvánf. Vadnost přírstrojů, t. j. jejich nepříz
~lve pusobem na dobytek a mléko bylo vyvoláno chemkkými látkami, 
Jež byly podstatnou částí přístrojů a měly jim dodMi desinfekční účinek, 
k~erý~!l je.~iným účelem těchto přÍistrojLI, a jež byly obsaženy v kaž
dem pnstrojl, - opak nebyl rdovolatelem ani tvrzen. Z odpovědi žalob
C?vy n~' dopi,s žalované ze dne 19. července 1928, v níž zauja~1 stano
vl'sk~, z7 d:~dan~o strate jsou. bezvadné a sdělil žalova'né, že zbývajkí 
illino.~stv! prli~t~oIu od'es~e d!o jednoho měsíce, nevyplývalo, že pHstroje, 
k~ere '~ely byh zalovane teprve dodány, budou míti jiné složení chemic
kyc~ layt,ek, ~aopak ?y!~ z ní, v.iděti, že budou stejné jakosti jako již do
dane pn~tr?Je, k~ere m~!y byh teprve dodány, budou obsahovati stejné 
~h.~mlClke I~tk~, jaJ~o ?nve dodané přístroje, jež byly vadiné, právě pro 
je]lc.l; ch~m::ke slozem',byla žalovaná. o,právněna zrušiti smlouvu i o pří
str?Jlchy)ets~ ne~d?da~ych. Neuznal-hzalo?ce vady a odepřel-Ii. vzíti 
zpet ~nstroje, ]eFchz vadnost a neprodejnost mu byla oznámena, a 
trval.-I! na tom, aby žalovaná odebrala další přístroje stejné vadné vlasŤ
nosÍl, nebylo vůbec třeba, aby žalovaná stanovila dodatnou lhůtú než 
sl~llouvu zrušila, kdy~ z chování žalobcova bylo viděti, že nemy;Ií na 
nél'pr,avu vad:~alova~~ by:1a ?pr,á~ně~a. smlouv~ zrušiti, ježto šlo o vady, 
kte:-e ~ne~oz~ovaly rad~e uz~~am .~ecl ': ktere vyplývaly z chemického 
sloz~m naplne y uv~?eny.ch. pnstroJu, a zalobce odepřel nápravu vad, 
trvaje na tom, ze pnstro'je JSou bezvadné. 
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K pojmu pojistné příhody při Odpovědnostnim pojištěni. 
Jde o hrubou nedbalost, neoznámil-li pojistník pojistiteli pojistnou 

příhodu z důvodu, že nevěděl, že pojistná smlouva se týká odpověd
nostního pojištění, a nárok na náhradu propadá, mělo-li opožděné hlá
šení v zápětí,že si pojistitel nemohl zjednati vlastnfm šetřenfm skut
kový základ pro posouzení, zda je tu důvod pro .jeho povinnost k plněni 
z důvodu ručebního závazku. 

(Rozh. ze dne 17. února 1937, Rv I 1269/35.) 

Žalobce se domáhá zaplacenÍ' žalované pojj.s,tné náhrady a k odů
vodnění svého nároku urvedll, že byl poji,ště.n proti povinému ručení 
jako vlastník auta a'ž do 50.000 Kč za každou, usmrcenou neb po
ralněnou osobu, nanejvýše všalk do 200.000 Kč a při poškození, ci
zího majetku wž do 10.000 Kč od 4. snpna 19291 do 4. Isrpna 1932, 
a t.o ne~idří'Ve u F. všeobecné :poFšťov·ny, a že do pojistné smlouvy 
vstoupila v r. 1929 žalovaná pojišťovna jako Její právní nástupkyně. 
Dne 23. září 19Q'9' byla žalobcovým automobilem poraněna Berta 
F-ová a spor, který pak proti žalobci vedla, byl ukončen smírem, podle 
ně'holž poškozená Berta F-ová obdirželana úplné vyrovnání 9.000 Kč. 
Tuto částku zaplatiJia Bertě F-ové S., akdová pojiršťovna v P., ježto ža
lobce byl u ní rovněž a pro týž zájem pojištěn. S. byla ve smyslu) § 15 
svých všeobecných pojišťovacích podmínek pro pojištění povinného 
mčenf ,poUlZe povinna zaplatiti jednu pol'o,vid částky 9.000 Kč, ježto, 
druhá polovice šla k tiži žalované pojišťorvny. Musil se proto žalobce 
zavázati společnosti S., že jí tuto, druhou polovici zaplatí. Jest proto 
žalovaná ve smyslu pojišťovací smlouvy a pOjišťovacího zákona po
vinna zprostiti žalobce škody z uvedeného škodného případu a. ježto 
žalobce jest na této škodě zúčastněn 10%, t. j. celkem 450 Kč, zaplatiti 
bud' jemu nebo společnosti S. zažalovanou částku. Pojistná příhoda 
nebyla žalo'vané ani úmyslně, ani hrubou nedbalostí zamlčena a jen ne
dopatřením nebyla jí, oznámena, poněvadž si ža,lobce nebyl vědom toho, 
že se rovněž vztahuje na nastalou pojistnou nehodu, a proto nebyla ani 
ohlášena k likvidaci.. Pojistná< příhoda byla ža!lo·v<l'né pojišťovně včas 
ohlášena pojišťovnou S. a stejným způsobem byla i žálo·vaná včas zpra
venao žalobě Berty F-ové. O trestním řízení proti tehdejšímu řidiči 
automobilu} jenž pojistnou příhodu zavinil, nebyla žalované pojišťovně 
podána zpráva jen proto, že o něm žalobce sám nevěděl, neboť řidič 
trestní řízení zatajil. Žalovaná ani neodstoupila ve smyslu § 8 všeoh. 
pojišťovacích podmínek od pojistné smlouvy. Nárok pojišťovny jest 
odůvodněn i ustanovením § 1042 obč. zák a proto jest žalobce oprávněn 
žádati, aby žalovaná nahradila zažalovaný nárok přímo pojišťovně S. 
a tím jej zprostila žaloby, jež by mohla býti na žalobce podána. Niž š í 
s o u d y žalobu zamítly, p r v ýs o II d z těchto d ů Vo, d ů: F. všeobecná 
pojišťovna, jež byla v r. 1929 v úpadku, byla převzata firmou AlIianz-S. 
v B., která hleděla pojišťovací smlouvy F. pojišťovnou v čSR. uzavřené 
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převésti na jinou pojišťovnu. To bylo provedeno tak, že F. všeobecná 
pojišťovna dala žalované nutný materiál k disposici, na zá'kladě toho 
se .ž~!ovaná pojišťov~a. obr~tila na jednotlivé pújistníky F. všeúbecné 
p~jlstovny, aby uzavreh ~,m nov,?~,pojl~tnou smlouvu za stejných pod
r:'!~ek, jako tom~. bylo dnv~. POj1StOV~CI smlouva s F. všeobecnou po
j1stovnúu se zrusda a uzavrela se nova smlouva. Stejně tornu tak bylo 
i u žalobce, který podepsal prohlášení z 6. listopadu 1929, a obdržel 
poté ,~ovou pojis!ku se zpět?ou platnosti. Stran zbytku pojištěnců, 
s mmlz se nepodanlo llvedenym postupem sjednati novou pojistnou 
smlouvu, vydala pak zdejší vláda v r. 1930 ministerský výnos, dle kte
rého byli tito zbylí pojištěnci převzati žalovanou pojišťovnúu z moci 
úřední. Nelze proto přisvědčiti žalobci, že se žalovanou pojišfovnou 
~tednal ?O,VOU poji~tnou s:"louvu ~ že žalovaná~stoupila přímo do po
jlsťo'vacl umlu'Vy ,sJe.ct<nane s F, vseobeonou pOjllsťovnou. Podk žalob
c?va, tvrze~í n~stala pojistná neh,:~a dne 23. září 1929, tudíž před uza
vremm popstne smlouvy, Tuto pnhodu, ačkoli o ní věděl, nehlásil ža
~obce žalované, a to.?ed?'patření~: poněvadž nevěděl a nepamatoval si, 
ze platI I pro nastavSl pOJIstnou pnhodu, Tomuto žalobcovu tvrzení soud 
neuvěřiL Není pochyby o tom, že pro souzený případ platí všeobecné 
u~!an?v,ení §.129l obč, zá~,. Ná~e;r.ž~lobcův, že ustanovení tú platí jen 
pn zamku vecI a mkoh pn pOj1stem odpovědnostním jest. nesprávný, 
Ustanovení zákona platí pro každý druh pojištění jako ius cogens a ne
bylo :ta~é zm~~ěno zák., č; 501/1.917 L, z" jehož § 7 dosud neplatí, a 
ko~e~ne rovn~z stanovl, ze pOj1sfovacl smlouva jest neplatná, a to 
kazda popstna smlouva, ~dyž v dob.ě uzavření, této pojistná příhoda již 
nastala. Podle § 1291 obc. zak. je vsak pOJlstna smlouva mezi soornými 
st,ranami sje.dna~á neplatná a nezaklá~á. pro žalovanou proti' hlobci 
z~vaz~y, POj1slI;a smlouva m~Z! spor?yml stranami sjednaná byla sice 
u!ednana se zpetnou platnostI ke dm 4, srpna 1929, pOjistná příhoda 
vsak nast~l~ dne 23, .září 1.~2?" Ujednání ,0 zp,ětné ~innosti smlouvy 
lze rozumelI jen tak, ze pOjlstem sIce plalI ta ke pro JIŽ nastalé avšak 
smluvníkům ještě neznámé pojistné příhody (§ 1291 obč, zák.), 2:alobci 
byla však pojistná, příhoda,! době ,:zavře~í P?jišťovací smlouvy se ža
lovan?u~obreznama, Ne~1 o proto zalobn~ narok po právu, ježto jest 
~platno~an z~ ~mlo.uvy.od puv09,u neplatne, a nerozhoduje, zda žalobce 
zalo~ane P?jlstovn~ po!.'~tnou pnhodu IslI~e zamlčeL Jest přece na bíle
dm, ze by zal ovana pOjlsťovna nebyla se zalobcem pojišťúvací smlouvu 
uzavřela, kdyby byl žalobce jí nastalou příhodu oznámiL O d vol a c í 
s o u d nevyhověl odvolání. 

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

D ů v od y: 

Nárok. žaln?cův není odů~?dněn, ani kdyby se vycházelo z před
pokladu, ze ~,ejde o novou pOJlstn?u smlo~vu, ný~rž o převzetí pojistné 
~,,?!ouvy (poj':~tky Č, 60066) se vs~ml pravy a zavazky žalovanúu 1'0-
jlstovnou (popstkou Č, 101105), a ze do doby převodu nárok .žalobcův 
z pojistné smlouvy proti F-ské všeobecné pojišťovně nezanikL Ve sporu 
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nebylo skutkově nic zjištěno, ,co .by svě~čilo ,e; tOl!lc že žalo~~ův nárúk 
nemohl zaniknouti proti f-ske vseob~cne, popsťovne I poz?ep, t. j, ~o 
dni, kdy se stal převod, i kdyby pOj,'stna sml~,:va byla ~ustal.a v p~
vodním stavu, t. j. bez převo~u. N,em tedY.zJlsten?, ze, narok za!obcuv 
b I v době převodu bezpodmmeč~y a n:zmemteln~ .. Otazku, zd ah tento 

-l'rok zanikl proti žalúvané popsfovne M, pozdejl po prevodu, jest 
n~suzovati podle všeobecných P?ji~ťovací~h ~o~míne~ této pOj,išf?vny, 
p boť žalobce se jich sám dúvolava, zejmena JejIch članku 16, jellZ ob
~:huje průpadní doložku (§ 32 ~ákona č; 5~1/1 ~17 ř, z.) p~o porušení 

znamovací závaznosti po nastale pOjlstne pnhode a poukaZUje na čL 14 
~šeobe~ných pojišťovacích, P?dmíne,k, ,~lán~~. 14 v ~dst. 1 má, ustano
vení, že pojistmk jest zavazan ozn,,:m,lt.' POjlsťovateh ~ost~v~m, s~. po~ 
"stné ,příhody a že jest povinen učmlÍl tak neprodlene: pnvadl-h tretI 
~soba svůj zázavek pwti poji~tnikovi. so~dně.,k platn~~t!. Tuto. oznam,o
vací závaznost žalobce poruslL POjlstna pnhoda pn odpovednostmm 
pojištění nenastává již pouhou škodnou událostí, nýbrž tehdy, .když třetí 
osoba uplatní proti pojistníkovi náro~ n~ náhrad~ ško,dy vzmkl,~. ~kod
nou událostí, nébúť tím se teprve ~meňuj~ ručeb~1 pOVI~,':~St P~Jlstovny 
v povinnost k plněn~. To p~yne z cL 1 vs~obec.~ych .pop~t?vaclch pod
mínek. Jest tedy pojIstná pnhoda v takovem.p;lp~de ro~step~na, ne~o~ 
obě její složky (t. j, škodná událost a uplatnem nahradmh? naroku ,tr~Íl 
osobou) nemusí nastati současně, Žalobce byl pro~o povmen ozn~mlh 
pojišťovně neprodleně jak škodnou událost (srv. take § 39 a § 1~7 c, lo~ 
záJkona č. 501/1917 ř, z,), taJk i skutečnost, že Berta F, upl-a tml-a SVUJ 

. nárok na náhradu škody proti němu soudně (§ 124, odst. !' zák~~a 
.č. 501/1917 ř, z" převzatý do článku 14, odst. 1, vseobecnych pOjlS
ťovacích podmínek), Škodná událost nastala dne 23-, září 1929, Ozná
mení o ní učinila za žalobce pojišfovna S. až dopisem ze dne 22. června 
1931. Berta f, podala na žalobce žalobu (datovanou dne 29, září 1931) 
o náhradu škody 28,800 Kč dne 7, října 1931, jež tohoto dne došla 
k soudu, a žalobci byla doručena dne 15, října 1931. P:ojišťovna S, 
uvědomila ža!ova,nou pojišťovnu M, o sporu teprve dopIsem ze dne 
24, listopadu 1931. Oznámení to se stalo tudíž opožděně a důsledek toho 
jest podle čL 16 všeobecných pojišfúvacích podmínek, že nastává ztráta 
nároku nedokáže-li žalobce, že se porušení oznamovací závaznústi ne
stalo ;ni ze zléhO' úmyslu, ani z hrubé nedbalosti (§ 12980bč. zák,), 
anebo, kdyby se mu tento důkaz nepodařil, dokáže-li, že porušení ozna
mo'vaci závaznosti nemělo vlivu ani na zjištění pojistné příhody, ani na 
zjištění nebo objem plnění závazku pojišťovatefova. Žalobce vedl první 
důkaz tvrzením, že prý nevěděl, že se pú'jišťovacísmlúuva týká odpo
vědnostního pojištění, že to přehlédl, že proto případ za účelem hkvI
dování žalované ani neohlásil, že teprve roku 1931 při přehlížení svých 
spisů příšel na to, že se pojištění žalované týká odpovědnostního ručení, 
a že proto neměl zájmu 'na tom, aby zatajil žalované pojistnou příhodu, 
nýbrž naopak, že v jeho zájmu bylo, aby ohlásil pojistnou příhodu, a že 
by to, byl učinil, neboť proto prý platil pojistné prémie, Než toto své 
mylné domnění, že se pojistka netýká odpovědnostního pojištění, nýbrž 
jiného risika, si zavinil žalobce. sám z hrubé nedbalosti, neboť i sebe 
menší opa,trnost vyžadovala, aJby si žalobce včas prohlédl své po-
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jistky, zejména pojistku u žalované, poněvadž o převodu této pojistky 
krátce po dostavení se škodné události jednal a mohl se snadno a bez 
dlouhého zkoumání přesvědčiti, čeho se pojistná smlouva týká. žalobce 
namítal dále, že poruš,enÍ oznamovací závaznosti neměln vlivu ani na 
zjištění pojistné příhody, ani na zjištění nebo objem plnění žalované, 
což odúvodňoval, tím, že žalo'vaná, byvši uvědoměna dopisem poFšťovny 
S. o sporu zahájeném Bertou F. proti žalobci, měla možnost, aby k pro
vedení sporu ustanovila žalobci právního zástupce a dala mu pokyny, 
což však neučinila, nýbrž odmítla dopisem ze rtne 27. listopadu 1931 
zabývati se hlášeným případem, ač žádala dopisem ze dne 30. října 
1931, aby byla o podrobnostech škody náležitě informována. Ale to na 
věci nic nemění, neboť při tom nelze přehlédnouti, že škodná událost 
sama, ač se stala již dne 23. září 1929, byla žalované hlášena teprve 
dopisem ze dn,e 22. června 1931, tedy až po půldruhém roce, a že již 
tím Ibylo žalované zabráněno, aby včas, to jest dokud stopy škodné 
události nebyly setřeny a dokud událost byla ještě v čerstvé paměti 
osob, jež byly jejími svědky, mohla Sl vlastním šetřenim zjednati skut
kový úklad pro posouzeni, zda jest tu důvod, aby se jeji ručební po
vinnost změnila v povinnost na plnění, jestliže třetí osoba uplatní své 
nároky ze škodné události proti žalobci. Zalobce uvedl v dovolání, že 
žalované nemohla vzniknouti vůbec žádná škoda z porušení oznamovací 
závaznosti, poněvadž prý netušU v době :pí'semného prohlášení ze dne 6. 
listopadu 19Q9, že žalovaná vystaví pojistku se zpětnou účinností ode 
dne 4. srpna 1929, tedy od doby před škodnou příhodou, a měl prý 
proto za to, že pojistná příhoda spadá ještě do pojistného obdobi F. 
pojišťovny a že tudíž žalovaná tento závazek F. pojišťovny prostě pře
vzala. Tyto vývody jsou však bezpodstatné jednak z toho dťívodu, že 
pojistná příhoda v tomto případě rozštěpená přesahovala pojistné ob
dobí F. pojišťovny, jednak z důvodů již uvedených (v odstavci druhém a 
t!'etím tohoto rozhodnutí). Zanikl proto žal0'bcův nárok, ať jde o pře
vzatou původní aneb o novou pojistnou smlouvu, a i kdyby nová smlouva 
nebyla podle § 1291 obč. zák. neplatná. Je-Ii tomu tak, pak by nebyl 
nárok žalobcův odůvodněn ani podle § 1409 obč. zák., i kdyby byly 
předneseny skutkové předpoklady pro použití tohoto ustanovení. Není 
proto žalobní nárok po právní str,rnce důvodný. 

čís. 15827. 

Předpis § 159 nesp. pat. nepředpokládá, že bylo prokázáno znzeni 
odkazu v pozůstalostním řízeni, zejména že o tom byla předložena lis
tina a že jest tu platué pořízení. Popřenim platnosti odkazu nemohou se 
dědici zbaviti povinnosti k zajištěni odkazu podle § 159 nesp. pat. vý
jimku ze zásady té lze připustiti jen tehdy, kdyby privilegovaný odkaz 
byl zřejmě neplatný. 

(Rozh. ze dne 17. února 1937, R II 607/36.) 

Evangelický sbor v O. navrhl, aby nebyla dle §§ 149 a. 159 nesp. pat. 
pozlIstalost po Karlu W-ým odevzdána dědicům dříve, dokud nehude 
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ravoplatně skončen spor vedený navrhovatelem proti pozustalé vdově 
~ splnění domnělého odkazu a náhrady škody v částce 100.444 Kč. 
P r v Ý s o u d návrh zamHI. Rek ,ll; r sní s o II d u,znal podle návrhu. 
D II vod y: Podle § 159 nesp. p",t. nesmibýti pozůstalost dědicům ode
vzdána dokud není prokázáno zaplacení nebo zajištění zbožného od
kazu. Pozůstalá vdova prohlásila, že zustavitel zanechal testament, 
v němž zřídil pro Sbor evangelické církve legát ve výši asi 70.000 Kč. 
poněvadž prý vdova testament potlačila, podali dědicové po zůsta
viteli žaloby o uznání pozůstalé vdovy nehodnou dědického práva. Za 
účelem ukončení pozůstalostního řízení vzali dědicové žaloby zpět se 
vzdáním se žalobního nároku. Zanechání testamentu nebylo v nespor
ném řízení v OdPOT vzato a taktéž ne platnost a účinnost testamentu a 
tím ani pla,tnost a účinnost odkazu. Dokud není, sporem zjištěno, že oclkaz 
j:est neú<Čilnný, bylo pO'vi'll'nosH pozúst~lo'Stního .s?u.d~, ahy: s,e dle § 159 
nesporného patentu st",ral 00 z,"placem nebO' za]lstem zbozneho odkazu, 
ježto odevzdací listina nemůže býti před zaplacením nebo zajiš.těním od
ka;zu vydána. Zd'a odkaz je neúčinný, muže bý'ti dokázáno sporem 
vedeným navrhovatelem, a to proti pozůstalé vdově, ovšem navrhovatel 
nemá nároku na zajištění útrat sporu, nýbrž jen odkazu. 

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

Důvody: 

Jde o to, zda ustanovení § 15~ nesp. pat., podle něhož nesmí býti po
zustalost odevzdána, dokud nebylo vykázáno zaplacení nebo zajištění 
odkazu, určeného pro chudé, kostely, náboženské obce nebo jinak pro 
zbožné účely, předpokládá, že v pozůstalostním řízení bylo prokázáno 
zřízení odkazu, zejména že byla o tom předložena listina a že tu jest 
platné poslední pořízení. Podmínka taková není v § 159 nesp. pat. vý
slovně· vytčena a ani jinak z povahy věci neplyne. Neboť popřením plat
nosti odkazu nemohou se dědici zbaviti povinnosti, uložené jim v § 159 
nesp. pat. (rozh. č.1 1979 Sb. n. s.), a výji1mku ze zásady § 159 nesp. pat. 
bylo by lze připustiti jen tehdy, kdyby privilegovaný odkaz byl zřejmě 
beze vší, pochyby neplatný (srovnej Ehrenzweig 1I/2, str. 524, a RĎntden, 
str. 79). Že by odkaz, jehož se domáhá Evange'li'cký sbor, byl, bez vší 
pochyby zřejmě nepliatný, z pozů<stalo1stních spisů nepl,yne. 

čís. 15828. 

Soud, jeh0'Ž došla věc přípustným opravným prostředkem, má z úřadu 
zkoumati, zdaknlhovnl žádost vyhovuje náležitostem v § 94, odst, 1, 
Č. 1--4 knih. zák. 

Nelze vyhověti knihovnl žádosti kupitele pozemku o vklad vlastnic
kéh0' práva ke koupenému pozemku z a s ou č a snéh 0' př e nes e n I 
vše c h z á vad, bylo-li kupni smlouvou stanoveno, že kupní smlouva 



, 

I 
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je vůči prodateli ihned účinná, vůči kupiteli však jen tehdy, bude-Ii mu 
koupený pozemek odevzdán knihovně do dvou měsiců b II z z á vad. . 

(Rozh. ze dne 17. února 1937, R II 25/37.) 

Kupitel Jindřich F. zažádal u knihovního soudu, aby podle kupní 
smlouvy byl ve vložce Č. ,25 v J. odepsán pozemek Č. 65,5 louka, jejž 
koupil, a zapsán do nové vložky za s o u č a s n é h o přeneseni všech 
knihovních závad a aby bylo pro něho vloženo právo vlastnické k uve
denému pozemku. P r v Ý s o. u d žádosti nevyhověl, rek u r s n i s o u d 
rozhodl podle knihovní žádosti. 

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

D ů vod y: 

Rekursnímu po rP,řípadě dovolacímu soudu, do'šla-li ho věc přípust
ným opravným prostředkem, je z ú'řadu přihlížeti k tomu, zda knihovní 
žádost vyhovui e ná\;ežito,stem § 94, odst. 1,. Č. 1 až 4 knih. zák (rozh. 
Č. 11848 Sb. n. s.). V předložené kupní smlouvě je v odstavci X výslovně 
stanoveno, že právní účinnost smlouvy nastává pro, prodatele ihned, pro 
kupitele však teprve, bude-li mu prodaný pozemek odevzdán knihovně 
do dvou měsiců bez závad. V knihovní žádosti žádá však kupitel za ode
psání koupeného pozemku parc. Č. 656 z vl. Č. 25 v J. a jeho zapsání do 
nové vložky za současného přenesení všech knihovních závad. Vznikají 
tedy pochybnosti, zda podlle do,tčeného ods,tavce X naJstala právní účin
nost kupní smlouvy 'V příčině kupitele a zda proto je knihovní žádost 
odítvoclněna obsaJhem předl,o·žené kupní, smlouvy (§ 94, odst. 1, Č. 3 knih. 
zák.). Na to potJ'kazují prodatelé aspoň n(jpřítmo, tvrdí,ce, že ke skuteč
nému uzavření kupní smlouvy nedošlo, takže toto jejich tvrzení má 
aspoň zčásti opmu v uvedeném odstaNci X 'kupní smlouvy, (§ 126, 
odst. 2, knih. zák). Pmto jilŽ z toho důvodu bylu dovolacímu rekursu vy
hověno a obnoveno zamítavé usnesení soudu první stolice; 

čis. 15829. 

Proti fulobě o neúčinnost rozhodčiho výroku se lze brániti námitkou, 
že po vyneseni rozhodčiho výroku došlo mezi stratlJlllli k narovnáni ob
sahem shodnému s rozhodcÍm výrokem, jež bylo splněno. 

(Rozh. ze dne 17. února 1937, Rv Jl 457/35.) 

Proti žalobě o neúčinnost rozhodčího výroku, odůvodňované tím, že 
rozhodčí výrok nebyl podepsán všemi rozhodci (§ 5:96 Č. 3 c. ř. s.), na
mítl žalovaný mimo jiné, že není vůbec rozhodčího výroku, 101 jehož ne
účinnost jest žalováno, poněvadž po ústním prohlášení rozhodčího vý
roku došlo mezi stranami k narovnání (§ 1380 obč. zitk.) téhož obsahu, 
i<iký měl rozhodčí výrok, jež on (žalovaný) splnil, zaplativ do podání ža-
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loby celou po~ovna~~u část~u. ~ž na 1 Kč, kterou také ~abidl žalo~ci z.~ 
sporu, ale ten jl nepnJaI. N I Z S I S o u d y u:ma,ly po~le zaloby, po.nev,,~ 
vyhotovení rozh~~~ího výroku n~~yla ~odepsana vsemI r~zhodclZ takze 
. est tu důvod neucmnoslI rozhodclho vyroku podle § 5:95 c. 3 c. r. s. 
j N e j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhod-

nutí. 
D ů vod y: 

Zda jsou splněny hmotněprávní předpoklady žalobního nároku, 
zkoumá soudce jen na podkladě př~dnesu s~ran a proto řeš~ní ,otá~ky, 
zda tyto hmotněprávní př~d'Poklady .lest pokladalI oza pravd,lvec zavlsl na 
disposici stran. Avšak otazku, zda-II strana jest vubec opravnena v led
notiivém případě se dovolávaJtÍi púvni oc~ra~y s,tátu a žádat!, .aby soud 
vynesl rozhodnutí ~ určitél1; soukromopr,av.mn; naroku, jest resllI s hle~ 
diska veřejnopravmho, takze to nepodlehadlspolslcl stran. Soud ne~1 
povinen vydávati rozhodnutí, která by měla jen čistě akademický a nI

koli též praktický, hospodářs~ý ,::rz~~m. Není přécdpisu, z něhož. by byl~ 
lze dovoditi že soud nesml pnhlIzetI k okolno·stem, ktere zalov<rny 
v tomto spo;u přednesl na svou obranu ve smyslu posléz uvedeném. 
Hlavním účelem žaloby o neúčinnost rozhodčího výroku (§§ 595 a 596 
c. ř. s.) jest, aby žalobce, dosáhne-li neúčinnosti rozhodčího vyroku, 
mohl paM po případě svů~ ná11Ok, jenž byl předmětem fO'zhodčího výroku: 
uplatniti sporem před řádným soudem. Uz:nal-1I žalobce výrok rozhodčl 
za správný, nebo ?yl-li jeho obsah 'př~v~at do ~ar~vnání, ~jednaného 

. mezi žalobcem a zalovanym, a splml-1I zalovany zavazek jemu takto 
uložený, pak pominul účel, který sleduje žalo?a Ol l1eÚlčinno~t rozhodčího 
výroku, poněvadž žalobcuv nárok ,zaplac,e~lm za.mkl a ll;'; pom,m~l I 
jeho zájem na soudmm rozhodnulI o neučmnoslI rozhodclho vyroku. 
Pak by tu scházel procesní předpoklad pro rozhodování soudu o tom, 
zda rozhodčí výrok pozbyl účinnosti podle § 595 c. ř. s. nebo ne. ~o
něvadž se nižší soudy nezabývaly věcně námi·tkou žalovaného, zda dloslo 
mezi stranami k narovnání pOdle § 1380 obč. zák., a nezjišťovaly okol
nosti žalovaným v tom směru tvrzené, pokládajíce je za bezvýznamné, 
a protolže vada ta sahá až do prvrfí1 stoUce, bylo :podle § 510, ods~. 1, 
c. ř. s. zrušiti i rozsudky obou nižších soudů. Bude-li prokázáno, že uve
dený přednes ža,lovaného jest pravdivý, bylo by žaJlobul zamHnouti. Ne
bude-H lprokázáno., byl,a by tu ovšem dána neúčilnnost nwpadenéJho vý
roku podle § 595 Č. 3 c. ř. s. 

čís. 15830. 

K otázce přípustnosti novot v dovolacim řízeni ve smyslu § 504, 
.odst. 2, c. ř. 8. 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, Rv I 844/34.) 

žalobce se domáhá výroku, že narovnání ujednané se žalovanou 
obcí jest neplatné, poněvadž je ujednal ve stavu úplné vyčerpanosti, po 
němž padl do mdlob. Teprve později se dověděl, že měl uJednati ně-
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jakou dohodu a podepsati prohlášení, že vyplacením částky jsou vy
rovnány všechny jeho nároky z úrazu, který utrpěl vinou žalované. 
Niž š í s o u·d y žalohu zaJmítfy. V dovolání z fO'zsudku uplatnil ža
lobce též, že byl po případě jest nepříčetný a za své činy neodpověd
ný, že ,proto jes,t .napa'Clený wzsude'k i, s předchozím řízením zmatečný 
podle § 477 Č. 5 c. ř. s., ježto nebyl ve sporu zastoupen zá'konným 
zástupcem, ač byl duševně. chorý, a že řízení jest neúplné, poněvadž 
nebyl proveden důkaz znalcem psychiatrem o jeho příčetnosti v době 
sjednání dohody se žalovanou obcí. 

N e j v yš š í ,s o u d, nevyhověv dov01ání, uvedl v otázce, o niž tu 
jde, v 

důvodech: 

Neprávem má žalovaná za 10', že okolnosti, jimiž jest v dovolání 
doličována žalobcova 'nepříčetnost, jsou novotami v dovolacím řízení 
nepřípustnými. Podle § 504, druhého odstavce, c. ř. s. mohou býti v do
volací stoHci přednesena llOIvá tvrzeni o skutcích nebo důkazy předne
-seny tolil<o k tomu, ",by bylo podporováno nebo vyvráceno tvrzeni, že 
rozsudek odvolacího soudu je zmatečný pro některou vadu v § 477 
c. ř., s. vyznačenou, nebo že odvolací řízení trpí vadou, která mohla 
překážeti úplnému vysvětlení a důkladnému posouzení rozepře. Nová 
tvrzení v dovolání a nové, v dovolání nabízené důkazy se týkají práVě 
okolnosti, že žalobce hyl anebo jest nepříčetným a za své činy neodpo
vědným, a jest jimi doličováno jednak, že napadený rozsudek i s před
chozím řízením jest zmatečný podle § 477 č. 5 c. ř. s., ježto žalobce 
nebyl ve sporu zastoupen zákonným zástupcem, ač byl duševně chorým, 
jednak jest jimi dovozována neúplno,st odvolacího řízení, že nebyl pro
veden důkaz znalcem psychiatrem o příčetnosti žalobCOvě v době sjed
nání dohody se žalovanou obcí. K nedostatku procesní způsobilosti 
strany musí hleděti z úřadu i dovolací soud (§ 6, prvý odstavec, c. ř. s.). 
Dovolací soud nařkli,1 po>cUe § 509, třetího odstav'ce, c. ř. s. prvému 
soudu, aby provedl znalecký dílkaz o tom, zda byl žalobce choromyslný 
nebo slabomyslný v době zahájeni a trvání sporu. Znalci podali po
sudek, že žalobce netrpí zřejmou senilní demencí, která by ho činila 
neSChopným .. prav,opla,tné jednati, a že alnÍ v dohě vYiednává,ní se ža1lo
vanou dne 22. června 1931 netrpěl žalobce žádnou duševní chorobou, 
a to ani přechodnou duševní chorobou, a že byl schopný pravoplatně 
jednati a pochopiti předmět a význam tehdeišího ujednání. Posudek 
znalců jest jasný, důkladný a věc úplně vyčerpávající. Bere jej proto 
odvolací soud za základ svého rozhodnuti. Ježto žalobce byl způsobilý 
k právním jednáním v době zahájení a trvání sporu, není tu zmatečnosti,. 
vytýkané dovo.]atelem. 

čís. 15831. 

Skutečnost, že jest žalovanému jako vlastníku knihovně připsána 
celá nemovitost, převedená na něho ideálními spoluvlastníky, nepřekáží 
ani odpůrčí žalobě o neúčinnost převodu jedné z ideálních částí, jež 
patřila před tlm odporovateloVl1 dlužníkovi, ani povoleni exekuce jen na 
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ideální část nemovitosti, týká-li se právo na uspokojení jen její ideální 

části. .., , " 
Nejde ani o bezúplat',l~u smlouvu, bere-I~.na seb." ~UPUjl~1 o~~m za

vazek poskytovati na s~m;ku kup~ ceny. urClt~ p!~em J?r?dav,~jlc~mu po 
Hpadě po jeho smrti trehm osobam, anI o pravm jednam sffitSene s da

Pováním nebyly-li si strany při sjednání kupu vědomy, že obecná cena 
~emovit~Sti je ,větší a že kupní ~ena .i~~ st~.?vena ,nižší jediné proto, 
aby se kupujictmu dostalo nemovltostt castecne bez uplaty. 

Mělo-li se třetlm osobám dostati bezúplatného prospěchu, jest právní 
jednání proti nim odporovatelné s hlediska § 3 Č. 1 odp. ř. 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, Rv I 703/35.) 

podle přednesu žalobkyně prodal Jan V. jednu polovinu domu trho
vou smlouvou ze dne 30. října 19'30 své snaše žalované Aloisii V -ové. 
Podle obsahu této trhové smlouvy převedl Jan V. a jeho manželka Anna 
V-ováuvedené nemo'vitosti se vším příslllšenstvím, zařizením a výstav
nostmi na žalovanou Aloisii V-ovou za cenu 130.000 Kč a žalovaná se 
držení a v,las'tnic!víl ji1ch ujala. T·rhová cena byla v~po,řád!iuna takto: Na 
srážku z trhové ceny se žalovaná Aloisie V -ová zavázala vyplatiti! do 
jednoho roku po smrti prodávajícího Marii W~ové 40.'000 Kč a Karlu 
V-ovi 10.000 Kč a vypraviti prodávajícím pohřeb v ceně 8.000 Kč. Na 
místě zbytku trhové ceny 72:000 Kč si prodávající vyhradili doživotní 

. právo uživací k jedné ideální polovině a po své. smrti vyhradili t.otéž do~ 
životní právo uživací svému synu Ado1!u V -OVl. Žalovana AIOIsle V -ova 
nezaplatila tudíž prodávajícim za prodané nemovitosti hotově nic. Tato 
právní jednáni, jimiž se Jan V. zflavil 'všeho ,svého .~ajetku, uČ,ini~ 
v době, kdy vedl se žalobkyl1l spor o zaplacel1l domnele hypotekarl1l 
pohledávky 14.000 Kč, zahájený proti žalobkyni jako žalované dne 
9. května 1930. Žaloba ta byla rozsudkem ze dne 2. července 1931 za
mitnuta a Jan V. uznán pOvinným zaplatiti žalobkyni jako žalované ná
klady rozepře v částce 4.635 Kč 50 h do 14 dnů pod exekuCÍ. Rozsudek 
nabyl moci práva. Jan V. se však ukončení uvedeného sporu a vynesen~ 
rozsudku nedožil, neboť' dne 16. června 1931 zemřel zcela nemajetny 
a pozůstalost pro nedostatek jmění nebyla projednána. Pohl~dávka pří
slušející žalobkyni podle uvedeného rozsudku nebyla usp~koje~a a exe~ 
kuci proti pozůstalosti vésti nemohla, poněvadž nebylo predmetu, ktery 
by mohla exekučně zabaviti. Uspokojení své pohledávky byla by však 
na Janu V-ovi po 'P'řípadě jeho pozůstalosti s jistotou dosáhla, kdyby 
se nebyl zbavil všeho majetku. Pokud jde o žalovanou Aloisií V -ovou, 
snachu Jana V-a, bere :žalohkyně uvedenou trhovou smlouvu v odpor 
z důvodu ustanovení § 2 Č. 3 a § 3 Č. 1 odp. ř. Č. 337/1914 ř. z., a to 
pokud touto smlouvou trhovou nabyla poloviny nemovitostí od Jana 
V-a. Žalovaná Aloisie V-ová jest manželkoul syna Jana V-a Adolfa a 
získala nemovitost za nižší než obecnou cenu. Co se týká žalovaných 
Aloisie V-o"é, Adolfa V-a, Marie W-ové a Karla V-a bere žalobkyně 
v odpor trhovou smlouvu podle § 3 Č. I odp. L, neboť všem těmto ža
lovaným poskytl Jan V. v této smlouvě prospěchy, k jichž splnění neměl 

lľ 
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zákonné povinnosti. Poskytnutí částky 4?OOO .Kč ž.alované Marii W-ov~ 
a 10.000 Kč žalovanému Karlu V -OVl oduvodnuJe se V napadene 
smlouvě jako poskytnutí otc?,v;;kého P?dílU. Le~ V o.dst. VIII trhové 
smlouvy v odpor vzaté bezp~cne vychazl. naJe.vo, ~e n~sl~ o 'po.skytnutI, 
na které by obdařená W-ova nebo V. meh neJaky pravm narok, neboť 
dlužník tu sám vytkl, že oběma těmto žalovaným již za života poskytl 
"ybytí plně odpovídající jeho majetku. Twké stran žalo'vaného Adolfa 
V-a, jemuž Jan V. zřídil doživotní užívací ~rávo k j:,dné ideá}ní polovin~, 
po případě čtvrtmě domu v kapltahsovane hodnote nepnene 40.000 Kc, 
po případě 20.000 Kč, sp!ňuje poskytnutí t~ všech!!y p!e~poklad'y <:d
porovatelnosti. podle .§ J, č. 1; clt..odp. r.. Ponevadz. zalo~am . pre~ 
vyzvání nechtejl zaplahtl pohledavkl;' z~lob~J.mn,u, d?maha ~e zalob:kyne 
výroku, že trhová smlouva lest pr?'Íl n! neucm~a a ze ]~ou. za,l~va.m po~ 
vinni trpěti, aby vedla k vyd?bylI sye pohleda,:ky, pnslusepcl jl.prolI 
Janu V·ovi, exekuci na idealm polovmu domu ~;lve Janu V-OV1,pnpsa
nou nehledíc na trhovou smlouvu ze dne 30. nJna 1930, zejmena bez 
zřet~le na závazek obsažený ve smlouvě na vyplacení z polovice Jana 
V-a na srážku z ceny trhové ve prospěch Marie W-ové částky 20.000 Kč, 
Ka,!a V-a na vy,placení' 5.000 ~č a bez zřetele a v po,řad, před doži
votním právem užívacím k jedné polovině tO'hoto domu pro Adolfa V-a 
vyhrazeným. P r v Ý s o u d zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d uznal 
podle žaloby. 

Ne j v y Š š i s o u d k dovolání Aloisie V-ové a Adolfa V-a uložil 
odvolacímu soudu nové rozhodnutí v části, pokud byl dovoláním těchto 
žalovaných dotčen. 

Důvody: 

Dovolání nelze ovšem přisvědčití, pokud dovolzuje, že žalobu bylO 
zamHnou1i' 'jli'ž proto, že se týká jen i'deální polovi,ce nemovitosti, jež 
patří nyní- celá žalova,né Aloisii V-ové, a že není, :možno ~'znati tr~o'vo~ 
smloUlvu za neúčinnoU! jen Co do polovl:ce' protdame nem!ov1!tosh a l ze ani 
exekuce na ideální polovinu nemovito'sti není provedítelná, je-li jí p:ři
psána celá nemovitost. Mezi stranami jest nesporno, že dlužníku žalu
jící strany Janu V -ov i náležela jen ideální polovína nemovítosti prodané 
žalované Aloisii V-ové. Žalující je tudíž oprávněna dom.áhati se výroku 
o neúčinnosti prodeje pouze této ideální poloviny, je-li odporova,tel
ným, a může se také domáhati trpění)ejí exekuce P?uze na t~!o p~lo'vinu 
nemoví,tolSti, neboť podle § 1 odp. r. jest prohlasl'!! za neucmna protI 
odporujícímu věři!elíodporovatelná právní jednání potud, pokud se 
týkajf jmění dlužníka, a podle § 13 odp, ř. (z roku 1914), může, se .odp~
rující věřitel domáhati trpění exekuce ~a :0, co o:dporo~~telny~ )edn.a
ním ze jmění dlu~níka uš,lo. Okolnost, ze zalovane Alo'ISU V-ove Je pn
psána celá nemovitost, nepřekáží povolení exekuce jen na ideální polo
vici nemo'vitosti, týká-li se právo vymáhajícího věřitele na uspcYkojení 
jako v souzené věci jen ideální polovice. Rozhodnutí .č. 3743 a 13266 
Sb. n. s., na něž se do,vol"ní k dolíčení opaku odvolává, se netýkají 
otázky, o niž jde. Dovolání však právem napadá právní názor odvola
dho soudu, že trhová smlouva ze dne 3D. října 1930, které je žalobou 
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d rováno jest odporovatelnou podle § 3 Č. 1 odpůrčího řádu z roku 
~ 9f~ i proti žalované Aloisíi V-o.vé. Napadený ná.zor odvolací~o' soudu 

čivá na závěru, že z uvedene smlouvy, trebaze je nadepsana .lak? 
spOl uva trhová j' e pr,; zřejmé, že žalovaní ze smlouvy pouze nab~vaJ1, 
srn o , .... . . k I 't' d' k I alo • • alovaná Aloi~ie V -ová sIce preJ1ma zavaz y p ni 1 av y spo Ul '~ 
ze Zým po případě poskytnouti doživotní požívací právo Janu a Anne 
~:~vým, toto plnění však že se děje výhradně z majetku smlo~~ou tout~ 
.. ostupovaného a nějakou jinou vzajemnou hodnotu AIOlsle V -ova 
jl p a Anně V-ovy'm poskytovatí se nezavazuje. Leč odvolací soud pře
Janu d . h 'I • I . Al . '0' hlíží, že se podle odstavce II uve ene. tr ove srn ouv,y za 5:.vana OIS~ 
V vá též zavázala na srážku z kupm ceny zapl ah II k pnkazu proda-
-~cích do jednoho roku pO' smrti prodávajících spolužalované Marii 

~~ové 40.0100 Kč a spolužalované~nu, Karlu V-oví 10.000 l,<č ~ ~ystrojiti 
odávajícím v případě úmrtí slusny, jepdl stavu Odpovldajlcl pohreb 

~~lkovOU částkou 8.000 Kč, a že podle odstavce Vll trhové smlouvy 
žwlo.vaná Aloisie V-ová bude .pro ten případ, že by se Jan V. nebo Anna 
V-Ů'vá vzdali clobrovolně jim vyhrazenéhlO. dož~vo.tního práva u'ží,va~ 
cího k jedné polovině postoupených nemovltostJ, povmna poskytovatI 
běma neb jednomu každému z ní ch kromě doživotní služebnosti byt? 

~ po,třebným světlem a topivem doživotní měsíční rentu 600 Kč a v př!
padl' stáří neb nemoci řádné ošetření. Ve smlouvě neUl stanoveno" ze 
se tato plnění mají díti výhradně z nemovitostí s.mlouvo;u POs~?up~n~c~ 
a podle jejích pOlStačHe}.nosti, ?ýbod jde o Ů's~lbm, z cel;h:~ jej'llho)mem 
VJmahatelný závazek zalovane Almsl'" V-ove, 'Pre~z~ty. 'Joaiko .v~ajemné 

. plll'ělní za pO's,tort1p.eno'll' nemovi,tost, a nelze proto VUČI' nt' mluvllh o' bez
úplatném jednání. Rozho9ujícím v t~m. směrll. j;s; ten ~bsah sml?uvy 
a proto nezáleží na tom, ze nebylo ucmeno zJlsteJ1l, ze vylohy poh.rební 
po smrti Jana V-a nezaplatila Aloisie V-ová, jak se ve smlouvě zava:ala, 
nýbrž Anna V-ová. Rovněž nezál~ží .na tom, že n~byl pro,ve~en dukaz 
nabízený žalující stranou o tom, ze zal ovana AlolsIe V -ova zlskala ne
movitost za nižší než obecnou cenu, neboť 1 kdyby tomu tak bylO', ne
stačilo by to k Odůvodnění závěru, že šlo na straně žalŮ'vané Aloisie 
V-ové aspoň o právní jednání smíšené, jak žalující strana míní, nýbrž 
musilo by býti prokázáno, že strany, ujednavše trho,vou smlouvu za 
kupní cenu 130.000 Kč, byly si vědomy; že obecná cena prod~!:é ne
movitosti je větší a že kupní cena byla Jen proto stanovena mZS1, aby 
žalovaná Aloisie V -ová dostala nemovitost částečně bez úplaty, což 
však v souzené věcí nebylo aní tvrzeno, tím méně prokázáno. Smlouva 
trhová ujednaná mezi manžely Janem a Annou V -ovými a žalovanou 
Aloisií V -ovou má o,všem též povahu smlouvy ve prospěch třetího ve 
smyslu § 881, odst. 2, obč. zák., neboť vzájemná p}nění, k n!rnž se ž~
lovaná Aloisie V-ová jako kupitelka zavázala, nemela býtI dana proda
vajícím, nýbrž spolužalovaným Marii W-ové, Karlu V-OVl a Ad?lfu V-OVl, 
Jest také pravda, že tOoto plnění mělo se jmenovaným spolu:alovaným 
dostati bez vzájemného plnění na jejich straně, tedy bezúplatne. V tomtOo 
směru není rozhodující, že podle trhové smlouvy mělo plnění žalova~é 
Aloisie V -ové spolu žalovaným býti poskytnuto teprve po úmrtí prod~
vajících manželů Jana a Anny V-ových jako otcovský a mateřský pOdll, 
neboť rodíče nejsou vůbec podle zákona povinní, aby zanechali dětem 
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dědické podíly, nýbrž za určitých předpokladů jen díl povinný, tím 
méně, aby jim již za živa určili a zajistili dědický podíl. Nehledíc 
k tomu, určovaly by se možné nároky dědické i díl povinný podle 
výše čistého pozůstalostního jmění po srážce pezůstalostních dluhů, 
s;polužalovaným však byly poskytnuty m3Jjetkoprávní výhody bez zře
tele na -dluhy pwdávajídch, čímž právě byli věřitelé Jana V-a poškozeni, 
ježto po jeho smrti nezůstalo jmění exekucí postižitelné. Nemůže proto 
býti pochybné, že trhová smlouva ze dne 30. října 19'310 jest vůčí spolu
žalovaným Marii W-ové, Karlu a Adolfu V-ovi odporovatelnou podle 
§ 1 Č. 1 odp. ř. z roku 1914, ale předmětem tohoto sporu může býtí jen 
to, co na základě této smlouvy bylo ze jmění prodávajících poskytnuto 
bezúplatně těmto spolužalovaným, níkoli však i převod prodané nemo
vitosti na žalovanou Aloisii V-ovou, ježto převod ten se stal za úplatu. 
Odvolací soud při posuzování odporovatelností nerozlišuje správně tuto 
d'VojístrálllIDu smlouvy ve prospě'ch třetích a proto· posoudili věc po 
právní strálllce chybně. Žaloba se neclomáhá na spolu'žalovaném AdoItu 
V -ovi, aby trpěl exekuci přímo na to, co mu bylo trhovou smlouvou 
ze dne 310. října 19310 bezúplatně po'skytnuto, nýbrž domáhá se jen vý
roku, že je spolu se žalovanou Aloisií V -ovou a s ostatními spolu žalo
vanými povinen trpětí, aby žalující strana vedla exekuci na ideální po
lovj,nu nemovitosti! postoupené' J3Jnem V-em žalované Aloi,sH> V-ové bez 
zřetele na práva, jež mu byla při tom vyhrazena. Pro.to není potřebí 
obíra ti se námitkou dovo'lání, že právo užívací vyhrazené žalovanému 
Adolfu V-ovi jest čistě osobním právem, na které jest prý exekuce ne
přípustná. Skutečnost, že se žaloba domáhá i na žalovaném Adolfu V-ovi 
jen trpění exekuce na polovinu nemovitosti připsané nyní žalované 
Aloi.sii V-ové, má však také v zápětí, že lze žalobě i v příčině jehŮ' vy
hovelI Jen, Je-h odporovatelný I převod vlastnictví na žalovanou Aloisii 
V-ovou, jenž je pokladem tohoto zápisu. žaloba uplatňluje odporovatel
nost tohoto převodu podle § 2 Č. 3 a § 3 Č. 1 odp. ř. z roku 19014. Že 
důvod podle § 3 Č. 1 nemůže v příčině převodu ideální polovice na 
žalovanou Aloisíi V-ovou obstáti, bylo již vyloženo, a jde již jen o to, 
zda převod ten jest odporovatelným podle § 2 Č. 3 uved. odl" ř. První 
soud na tuto otázku odpověděl záporně, ježto měl se zřetelem k určitým 
v Jeho rozsudku uvedeným skutkovým zjištěním za to', že Jan V. neměl 
,umysl zkrátiti žalující stranu jako svého věřitele. Tento závěr prvního 
soudu byl však napaden žalující stranou v odvolání určitými výtkami, 
které odvolací soud nevyřídil, maje za to, že důkazní břímě v příčině 
zkracovacího úmyslu dlužníka vyžadovaného § 2 Č. 3 odl" ř. stíhá od
porujídhO' věři,tele, žalujúcí strana však v sou,zené věcí tento důkaz ne
nabídla. Ale názor odvolacího soudu jest právně mylným. Podle § 2 ,Č. 3 
o.dp. ř. lze odporovalI právním jednáním, kterými dlužníkovi věřitelé 
byli zkráceni a která dlužník sjednal v posledních dvou letech před 
vznesením odporu se svým manželem a se svým snoubencem nebo s ji
nými osobami jemu blízkými, anebo které vykonal ve prospěch těchto 
osob, leč by druhé straně v době, kdy se právní jednáni stalo, dluž
níkůvúmysl zkrátiti věřitele nebyl znám ani znám býti nemusil. Z do
slovu tohoto ustanovení je jasno, že odporující věřitel, který se ho do
volává, musí na, rozdíll' od případu uv,edeného v § 2 Č. 2 odl'. ř. ,proka-
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ovati jen že právním jednáním dlužníka, jemuž odporuje, byli věřitelé 
~kráceni ;. že toto právní je~n~ní bylo sje~náno v posle?n~ch dvo~ letech 
řed vznesením odporu s tret:.o,sobou •• bhzkou, neb v J<;Jl pro.spech,. a!e 

Pe jest věcí odpůrce odporujlclho ven tele, aby prokazal, ze dluzmk 
~eměl úmysl zkracovací, neb měl-li jej, že mu tento úmysl ne?yl zná:r! 
ani znám býti nemusil (srv. rozh. '~. g781, ~986 Sb. n. s.). J~zto tU~1Z 
názor, o nějž je opřeno rozhodnutI od".?laclho ~oudu, n<;muze obst~t~ 
a důsledkem tohoto názoru nebyly vynzeny vsechny vytky odvolal1l 
žalující není věc ještě zralá k 'rozhodnutí (§ 510 c. ř. s.) a mohlo do
volání Žalovaných Aloisie V-ové a Adolfa V-a býti vyhověno jen potud, 
že se rozsudek odvolacího soudu v příčině jich zrušuje a věc vrací od
volacímu soudu, aby o ní opět jednal a rozhodl, řídě se právním ná
zorem tu vysloveným. 

čís. 15832. 

K výkladu § 268 c. ř. s. 
Vázanost civilního soudce odsuzujícím trestním nálezem je tn nejen, 

když v civilním sporu jde o přímý důsledek trestného činu, nýbrž i když 
v trestním nálezu byla zjištěna skutečnost rozhodná pro řešení civilního 
sporu, tvoří cl součást skutkové podstaty trestného činu. 

(Rozh. ze dne 18. února 193,7, Rv I 883/35.) 

Stejně: Sb. n. s. Č. 64103, 12234, 14119. 

Syn žalO'vaného Václav B. ml. byl odsouzen pro přečin § 1 zákona 
.č. 78/1883 ř. z., protože dal dne 4. srpna 19'31 odvézti pianino zájemně 
popsané ve prospěch žalobCOlvy pohledávky za nájemné (§ 1101 obč. 
zák.) k žalovanému na základě kupní smlouvy tohoto dne s ním ujed
nané. Žalobce se nyní domáchá neúčinnosti této kupní smlouvy a vý
roku, že žalovaný jest povinen strpěti, aby žalobce vedl k vydobytí 
nájemného exekuci na loto pianino, tvrdě, že žalovanému bylo známo, 
že jeho syn jedná v úmyslu jej (žalobce) zkrátiti. P r v Ý s o u d zamítl 
žalobu, zjilstiv, že kupní smlouva o pianinu byla .u~ednána již 13. června 
1930, kdy pohledávka žalobcova ještě neexistovala, a usoudiv násled
kem toho, že svědecká výpověď žalovaného v oné trestni věci i vý
pověď jeho syna jako obžalovaného byly zřejmě. nesprávné. O d v o -
1 a c í s o u duma], podle žaloby proto, že jest podle § 268 c. ř. s. v,,"zán 
zjištěním trestního rozsudku, že kupní smlouva byla sjednána dne 
4. srpna 1931, pročež neměly býti prováděny o tomiiné dukazy a neměl 
na nich býti založen rozsudek. 

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

D ů v od y: 

Právni názor odvolacího soudu jest správný. Vázanost civilníhO' 
soudce odsuzujícím trestním nálezem jest tu nejen, když v civilním sporu 
jde o přímý důsledek trestného činu, nýbrž i když 'V trestním nálezu byla 
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zjištěna skutečnost závažná pro řešení civilního sporu. Vázanost ta není 
'Omezena na určitý případ ani na ,určité 'Os'Oby, nýbrž jest zcela vše
obecná co do soukromoprávních nároků kýmkoli a proti komukolí od
v'Ozovaných z trestného činu, jehož se týkal odsuzující rozsudek. V trest
ním rozsudku proti Václavu B. ml., kterým byl odsouzen pro přečin 
maření exekuce, bylo zjištěno, že kupní smlouva 'O pianinu, na základě 
níž bylo odvezeno k žal'Ova>nému, byla se žalovaným sjednána dne 4. 
srpna> 1931. Nárok žalobců" na n,eúčinnost léto 'smlouvy jest odvozován 
právě z on'Oho jednání Václava B. ml., a z realisace kupní smlouvy ode
vzdánim a odvezením pianina, které se stalo v souhlasu se žalovaným, 
což patřilo ke skutkové povaze trestného činu odstranění, které o sobě 
nemusilo' zakládati skutkovou povahu onoho trestného, ónu, kdyby šlo 
o pouhé převezeni bez prodeje, jest proto zjištěními 'Odsuzujícího roz
sudku vázán i soud civilní. Proto správně se odvo,lací soud nezabýval 
dllkazy o tom, že smlouva byla sjednána již dne 13. června 19'3,0. Právní 
důsledky odvolacího soudu o 'Odporovatelnosti kupní smlúuvy sjednané 
dne 4. srpna 1931 podle § 2 č. 3 údp. L, které žalo'vaný výslovně ani 
nenapadá, jsou pak podle zjištěného stavu věci správné. 

čís. 15833. 

K § 34 Č. 1 zák. č. 154;1934 Sb. z. a n. 

V tom, že si zaměstnanec srazil částku patřící zaměstnavateli na 
účet svého dosud nesplatného platn a tvrdil nepravdivě, že exekuce 
zabavením jeho platn byla zastavena, jest spatřovati jeho nevěru odů
vodňujíc/ předčasné zrušeni služebníh'O poměru s ním. 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, Rv I 247'9/36.) 

žalobce tvrdě, že byl žalovanou firmou bezdůvodně předčasně pro
puštěn ze služeb, domáhá se žalobou jako náhrady újmy za nezachování 
zákonné vl'povědní lhůty zaplacení ujednaného pevného platu za měsíc 
srpen 1935, dále zadržených cestovních nákladů za měsíc květen 1935 
a poměrného dílu novoroční remunerace. Proti žalobě namítla žalovaná 
firma, že žalobce propustila dftvodně ze svých služeb, poněvadž ža
lobce, vybrav u Hany R-ové dne 2,0. srpna 1935 částku 1.160 Kč, ozná
mil sice žalované, že ,jí téhož dne částku tu posílá, ale ve skutečnoiSli 
ji [1os1al teprve 27. srpna 1935 částku 1.000 Kč, kdežto 16,0 Kč si po· 
nechal, sraziv s,i' je samovolně na vz«jemnou pohledáV1ku splatnou teprve 
1. září 1935, a proti pravdě ji tvrdil, že exekuce proti němu na jeho 
služební plat vedená byla zastavena, poněvadž vymáhanou pohledávku 
již zaplatil. Tímto jeho jednáním pozbyla žalovaná k němu důvěry (§ 34 
č. 1 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n.). Niž š í s o u d y zamítly žalobu co 
do částky po,žaJCIované z důvodu předčasného roz"ázá.ní' služebního pOc 

měru, majíce námitku žalované firmy za odůvodněnou. 

N e j v š š í s o u d nevyhověl do,vo.JánÍ. 
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důvodů: 

podle § 34 č. 1 zákon,: č. 154/1934 .Sb.v z. ~ n)es~ důležitým. du-
d pro který jest zamestnavatel opravnen predcasne prop~stll! za-

vOěs~~~nce, také, dopustí-li se ten Jednání: pro které. se !e~l ne
~ d. důvěry zaměstnavatelovy. Predpoklada se tedy lednam nebo 
o nJ:m t' zaměstnancovo nestačí jen pouhá obava zamestnavatelova 

opomtnu 1 '., v • b d t· v d v·akým jednáním (opommul!m) zamestnancovym v u ?ucnos i. 
PTret· nejdnání nebo opominuti musí býti zaměstnancem zavmenú, . Za-

o o je v • č·· . v ( Sb n s 
městnanec si musí býti vědoU; tO,ho, z.e SI p~ lna n~spr~vne. ~rv. :... 
č. 14932). Jeho jednání musl bY!I. dale ~bjekl!vne z~us~blle ~b~vltl ho 
důvěry zaměstnavatelovy, nestacl pouha psychologlcka neduvera za-

vstnavatelova k zaměstnanci (srv. Sb. n. s. č. 15075). T~estnost. jed
~;ní zaměstnancova ani poškození ~aměstnavatelovo nem podmlllko~ 

oužití tohoto zákonného ustanoveni. ž~lobce~ vy?rav u. H~ny .R~ov,:, 
~ne 2,0. srpna 1935 částku 1.160 Kč, o~n~mll Sl ce zalovane, ze JI teho~ 
dne částku tu posílá, ale ve skutečno sl! jl poslal tepr~~ ~7. s;pn!, 1:'3" 
částku 1.000 Kč, kdežto 160 Kč si ponechal, a bylú Zjlsteno, ze zalobce 
žalované tvrdil, že exekuce vedena protI nemu Josefem L. byl!, zasta~ 

pro'tozVe dluh zaplatil že to však nebylo pravda, jak se zalovana vena, ' 1 . 'd VI ·vv· 
f· dověděla až 26. srpna 1935. Z těchto oko nosÍl ospe y mzsl 
urna , Vt V 

• v 1 b b I soud k správnému závěru, že předčasne prap us ent za o ,:OVO J o 
usta~olVením § 34 č. 1 záko~a č. 154~1~'34 S?: z. van. o.duv?~neno. 

, V obou dotčených .případech jde o jednam po pnpade op?mlnut! .zalob
cem zaviněné. Nebylo zjištěno, že žalobce nemohl posla!t. z.alo~~.ne tlll~~ 
·celou částku 1.160 Kč a hned. Nestačí, že žalobce hlasll v]JrlJem Jey, 
,neboť řečené ustanovení zákonné nepředp.okl~dá tres~no.st ~mu. V pfl~ 
čině nedoplatku 16.0 Kč nebyl žalobce opravne?. sraZIl!, 2'.t Jej samovoln.e 
předem ze vzájemné pohled~vky,. t~prvev pozdeJl ~1. vzan 1 g.3~) s'platne. 
V takovém jednání jest spatrovalt I ~everu v~ slu~?e p.odle tehoz "~sta~ 
novoní zákonného. Nepravdivé tvrzem v druh~m pnpade n:l~e vykladatl 
jen jako pouhou »nešikovnost" nebo jako na~lede~ »f~~esnehov studu,,; 
neboť exekuce byla vedena na žalobcovy sluz:b?l poz;tky u zalo.vane 
firmy a té jako své zaměstnavatelce a yoddluzmcl v .teto exe~uc:.~yl 
žalobce povinen říci ien pravdu, neboť JInaK mohla mll! s vymahajlcl:n 
věřítelem nepříjemnošti po případě iš~odu: Jedn~ní P? př!~adě O\?Oml
nutí žalobco,/O' bylo ve svém celku take objekltvne zpusoblle zbavllt ho 
důvěry žalované zaměstnavatel:ky, která musila míti. p~chybnost o jeho 
podivo'sti když jí nesmávně tvrdil, že exekuce pwtl nemlll na jeho slu" 
žební poŽitkv II ní védenábyla zastavena, a když jí vůbec neposlal 
částku 1.l60·Kč, vybranou u její zákaznice 2,0. srpna 1935, do 26. srpna 
1935. 

čis. 15834. 

Odpor'Ovateln'Ost kupni sml'Ouvy 'O nem'Ovi!ostech, ~yl-li. pravým vku-
pitelem nem'Ovit'Osti úpadce a žal'Ovany byl Jak'O kUpíte! j,en nas~cen! 
aby úpadcovi věřitelé byli zkráceni. Proti nároku na vydant nem'Ovltostl 
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do konkursní podstaty není na oko vystupující kupitel oprávněn ani na
mítati své vzájemné pohledávky, ani si nemůže věc zadržovati. 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, Rv I 2936/36.) 

žalující správce konkursní podstaty přednesl, že úpadce Josef š. st. 
v době, kdy již byl stíhán če'nými exekucemi, koupil dne 2. března 1933 
od Vojtěcha B-a nemovito'sti, a to tak, že formálně jwko kupitel těohto 
nemovitostí byl uveden jeho bratr Václav š., pro něhož bylo vlastnictví 
k nemovitostem těm také knihovně vloženo. Úpadce, na jehož jmění byl 
dne 13. ledna 1934 prohlášen konkurs, učinil tak zřejmě v úmyslu zkrá
titi své věřitele a úmysl ten byl také Václavu š-o'Vi znám. žalující 
správce domáhá se proto výroku, že skutečným nabyvatelem těchto ne
movitostí jest úpadce, že žalovaný Václav Š. jest povinen to uznati a 
vydati žalobni listinu vkladu schopnou, aby mohlo býti vlastnictví ke 
koupeným nemovitostem zapswno knihovně úpadci, jinwk že se tak stane 
podle rozsudku v této žalobě vydaného. Niž š í s o u d y uznaly podle 
žaloby. 

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

Důvody: 

Jestliže podle úmyslu prodatele a pravého kupitele mělo vlastnictví 
sporných pozemků býti převedeno na úpadce Josefa Š. st. a jestliže 
úpadce v úmyslu, aby zkrátil své věřitele, za souhlasu prodatelova, jenž 
v tom směru neměl žádný protichůdný zájem, nastrčil žalovaného, sro
zuměv se s ním, jako formálního kupitele, pro něhož pro datel dal vlast
nictví to zapsati, pak jde i o právní jednání mezi úpadcem a žalovaným. 
A tímto právním jednáním byl umožněn převod vlastnictví s prodatele 
na žalovaného, takže jest z uvedeného důvodu odporovatelné. ježto pro
datel Vojtěch B. měl na celé věci arciť pouze ten zájem, aby dostal 
ujednanou kupní cenu, aniž mu záleželo. na t0111, pro koho nemovitost 
bude knihovně zapsána, a ježto zaplaceriím kupní ceny svéhO' cíle do
sáhl, netýká se tento spor jeho osoby. Vždyť v tomto sporu jde pouze 
o to, zdali žalovaný jest skutečným vlastníkem sporných nemovitostí, 
či pouze vlastníkem nastrčeným od úpadce za účelem zkrácení věřitelů. 
V listině, o které je řeč v mzsuďkovém výroku soudu první stolice 
(odst. 2), musilo by ovšem býti označeno jako právní důvod novějšího 
převodu nemf}vitosti právní jednání mezi žalovaným a úpadcem uve
dené v odst. 1 téhož výroku. Není věcí soudů, aby rozhodovaly o po
vInností poplatkové, vzniklé z převodu nemo'vitostí na žalující stranu. 
Stačí elovobtele v lom směru oclká'zah na § 43, odst. 2, konk. ř. Na tom, 
zda a koHk žalovwný snwd věnoval na kupní cenu, v souzené věci vůbec 
nezáleží. činí-li si žalovaný nárok na vrácení nějaké částky z této koupě 
proti úpadci nebo proti konkursní podstatě, mohl by jej ovšem uplat
ňovati, ale teprve po splnění žalobního nároku, musil by tedy tak uči
niti zvláštním sporem. Žalovwný nemá proto' ani zadržovacího práva 
v tom směru. Není tedy n1O'žné, aby žalovaný byl odsouzen jen proti 
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, '. ,. k· eněžité částky ježto bylo nižšími soudy 
současné,!,u vra~elll k~eji~el~ni nemovitosti byl úpadce a že žalovaný byl 
zjiště~o, ze pr:v~~o f~rmálni kupitel za účelem zkrácení věřitelů, m~ 
nastrcen pouz 1 'k vydwni nemovitosti a nikoli pouze na z"placem 
, lující strana narD . na , " 
~~bO vrácení nějakých penez. 

čís. 15835. 

't 'se může domáhati na hývalém zaměstnavateli náhrady 
, Zames ~~:u tím, že nemohl najití nové misto proto, že byl d~n na 
skody v}n ',' dex« z popudu nebo s vědomím a souhlasem zamestna
t, VJ. »cemy tn 
vatelovým. , , 

~. 'I-Ii zaměstnavatel na svého zaměstnance~ v~do~ě, n~~p~av?~ 
U ~tnt , ni nebo takové trestni oznámení, o nemz pn nalezl!~ ~~ 

trestm ozn~!fl!Ohl seznati že se oplrá o okotnosti, jež nemohou pnvodtlt 
~~~~:I~dek tr~Stní,h~ stlhání, odpovídá zaměstnanci za škodu uve

denou v § 1330 obc. zák., 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, Rv I 148/37.) 

Žalobce se na žalované firmě domáhá náhradyšk?cly ~ k o~ůvodněn! 
vého nároku přednesl, že žalovaná firma, když sluzeblll p~~me: byl J1Z 

s ~ děn podala na něho trestní oznámení, aby nemohl radne a svo-
. ~~~~~e proti ní uplatňo,"ati své nároky ze smlou~ť, a .že. tak učinila ze: 
... roto ab na něm vynutila souhlas s vyuctovamm !ednostrann~ 

f
Jmena Psestav' enyYm a, dM,e že hO' hrmw ,pn u!ČÍll1ěném trestnlm oznamem 
Irmou ' ", v, "vť ,'v dník na 

. o. ustila ze služby a že se jako propušteny pOJ~s ovaCl me , 
~~.f bylo učiněno trestní omámení pro z'pronev~ru, dostal na. t. ,:v. 
»č~rný index« a ztroskotaly proto všechny jeho, namahy, aby Sl ~asel 
nové 'zaměstnámí, neboť všude byl odbyt proto, ze se ~ostal ~na. »<:,eTY 
index«. Trestní oznámení žalované selhalo plm neoduvodnene. Za 0-
vaná se ani poté, kdy trestní řízení bylo již zastaveno, nepos~aral~ f ~o: 
ab žalobcovo jméno bylo škrtnuto z černého indexu, a jezto. za o • Cl 
b 10 prý tak znemožněno dostati zaměstnáni v letech 19'32, 1933 a 19.3~ 
/vydělati si nějak dosažitelný roční plat 24,000 Kč, dom~hal se ,na. za~ 
lované firmě náhrady 72.000 Kč. :Dále žádá ž~lobce na zalo'Va.,:e Ílrme 
částku 50.000 Kč proto, že trest11lm oznamemm bylo r;'u ubh,zeno n~ 
jeho dobré pověsti a že bezdůvodným trestním oznam.emm Jej, zalo.vana 
firma poškodila na výdělku, ježto prý obsah. trest11lh~ ozn~~e111 ~yl 
oznámen Svazu česiko'slovensikých poii'šťoven a lcdnoth,:,ym :poJ~sťovnam 
a dostal se také do novin, takže se :dověděla o něm šl~·oka verej~ost a 
žalobce prý již nemůže dostati nové zwměstn"ní. P r v y s o u,d :a:o.~u 
částečně odmítl, částečně zamítl, o cl vol a c i s o u d zamltl za O' u 
vůbec. 

Ne j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovolání, poku~ s~ žalobce~ domáh~al 
na žalované náhrady zaubližení, na doíbré Jeho. pov,es,tl, Jl1lak vsak .zrusll 
rozsudek odvolacího souelu a uložil mll nové lednam a rozhodnutI. 
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[)úvody: 

Pokud se žalobce domáhá náhrady 50.000 Kč za poškození své dobré 
pověsti, není žalobní žádost odůvodněna, ježto zákon (§ ]3,30 obč. zak.), 
bylo-li někomu ublíženo na cti, poskytuje toliko náhradu skutečné škody 
po příp:.dě ušléhO' zis'lm a nikoli též náhradu, immateriální· škody z dů
vodu ztráty cti. Žalobce opírá však náhradu škody též o to, že mu 
dotčeným trestním oznámením vznikla škoda proto, že nemohl najíti 
nové zaměstnání, a tutéž škodu uplatňuje vlastně i z toho důvodu, že se 
na zakročení firmy dostal na »černý index«. Domáhaná škoda je tedy 
v podstatě opřena o dva důvody, jednak že žalovaná firma učinila na 
žalobce neodůvodněné trestní oznámení, jednak že se na její zakročení 
dostal na »černý index« a žalovaná se ani dodatečně nepostarala o vý
maz jeho jména z uvedeného indelCu. Podle § 39 zákona č. 20/1910 ř. z. 
nejsou ve vysvědčeních přípustné zápisy a poznámky, které by ztížily 
zaměstnanci možnost najiti nové místo. Nejsou-li dovoleny takové zá
pisya poznámky, mezi něž patří také tajná znamení, jež mají upozorniti 
na zaměstnance, jest pokládati za stejně nedovolené t. ř. »,černé lístky«, 
t. j. sezn .. my neb oz,ná;mení po'CInilkatelům stej01ého odvětvi, jimiž mají 
býti upozorněni, aby nepřijímali určitých zaměstnanců, neboť mají ten
týž účel ja.ko ony zápisy, poznámky a znaménka ve vysvědčeních. Pro
káže-li tudíž žalobce, že žalovaná firma dala k tomu podnět, aby se 
dostal n" »černý index«, po případě, že se tak staln , jejjm vědnmim 
a souhlasem, může se na ní domáhati náhraJdv škody vzniklé mu tím, 
že proto nemohl najíti nové místo, a musí jen ještě dokázati, že se od
mítnutí nnvých zaměstnavatelů stalo právě proto, že jeho jméno bylO 
zapsáno v indexu. Bude-Ii to prokázáno, může soud při stanovení výše 
škody po případě i postupovati podle § 273 c. ř. s, Avšak i kdyby se 
žalobci nezdařil důJkaz, že firma ho dala na »černý index«, anebo že 
byla na tom nějak účastna, může se na ní domáhati náhrady vzníklé mu 
na výdělku (§ 1330 obč. zále), prokáže-li, že firma učinila naň vědomě 
nesprávné trestní oznámení po' případě takové oznámení, při němž, 
kdyby byla dbala náležité píle a pozornosti, mohla seznati, že se ozná
mení opírá o okolnosti, jež nemohou přivoditi kladný výsledek trestního 
stíMní (rozh. č. 6744 Sb. n. s.) a že tímto bezprávným jednáním vznikla 
mu škoda z toho, že nemohl najíti nové služební místo. 

čís. 15836. 

K výkladu čL IX zák. č. 161/1936 Sb. z. a n. 

Prdltlášení strany podle čl. IX, odst. 3, zák. č. 161/1936 Sb. z. a n. 
není nahrazeno tim, že žaloba byla řízena na Qkresní jako. pracovní soud, 
a nejde o. rozhQdnuti soudu ve smyslu čl. IX, Qdst.5, řeč. zák., .uvede
no-Ii v rozsudku, že uznáno. právem v rozepři z pracovního. poměru. 

Do. rQzhodnutí QkresníhQ soudu jednajíclhQ PQdle § 42 zák. o prac. 
soudech Č. 131/1931 Sb. z. a n. na místě pracovnihQ soudu jest podati 
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za 1atnQsti zák. č. 161/1936 Sb. z. a n. odv~~ ve lhůtě čtrnáctidenní, 
~. 'Iy-li strany prQhlášení podle čl. IX zák. c. 161/1936 a nevydal-Ii 

neucUll -I IX odst. 5 - - -' ,. procesní soud rozhodnuti podlle c., , rec. =no 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, R II 22/37.) 

P r v Ý s o u d - okresní soud -, j~dnají,~íl 'I;0ctle § 42 z~k. o prac. 
soudech za'l11m žal'obu pO'elanou_pO' UČl'?'l10Sh zak; Č. 161/1936 Sb. z; 

'íž se domáhal žalohce na zalovane zaplacenI mzdy. O d vol a c I 
~:~ b odmítl oclvoliuní do tohoto rozsudiku, pad3lné p.atn"ctý den po 
jeho doručení, jako opožděné. 

N e j vy Š š í s o II d nev)"hověl rekmsu. 

Důvody: 

žaloba byla po~áJna u ok~esní~i~ s?udu '! Z:' pro jeh?,ž obvod nebyl 
"zen ani pracovm soud, am zvlastm oeldlelem pracnvniho souelu, dne 

~~l října 1936 a ža,lovan.ému dnrtlčena dne 8. fí'Í'na 1936, t~kže spor byl 
zahájen po účinnosti, z"kona Č. 161/1936 Sb. z. a 011., ktera nastala dne 
1. srpna' I 936 (čL XI dotč. zflkona). Podle čl. IX zflleč. 1~)J /1936 Sb. 
z. a n., jímž byl změněn čl. IV záJk.č. 251!19~~ S? ~. a n., JSou ve sp,o
rech projednávaných II okresních. snudu_ ,pfll~lllsny:~ podle ~ 42 ~ak. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n. strany !pnvlnny pred ŤI'I11:. nezll se:pu.stl' dn Jed
nání o věci hl"vníi, prohlásiti se o tom, zda map za t?, ze Jde o' ,spnr 
'pracovní který třeba projednáv .. U ,podle Ulstanovení zaJkona o pracov
ní<ch sou'dechč. BI /1!931 Sb. z. ,a n., a neučiní"Iil strany talkové pro
hlášení, jest spor projednáv:.!i podle ustan.oven.f civH~ího' řMu soudního 
platných pro řáJdné soudy. DMe ustanovuJe čl. .IX zakon"č. 161/1~36 
Sb. z. a n. že, učini-li strany prohlášení, že Jde .o- spor p'racovm, a 
nemá-li sndd důvodu pochybovati 0' jeho' 'správnosti, prohlásí., že spor 
bude projednáv"n podle ustanovení záikona O' ,pmcovních soudech, ~ tnto 
usnesení se nedoručuje stranám pí'semně a nelze mu odiporova~~ . .Jen 
má-li SOUleI pochybnosti', zda jde o spor pracnvní., nebo od;pmup-h 51 

prohlášení stran, rozhod?e předev.ším o~děl:~ě o ?tázce, ~da.ideospor 
pracovní, proti kterémn.l!Z usnesem lze Sll' stezovab ~e ikirJaj'ske.mu soudl~, 
jenž rozhadwjle s konečnou platnosti o otázce, zda Jde o 'spor pracovnl. 
Pravoplatné rozřešení otázky o tom, v ja!kém řízení bude projednáván 
spor, je palk závazné ve spO'nt i ,pro soudy. 'vyŠ'Ší~toH~e., V so~zené vě~i 
neprohlásila žádná ze 'Stran, než s,e pUlstllla, dO' Je,?n~m 0" ve'~l' h:l~rvOl: 
že podll,e jejiho názoru jde O' spor pracovl1l, klery treha Ip'ro]edlnavah 
podle ust"novení zákona o soudech pracovnkh, a v důsledlku toho ne
pro'hlásÍ'! ani soudl Iprvní sio,lke, že spor bude projeelnáván v tomto 
řízenI. Nezáleží na tom, že žaloba byla řízena na »okresní jakožto pra
covní soud v Z.«, ježto toto označení nenahrazu~e výslovné pr,oce,ni 
prohlášení strany za spnru, v čl. IX zák. č. 161/1936 Sb. z. a n. ,přede
psané. Dále nezáleží wni na tom, že v úvodu rozsudku ,první stoHce bylo 
uvedeno: »okresní snud v Z. uznal v ,právní rozepři z pracoV'niho po-
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měru ... «, ježto, co se tkne otázky řízení, rozhoduje usnesení soudu 
prohlášené nebo vydwné za řízení, než bylo začato s projednáváním me
rita věcí (čl. IX, odst. 3 a 5, zák. Č. 161/1936 Sb. z. a n.), a nikoli názor 
soudu projevený teprve v rozsmlilou. Právem měl tudíž odvolací soud 
za to, že v souzené věci platí konečná odvolací lhůta čtrnáctidenní, sta
novená v § 464 c. ř. s. a nílkoli odvolaci lhůta patnáctidenní, stanovená 
§ 29 z<Í!k. Č. 131/1931 Sb. z. ano žalobce nemohl by ani uplatňovati, 
že se přiz,působil formě, v níž bylo vydáno rozhodnutí prvého soudu 
(srv. plen. rozh.č. 1309 Sb. n. s.), a že mohl ludí,ž odvolání podatí ve 
lhůtě patnáctidenní, neboť jak vyloženo, nerozhoduje v sporné otázce 
rozsudek, nýbrž" prohlášení (usnesení') soudu první stolke za řízení jím 
provedeného, a k lakovému prohlášení (usneseni,) soudu prvni stolice 
v souzelné věci anli' nedošlo. Mylně se žalobce dovolává rozhodnutí 
č. 15.217 Sb. n. s., přezÍ>raje, že toto rozh'odnuti se týkalo věci projed
návané podle zákona č. 251/1934 Sb. Z. a n., kdežto na nynější spor 
jes! užíti ustamovení zák. č. 161/1936 Sb. z. a n. 

čis. 15837. 

Zmatečnost rozsudku vydaného proti pozůstalosti podle žaloby po
dané na pozůstalost po jejím pravoplatném odevzdáni dědicům. 

(Ro~h. ze dnc 18. února 1937, Rv II 360/35.) 

Stejně: Sb. n. S. č. 4076, 9282, 12665. 

žalující podlala na pozús.(a!ost po Ludvíku K-ovl žalubu v době, kdy 
již byla pozústaIost dědicům pravoplatně odevzdána. Níž š í s o u d y 
uznaly podIe žaloby. 

N e j v y Š š í s o 'll' d žalobu odlmí,!l. 

D úv ody: 

Podle pozůstalos.tního spí,su byla pozůstalost po Ludvíku K, zemře
lém 5. řij,na 1930, k níž se 27. listopadu 1930 jako dědkové ze zákona 
bezvými:nečně přihlá's11li synové zůstavitelovi Ludvílk a Leona.rd K a 
vdova po zůstaviteli Berta K, usnesením ze dine 3. května 1931 lYde
vzdiuna příhlášeným dědícům, odevzdací listina pak doručen.a 7. května 
1931 jejich vykázanému zmocněnci Dr. Františku P. Poněvadž proti ni 
nebyl poclán rekurs, nabyla dne 21. >května 19.31 právní moci (§ 11 nesp. 
pat.), a tím jim byla pozůstalost pravoplatně odevzdána. Až do té doby 
byla tu pozůstalost po uudvíkllJ K. jako s.oubor práva závazků bez pána, 
kterého úmrtim ztratBa, tato neujatá pozůstalost byla samostatným práv
ním podmětem, který byl zastupován všemi přihlášenými dědici (§§ 550, 
807, 812, 821 obč. zák). Změna nastala pravoplatným odevzdáním po
zústa'losti, klerým přestala existovati jako právní podmět a nastalo slou-
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_, 'elku zůstavitelova s m"jetkem dMiců. Podle toho, co hylo uve
ceUl maJ b- d" - '1 b"- . t ala d pozůstalost po Ludvíku K v do e po all! za 0' y Jlz neexls ov , 

eno,; ří,zení bylo provedeno proti o'sobě neexistující a jest proto zma-: 
spčor~e dle § 6 c -r s K tomuto zmatku J' est hleděti z úřední' povinno. sl! 
~nepo ... .-

každém období řízení a nelze jej již napravíti. Bylio proto vyslOVItI 
~matečnost ce·lého ří'zení, a žalobu odmflnolliti. 

čis. 15838. 

Kupítel může namitnouti proti žalobě na vráceni strojů prodaných 
mu na splátky s výhradou pr~va v~astnické~o do úplného,!,apla~i, že 
mu vznikla proti prodatelí vzaJemna pohledávka (co do vyse steJna n~b 
vyšši) na náhradu škody, způsobené opožděným dodánim a postaven~ 
strojů a že tím zanikl nárok prodatelův na zaplaceni kupni ceny a bm 
i nárdk na vráceni strojů. 

(Rozh. ze dne 18. února 1937, Rv II 416/35.) 

Proti žalobě na vrácení strojů prodaných žalovaným s výhradou 
práva vlastnického n~míltlli žalovaní mimo jiné započtením pohledá~ku 
na niihr~d'Ll škody vZlnikIé již opožděným dodiuním a postavením objed
naných strojů, převyšujki značně 'k,upní c,enu strojů: o takž.e zap?čtením 
zanikl nároik žalobkynin na zaplacem loupni ceny strojil a Ílm I narok na 
'iejich vrácení. P r v Ý s oud umal podle žaloby, maje z~ to, ze za
počtením namí,taná pohledá'vka se nehodí k zwpočteni. O cl vol a c j 

s o u d žwlohu zamí'H. 
N e j vy Š š í s o li' d uloúl prvému soudu. nové jednání; a rozhod

nUltí z důvodů, o' něž zde nejde, a v mzhodlnu'ÍÍ' uvedlI v 

cl Ů v od ech: 

Výhrada vlwstni:c!ví až clo zaplacení l<upní ceny znamená, že vlast
nidvi k prodaným předmětům p-řejde n~ku!pitele ,pod odkládad pod
mínkG'Il řádného a včasného zaphl'cení. kupní ceny a že prodavatel, ne-

. bude-li. tato podmínka splněna, má na vůH po'žadova!i věc od kupitele 
zpět. Uplatňování výhrady vi'a·stnictví, p.ředpokládá tedy zpravidla, že 
kupi.tel vča·s a řádně tUlto podlmínkune~plnH. Žalovaní' namí,tli :před S?U
dem první. stolice, že jim opožděným dodáním a postwvením sponnych 
strojů vzešla škoda ve výší 70.000 lIJč, poněvadž nemohU provésti vá
noční ob1ednávky, a další škoda ve výši 30.000 Kč, !poněvadž jim byl 
proto vypověděn po:skytovaný úvě'r, ta'kže v}1plývá ještě pOIhl>edáV'ka 
ve prospěch žalovaných. ProcesnÍ- soudsÍlCe správně odmítl zwbývati se 
otázkou, zdaJitento .nárok na náhradu škody je po právu jako vzájemná 
pohledáV'ka, po:lme! by,l'a' započten'ím namíitána, ježto jeho 'kompensace 
s nárokem n,a vydánf věcí hyla vylou1čell'a (§ 1440 obč. zálk.). Tím však 
nebyl soud zpmštěn povinno's.tí zkoumati, zdali vznikem a uplatněním 
vzájemné pohledávky nezanikl žwlolbkynin nárok na zaplacení' kupni 
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ceny, poněvadž by ji při kladném řešení této otázky již n~příslušel 
vl,aM'úc~ý n~rok n.a vydán~ p"?danfch věcí. ~lovani namítli v první 
st~hcI dale, z~ by ~alobkY:r:e m~la nar?k na vrd~ní strojů pooze, kdyby 
vratda konane splatky. Vy~ečas,t~y, zalova1nyml na kupní cenu zapla
cene, n~by~a m~zl stmn~m~ spoma, takž~ s'Oudy měly dostatečný pod~ 
klad obl'Ta'tI se I touto namltkou. Ža'lovam pou!ká'zali tu zřejmě na usta
nov~,ní § 921 obč. záik. (ve znění, III. dílčí' novely), podle ně'hož o,dstou~ 
pem od sml.ouvy ponechává nedotčeným nárok na náh,radu škody 2JpŮ
s~bené ;aviněným ne~plněním, a že 1iest vrátiti obdrženou úplatu' taJko
v~m z:pusobem, ~by z~dlná st~ana:. nemě~a zi~ku ze smluvnlkovy škody. 
P, edpls § 92 I obč. zaik. nem ovsem ,predplsem veHdho práva (rozh. 
č'. 10005,10839 Sb. n. s.), nÝ'brž jes,t věci žalova,ného, aby včas uplatnil 
naml~~U,. ž~ :by žal~bce m~l :i,sk a on škodu,kd)"by došlo k vzájemnému 
v~poradam Jen v te lorme, ze by se vyhovělo ža].ohní prosbě O' vrácení 
vecl. ~al5'vaní' však sk~tečně tu,to námHku vznesIi, aniž žalobkyně na ni 
Odpov;del~. Ža}obkyn~ mohla se, arci. praH ,tomuto nároku žalovaných 
?a. vrac~ll1 splat;k b~amÍ! tvrzemm, ze nem ,povi:nna k jejich vcácení, 
Jezt? ~a~roÍ! n~m naw~ na odlš:~odněnL za užívání, opotřehení, po pří
pade I po,skozem dodanych stroJu. Nebylo však povinností sO'i.vdu' sta
r~tl .se o tyto žalobl~yni,ny.~~jmy, nýbrž bylo na žalobkyni, ",by řečenou 
naml,tku vznesla a JI na,lezl,te I po stránce skutkové odůvodni'la. Neuči
mla~b t~k, n.epozbyla ske po případě nároku na odlškodnění proH žal.o
v~lfl'ymv tI.rt;'~ ze Jej v Ťom,to sporu nenamÍ'tala, než to,ta opominutÍI ne,může 
bylI, IPre~~zko~, ~by nebylo vyhovi\no pwstě žalobnímu žádánÍ' O' vrá
cem stroJ u, nyhrz .aby se tak ,:;t",lo jen, vr"U-li ,konané splátky z .ruky 
do r,uky. žaI'Ů'b~yne ,~y P'~k .ovsem mohla po případě nároky vůči, žalo
vanrn; upl'a'tllllI zvlas,tm za,lohou (rozh. Č. 14335 Sb. n. s.). Žalobkyně 
vytrka proto odvolaclmu soudiu hezdúvodně prá\Oní mylnost že k těmto 
~~~o~ům nebylo hJ.ed!ěno. Právem však vyt~ká, že odvolací' soud zamítl 
JeJ I ,zalobu pouze proto, že žaIobkyně, ač žalovaná žád",la vrácení ko
nanych splátek, neprojevila ochotu vydati tyto splátky žalovaným V~ne
~e.ni. této, n~m.i,t~y, ~e žalo,,~ní jsou po.vi'nni k vydání věd, vla~tnicky 
Jeste. ~enalezeJl'clch zaIobkYlll, Jen, vrMícH zaplacené částky kupní ceny 
~e~U'Ze, tom mí,ti, ,v zápět~ ~amíltn~tí. žaloby, nýbrž i'en to, že by byli 
zalovalll odsouzenli k Vy,blll strojU len za vzájemné plnění z mky do 
mkY,(rmh. š· 10005 Sb. n. s.). Neobstojí' proto' důvod, z kterého od
vol~c: sOUd, za~obUl ~amítl. Poně'valdž ,se však nižši soudy, vycházejíce 
z jlneho pravmho nazoru, neobír",ly p'ředpokl'ady žalobníh.o nárOku ve 
smyslu shora, uvedených sm,ěrnk, není věc zraJlá k rozhodnutí. 

čís. 15839. 

• Starosta obce neodpovídá uchazeči o pacht za škodu vzešlou mu tím 
ze ~došlo k ujednáni platné sm~oury, protože nepředložil návrh paclt~ 
tovm smlouvy obce S třetí osobou k rozhodnuti dohlédacimu úřadu. 

(Rozh. ze dn,e 20. února 1937, Rv II 136/35.) 
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žalobce se na ža,lovaném starostovi obce K. domáhá náhrady škody 
niklé mu tim, že nedopatřením žalovaného a členů cheoní rady ujednal 

vz obcí K. paohtovní smlouvu neplatnou proto, že jejímu sjednání ne
~h~dcházela veřejná dra,ŽJba (veřejné olertní řízeníl) a že ji žalovaný ne
předložil ,k schválení nadHzenému dohledacímu, úřadu. P r v n í, s O' u d 
neuznal ža,lobní nárok důvodem po právu. O cl vol a c i s o Ul d jej uznal 
důvodem po právu jednou polovi:nou. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil ro,zsudek prvého, soudu. 

Důvody: 

Jest rozhodnouti toEko o tom, zda ža.[ovaný Jaroslav P. odpov,dá 
žalobci za škodu proto, že jako staro.sta obce nepředllo'ži,1 náv,rh pach
tovn,í' smlouvy k ro'zhodnwtí. dohlédacímu, úřadu, OdvoIad ·soud odpo
věděl na luto otázku kladině, pmtože prý staro.sta obce porušil svou 
úrední povinnost: a že,n~:áleží ~a tom, zd~ tak ~činil .z nezn,,:lost~ I':ří
s].ušných předpisu, s mml~ se mel po.dle sve povInnostI olbezn~ml.tI. slo 
však vpravdě o sjednání' sou'kromQprávní sml'Ů'wvy meZÍ< žalobcem a 
obcí,která ;podle zvláštnich přec\pi'sú byla za!stoupena ta'klé starostou. 
obce. Netřeba řešiti, zda a do jaké míry by byl starosta odpo,vědný 
za škodu, která by byla oním opominutím vzešla obci, za kterou jednal 
ve své úřední činnosti a jejíž zájmů měl hájiti podle své úřední /po
vinnosti. Tak daleko j<cloucí po,vlnnosti neměl však vůči žalobci jako 
'j",ko smluvníku, který - iak správně poznaly nižší soudy - měl se vš;' 
bedlivostí dbáti svých zájmů a měl se, hodlaje uzavříti smlouvu s obcí, 
zavčas vhodnouéeslou poučiti o tom, čeho je potřebí k platno'sti 
takové smlouvy, a to ještě dříve, nežli cokoU. podn.ikl k provádění 
smlouvy anebo k veden;' spom. Jestliže sám nedbal svých zájmů a. ne
dbal nezbytné opatrnosti, nemůže se právem ,dlomá<hati náhrady škody, 
kterou si takto sám zpúsohH, na žaJl.ovwnérn, a nemŮ'že od něihb !právem 
žádati, aby jeho vl,astnim zájmům věnoval více pozornosti, než kolik jí 
vynaložiti uen",l za dobré sám žalobce, O' němž nelze tvrditi, že by 
v tomto 'směru potřeboval zvláštní' ochrany zá,klona nebo úř.adú. Také 
lžalobce by byl mohl sám zwkroči.ti vhodným způ,sobem ve správním 
řízení, a'by o smlouvě bylo včas rozhodnuto dohlédacím úř~dem, kdyby 
byl ovšem věděl, že je toho k platnos.ti' smlouvy potřebL Opominutí ža
lovaného,ó něž jde, nebylo takového významu, že by za všech okol
ností bylo m<tsN.o vésti k žalobcově škodě, když přece se věc mahla 
v ,blšfm ,průběhu času .př,e,ce jenom upraviti kobapoIné spokO'jenosti. 
Žalobce ani In,et"rdi1, že žaIov",ný Jedna'l obm)"slně, nebylo. zjištěno, že 
ubezpečoval žalobce takovým způsobem, jako to žalobce líčil ve své 
výpovědi jako stmna. Nelze ani říci, .že žalovaný uvedl žaIc>bce v omy\. 
A t"k Ipodle zásad ",vedených v rozhodnut! č.1185 Sb.n. s., na něž 
poukáza.l 1;iž procesnú s,oud,· ndze v nedopatření žalovaného s'hledati 
dO'statečný duvod k tomu, aby ža'lovanému, třebas jeno,ffi čás,tečně, byla 
uložena povinnost k náhraděškocly, ktewu si žalobce sám zpusobi,l, svou 
nevědomostí' a nedbalos.tI. . 

Civilnf rozhodnutí XIX. 12 
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čís. 15840. 

Odpor proti povolení exekuce na základě říšskoněmeckého exekuč
ního titulu podle § 83 ex. f., opřený o to, že se povinnému nedostalo do
vozního povolení na zboží, jehož kupní cena jest vymáhána (§ 81 č. 2 
ex. ř.). 

K otázce vzájemnosti s Německou říší co do výkonu exek'Uce podle 
říšskoněmeckých .exekučních titulů se zřetelem na devisové předpisy. 

(Rozh. ze dne 20. února 1937, Rv II 1017/35.) 

Proti exekud, vedené ří'šskoněmeckým vy,máhajídm věřitelem na 
iákladě říšskoněmeckého rozsuiClku pro zmeš<k{rní proti tuzemskému 
dlužníkovi k vydobytí pohledávky za koupené :oboží, namítl povinný mimo 
jiné, že mu Národní b"nka ,československá odepIela dovo,zní povol'eni 
na koupené zboží" t"kže bylo zadrženo na hranidch, že v tom jes,t spa
třovati odepřeM příidlěIu devi,s re~p. povolení <k placení zboží do ciziny 
a že proto povol,ení, exE!kuce brání. předpis § 81 Č. 2 ex. ř. P r v Ý 8 o u cl 
nevyhověl odporu povinného. O d IV ol" c í, s o 'Ul d odporu' v)'ÍJJověl a 
usnesení pova'lujíc! exekuci zrušH-o O tli vod)': Povinný správně ,poUlka
zuje na to, že podle tuzemských deviso,vých p'ředpisů zák"z dovozu 
zn"mená I zákaz vývoz,u devís, a že seredy námitky uplatňujíd usta
noven! o obchodu s devisami, omezu1í, na řízeni exeku,ční, kteréžto sta
novisko zastává i judikatura, vyslovivši, že otáZ!ka nemO'žnosti plnění 
se zřetelem na devisov-é předpisy nemá významu pro výrok rozsudku 
odsuzuFcího k placen-í, nÝ'brž má význam jen při plnění 6při zpwsobu 
vý1konu 'rozsudku, t. j. při exe'kuci (rozh. č. 12887 Sb. n. s.). Nelze tudíž 
sou'hbsíti s názorem prvého soudu, opi,rajicím se j,en Ů' předpis)' směrnic 
k §§ 39 a 41 něm. zák. o deviso'Vém hospodářstvi, jako by přesto exe
kuční úkony, totiž z"bavenÍ' a! prodei věd, byly připuslmé a že jen k vy
dání prodejového výtěžku vym<'lhajid ,strany podle platnýoh devisových 
předpisů má přihlížeti exekuční sO'ud. Neba-ť ustanoveni § 81 ex. ř. vý
slovně zakazuje i povolení exekuce, velíc, aby povolení exekuce bylo 
odepřenO' v přípa!deob 'uvedených pod 1 a!ž 4, mezitím tedy i pod 2 
v příp"dlě dlužníkova plnění, které vyžaduje schválení' devisového úřadu 
k dovozu zboží či k vývoZUI peněz a schválení' se nedosáhlo, a jde tedy 
o vynucení t"l<ového jednání dlužníko'va, 'které podle naš,eho práva je 
nedovolené a jež n,emůže býti v)'UUlCeno. 

N e j v y Š š í s o u d obna-vil ro'zsudek prvého soudu. 

Důvo dy: 

Nejde o' to, zda -povinný nedosáhl povoleni k d'Ůvow zboží z Ně
mecka a zda jest ji'ž v tom spatl'ovati odlepřeni :přídelu. devi's nebo ne
souhlas Národní banky česka-slo'venské 'k zaplacení kupní, ceny, nýbrž 
jde o to, zda p'Ůvinný byl s to, hledě k deviso'vým předpi'sům, zprostiti 
se sv,ého ,závazku i ,ex~kuční'hO' titulu. Že by se o to marně poka-ušel, 
to neprokáZal, ač mo'hl, i, kdyby ne,byl dos<'lhl povolení Národni banky 
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československé k úhradě a z~placení vymáhaného dlu?u 'podle,př~clpi8(~ 
o tom platných ve styl<u s N.emeok~m I p"k .se ~vol~mn; rečene Naro?llI 
banky složiti pohledáv1<u, ']ieZ nezni na elektlVll1 CIZI menu, ve pr~spe~h 

. 'h'" "itelky s účinkem plaoeni k soudu podle § 1425 obo. z"k. vyma a]lcl ver .. .' • t'" 
Ani to neučiniL Musí proto st.~pěti, když nevyll'zrl v;;ec? mo~no's L:, Jez 
mu dev;sO'vé předpi'sy poskytu]l, aby se dl~lhu zpro,str,l, ~e ~a.~ v)'maha
... ·"tel.ka dokročila eXEJkud. Z uwedeneho v~pl'Yva, ze ]eJlmu povo]ICI ven, . . •. . d'b ' N' d' 
I . ,rovedení, nebrání devi'sove pred:pL'sy, a.nJ k ')' Y nym aro nt 

:;~k~ ~eskosloven8ká, což povinný ne,pwkázal, Oclep~ela souhlas k z~-
.1 .' ,podle předpisů !pl~tnýoh o tom ve styku s Nemeckem. K de;,:-

p acenr . ,... d' .. kuč· v'tez . 'm' ředpi8ům jest .přihlržetr t~prve pn 'ISpOSICI sexe ď '~11m Y.-
~ovy bude na! vymáhající, v,ěřitelee po' pří!p~dě na exeku,čmm \Souduč 
'a~m s~ teprve při disposki s nim IPO'dle těchto. předpisů z~Ohovala, kdy~ 
ta': new6nil povinný (S~. n. s. č. ~3?45, ~~258, 128~3 a).)~ Zd~ kupm 
sm!Imva jest pro nemoznost doda!m zbozl pro devl'sove p;edplsy.ne-

I tná nemůže býti řešeno v tomtO' řízení. Výtka uplatňov~na. s hlediska 
~ ~1 Č. 4 ex. ř., a to, teprve .~. ř~lZení op~avném, nen!, 0'P,r~v,".~~a,. neboť 
jest exekučně vymáh~na .peneut:: 'Pohl~davka, a vY,maha]lCl venle~ka. ne
domáhá se n.ěčeiho, cem!.! by mela bytr z duvoclu mravnostr ode.~rena 
žalovatelnost a pl<!tnost. V tom, že ří'šs~o~ěme~ké~o'Ul~y p08U:Ull d~
visové předpisy při rozhodnv~,"í ~ exekUlcmCh~av:rzl,~h J1:'a!k ne~ ,,~d~ 
tuzemské, anebo že se ony pred'Plsy s tUizemsk~ml ,pre?1J18y de,:'sov~~ 
neshoduji, nelze s,hledati nedos.tatek ,nebo I?OrUsen! :,z3']~mn08t1 a stacl 
odkázati na předpis § 79 ex. r. a k normam uvere]nen)'m pod č. 130 

a 131/1924 Sb. z. a n. 

čís. 15841. 

Přednostní právo podle § 173 zák'Ůna o pojištění zaměstnanců pro 
případ nemoci, invalidity a stá~ ~e dne 9. říj!1a ~92~. č. 221 Sb. z. ~ n. 
ve znění přílohy k vyhlášce mlmsterstva soC1áln~ pece .. ze ~e ~5. ~er
vence 1934 Č. 189 Sb. z. a n. přísluší v exekucnim men! pOJI~tnemu 
s příslušenstvhn předepsanému za zaměstnance, kteří pr~covah n~?o 
konali služby na nemovitosti nebo v podniku, jemuž nemovtlost ~lo~tla 
(§ 2 cit. zák.), jestliže a pokud na nemovito~ti té ~á předn~~tn~ pravO 
některá z daní uvedených v § 265, odst. 1 az 3, zák~~ o pr~ych da
nich č. 76/1927 Sb. z. a n. ve znění přílohy k vyhlasce mlntsterstva 
financí z 8. července 1936, Č. 227 Sb. z. a n. 

(Plenární usnesení ze dne 22. února 1937, Pres. 1752/3G.) 

U nejvyššího soudu byla odporujícím si způsobem .. řeš~na ?,~á~a, 
je-li předpokladem pro přiznáni ,před!'ostního p.ráv~ popstnym ~nsI?~v: 
kum sociálního pojištění, aby nemovItost sl?uz~la. uplne n~bo P!;v.az~e 
výdělečnému podnikání, podrobenému dam vydelkové, č~ sta.cl-h, ze 
nemovitost slouž i výdělečnému podniku, jehož zaměslman:r byh podro
beni nemocenskému pojištěni. V rozhodnutích Sb. n. s. C. 401 9, .~2?5, 
5345, 7571, 7923, 10585,10538, 11403, 11577, 11980, 14704 a J1nych 

I" 
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neuveřejněných hájil nejvyšší soud názor prvý, kdežto v rozhodnutí 
Sb. n. s. Č. 13588 vyslovil opačný názor. První president nejvyššího 
soudu přikázal podle § 12, odst. 2, zákona ze dne 16. dubna 1919 Č. 216 
Sb. z. a n. řešení této otázky zesílenému senátu, jenž se usnesl na právní 
'větě v čele uvedené. 

Důvody: 

Především jest přihlédnouti k vývoji nemocenského pojištěni, z něhož 
vzešlo nynější pojištění sociální (pro případ nemoci, invalidity a stáří), 
a také k předpisům zákonným, jež otázku tu upravovaly dříve a n}'ní. 
Původně bylo pojištění podle § I zákona ze dne 30. března 1888, Č. 33 
ř. z. omezeno pouze na případ nemoci, zvalo se výslovně »dělnickým«, 
ba bylo omezeno jen na dělníky (závodní úředníky) průmyslové a živ
nostenské, jak to vysvítá z toho, že stanovilo okruh po'jištěnýchosO'b 
stejně jako zákon o pojištění pro případ úrazu (zák. Č. 1/1888 ř. z.). 
Podle § 3 zák. Č. 33;'1888 ř. z. byli zemědělští a lesní dělníci (závodní 
úředníci) odkázáni na zvláštní úpravu, jež byla př~echána zákono
dárství zemskému. O vymáhání příspěvků poj istných obsahoval zákon 
č. 33;'1888 ř. z. v § 38 a zák. Č. 1/1888 ř. z. v § 26 jediné ustanovení, 
že se vymáhají cestou správní. Po změně exekučniho řádu (§ 1 č. 12 
a 13. ex. ř.) vyslovily soudy, zejména bývalý nejvyšší 'soud ve Vídni 
v plenárním rozhodnutí ze dne 27. listopadu 1900 Pres. 304;'1900 (ju
dikát č. 150), že příspěvky nemocenského a úrazového pojištění a pří
spěvky bratrským pokladnám možno vymáhati také exekucí soudní a že 
mají nárok na přednostní uspokojení před všemi zástavními právy, za 
týchž předpokladů jako daně. Nemaje určitého zákonnéhoi předpisu, 
dO'volal se nejvyšší soud v odůvodnění tohoto judikátu analogie pří
spěvků těchto pojištění s daněmi a veřejnými dá"kami. Ježto v té době 
bylo pojištění, jak již dotčeno, omezeno na zaměstnance průmyslových 
a živnosteských podnikil, bylo na snadě, že při odůvodnění rozsahu 
přednostníhO' práva bylo sáhnuto k dani výdělkové, jež podle § 76 zá
kona ze dne 25. :října 1896, č. 220 ř. z. požívala nárokn na přednostní 
uspokojení za určitých tam ustanovených předpokladů, totiž, že realita 
povinného byla věnována převážně podniku nebo byla zvláště proh za
řízena. Tento stav trval až db roku 1919 nezměněn. Teprve zákonem 
ze dne 15. května 1919, Č. 268 Sb. z. a n. bylo tehdejší nemocenské 
pojištění rozšířeno na všechny osoby pracující v poměru námezdním, 
zejména tedy také na osoby zaměstnané při zemědělském a lesním zpra
cování půdy a zákonem ze dne 9. října ,19Q4, Č. !221 Sb. z. a 11. v do
slovu zákona ze dne 8. listopadu 192'8, Č. 184 Sb. z. a 'll. bylo wzšířeno 
i na pojištění pro případ invalidity a stáří. Posléz dotčené zákony upra
'Vily také nově organisacL tohoto pojištění v §§ 23 a násl., a to vedle 
pojištění u okresních nemocenských pojišťo,ven také pojištěni zeměděl
ských a lesních pojištěnců u zvláštních zemědělských nemocenských 
pojišťoven (§ 25 dotč. zákona), a nyní platí zákon č. 2'21/1924 ve znění 
přílohy k vyhlášce ministerstva sociální péče- ze dne 25. července' 1934, 
č.189 Sb. z. a n. Podle§ 161, odst. 1, zákona vyměřuje a vybírá po
íistné nemocenská::poiišťovna, u 'niž jest pojištěnce přihlásiti: Vládní 

- čís. 15842 -
!lll 

'vrh zákona o pojištění zamsětnanců pro případ nemocí, invalidity a 
ntáří _ tisk Č. 4186 z roku 1923 - měl ovšem vedle § 174 (nynější § 173) 'ještě ustanovení o zákonném z~stavníI? právu příSRěV:ků, S?CI
álního pojištění, jež by:?, š~rtnut~ a zu,s.ta~o ten usta~ovem ,nynejslho 
§ 173 že pojistné s pnslusenstvlm pozlva prednostmho prava nedo
platkŮ' daní a dávek veřejných v řízení exekučním, ko,nkursním a vyrov
nacím. Zákon užívá. výsl?vně r:'nožnéh~ čísl.a, »da~í a dáv~k«. a 
lahrnuje tedy veškere, dane, k.tere se pla!1 z ~ydeleč~eho nebo, jl,~eho 
podnikání. Nárok na prednostm uspokojem dam upraVIl pak nove zakon 
o přímých daních ze d~e 15. červn~ 1927, č . ."'6 Sb. z. a n. v § 265: 
a to v odst. 1 a 3 u dane pozern~ove a do:?o~m a ~.?~st; 2 a 3 ,~ ~~n~ 
výdělkové. Při výkladu § 173 zak. o soclalmm pO]lstem Jest pnhhzetl 
jednak k předpisu § 265 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n., nyní v poslovu 
přílohy k vyhlášce ministerstva fin~ncí z 8. července 1936, č. 227 Sb. 
z. a n. jednak k tomu, že bylo provedeno rozdělení pojištěnců mezi 
okresn{ nemocenské pojišťovny a - mimo jiné - také zvláštní země
dělské pojišťovny. U zemědělských nemocensk.ých pojišťoven. přijde 
v úvahu zejména daň pozemková jako ona, na mž § 173 odkaZUje. To
muto názoru nasvědčují i §§ 2 a 92 současně projednaného a usnese
ného úkona ze dne 10. června 1925, č. 148 Sb. z. a n. o pojištění osob 
samostatně hospodařících pro- příp~d invalidity a stáří, jenž sice nenabyl 
ještě účinnosti, ale jest poučný pro- vybadání úmyslů zákonodárců. Tento 
zákon pamatoval na obě slkupiny osob činných jak v živno'stech, tak 
v zemědělství a ustanovil, že jsou pojištěni všichni, kdo na vlastní '(Ičet 
provozují podnik výdělečný, podrobený všeobecné dani výdělkové, ~e?o 
jinaké zaměstnání podrobené této dani, nebo zemědělským zpracov~mm 
používají půdy podléhající dani pozemkové. Zákon staví podniky obo"' 

- jího druhu na roveň a § 92, jenž má úplně obdobné ustanovení pko 
§ 173 zák. Č. 221/1924 Sb. z. a n., poukazuje zřejmě k oběma daním 
v § 2 dotčeným. Tím je v čele uvedená právní věta odůvodněna. 

čís. 15842. 

Nebylo-Ii při odepsáni pozemků ze zemských desk a jejich zápisů 
do pozemko'Vé knihy pro pnslušné katastrálni územi doručeno knihovní 
usneseni tomu, komu přisluší k pozemkilm těm patronátní prá'Vo v zem· 
ských deskách nezapsané, neni rekurs oprávněného patronátn, směřující 
proti tomu, kdo přimo nabyl zápisem práv, omezen třiletou lhůtou (§ 64 
knih. zák.), nýbrž lze jej podati v obecné promlčeci lhůtě (§ 62 knih. 
zák.). Vyžádal-li si dotčený knihovním zápisem v této obecné lhůtě doru
čeni tohoto usneseni, plyne rekursni lhůta teprve od tohoto dne dodateč
ného dOntčení bez zřetele, zda se jinak před tím dověděl o knihovním 
zápisu. Předpisu § 63 knih. zák. nelze tn užiti. 

(Rozh. ze dne 24. února 1937, R I 1455;'36.) 

Obec města K. podala dne 1 O. listop~du 19'13 jako vlastníce zbytku 
deskového statku "P«, zapsaného ve vložce zemských desk u zemského 
soudu civilního vP., žádo,st, aby se zbytek tohoto deskového statku 
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odepsal. s přenesením záv,,;d ~ .desk zemských a aby se zapsal do po
zemkove kmhy pro katastralm uzemI P. Zemský soud civilní v P. usne
sením ze dne 29. března 192'4 této žádosti vyhověl. Toto usnesení ne
bylo tehdy doručeno římskokatolickému kostelu a lamímu obročí v P. 
protože právo patronátní, týkající se tohoto církevního ústavu, nebyl~ 
v ze~~kých des~ác~ z~psáno. Teprve na. žádost finanční prokuratury 
bylo jl jako pravm zastupkym tohoto clrkevního ústavu vyhotovení 
onoho usnesení doručeno, a to d~e 9. yrosince 1935, proti němuž podala 
dne. 18. prosmce 1935 rekurs, jemuz rekursm soud napadeným usne
semm vyhověl a prvému soudu uložíl, aby znovu o' žádostí města K. 
je?~al a roz~odl. V dovola.cím rekursu obec K. vytýkala jen to, že měl 
~yt: rekurs r~msko~atohckeho kostela a farního obročí v P. a jehO' filí
almch kostelu odmltnut jako opožděný. 

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

Důvody: 

L.hůtu. rekursní jest počítati teprve ,ode dne, kdy usnesení soudu 
ervm stohc~ bylo církevnímu úřadu řádně podle § 1241mih. zák. doru
ceno, a nezalezl tedy na tom, kdy se o něm ústav ten nebo v jeho za
st~upení finan~ní prokuratura jiným .způsobem dověděly. Při řešení 
O'!~~ky, do ktere doby lze rekurs podatI, nelze v projednávaném případě 
UZltr obdoby ustanovem § 64 kmh. zák., podle něhož ten, kdo chce podle 
§ 63 kmh. zflk. odpírati žalobou nějakému knihovnímu vkladu o jehož 
povO':ení nebbyll Z jakéhokoli důvodu řádně zpraven, proti osobám, které 
na nem na y y bezelstně dalších knihovních práv musí tak učiniti ve 
třech letech po tom, kdy bylo zažádáno ulmihov;1Ího soudu za \Oklad 
kterém~ se odporuje, neboť řečený předpis se týká osob třetích (§ 63 
kmh. za~.), kd~žto v projedná~aném případě jde o rekurs proti obci, 
k!era pnmo. z.aplsem nabyla prav, a platí tu tedy ustanovení § 62 knih. 
zak., podl~ nehož v.takovém případě trvá právo žalobní podle platných 
usta;rovem občanskeho prava o promlčení, tedy v projednávaném pří
pade 30 let. Nebyl proto n!kurs řečeného církevního ústavu časově 
omeze,n ustanovením § 64 kniho,vního zákona a byl podán včas. Skuteč
nost, z.e snad patr?n~t kromě ~evložce č. 1120 zemských desk vázl na 
nen:ovI~ostech, zejmena na zamku O. a nemovitostech zapsaných ve 
vlo.zce c. 1572 zemských desk, a že tedy zrušením vložky Č. 1120 zem
skych ?esk ne.za~ikl, o ;,ení roz~o.d~jIcí, neboť. ~írkevní ústav, jehož se 
patr~nat ten ty~a,. muze, se bramt! 1 vymknutr jednotlivých nemovitostí 
zprava patronatmho, jezto by to znamenalo ztenčení reální jisto,ty pro 
plnění patronátních závazků (rozh. Č. 6117 Sb. n. s.). 

Čis. 15843. 

vo,~ántitka zahájené rozepře ve sporu o uznání otcovství, byl-li dří
veJs! spor o uznáni otcovstvi a placeni výživného skončen smírem o od
bytném bez uznáni otcovství. 

(Rozh. ze dne 24. února 1937, R 1 160/37.) 
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Proti žalobě o uznáni nemanželského otcovství vznesl žalo'vaný ná
mitku rozepře zahájené. a. rozsou~ené,. tvrdě, že ž~l0t:ce P?dal .na n~ho 
.. v 'ednou žalobu o uznam nemanzelskeho o,tcovStVI a ze' v nzem zahaje
jl: J o oné žalobě byl uzavřen smír, jímž žalovaný toliko' připustil, že 
ne:emanželskou matkou v kritické době souložil a zavázal se na úplné 
~yrovnání nároku dítě!e na ~ýživné složiti ?dbytné .. P.r v Ý s o '! d od
mítl žalobu pro rozepri zahajenou, pokud slo o uznam otcOVStVI, a pro 
rozepři rozsouzenou, pok,!d. šlo o vý~ivné. Námit~e zaháje~é [ozep!e; 
okud šlo o výživné, a namltce [ozepre rozsouzene, pokud slo o uznam 

~tcovství nevyhověl, neshledav námitky ty za odůvodněné. R e
k u r s n { s o u d nevyhověl námitce zahájené rozepře a fů'zepře rozsou
zené ani pokud ji shledal prvý soud za oduvodněnou a uložil prvému 
soud~ další jednání. D Lt v 5'. d y: ,Strwn~, sjed?avše sm~r, .nevyhrad~!y. s~ 
pokračovati ve spom ? cast, zalo'~mho naroku, zeJm~na v pr~čme 
otázky otcovství, a nem pochybilO, ze podle obsahu smlru bylo umy
slem stran ukončiti spor řečeným smírem a že považovaly tento spor za 
vyřízený třebaže výslovně otázku otcovství. nevyřešily, spokojivše se 
zjištěnín: soulože v kritické době. Nelze, proto mluviti o tom, že spor 
zůstal v otázce otcovstvi v klidu, který ani ve spisech vyznačen nebyl. 
Ježto spor lze skončiti rozsudkem, odmítnutím žaloby, zpětvzetím ža
loby nebo smírem, není pochybnosti, že spor byl smírem pro str"ny vy
řízen a že účinky zahájené rozepře pominuly. Neprávem proto první 
soud vyhověl námitce zahájené .rozepře v otáz~e o~covství.. C? se tý~á 
námitky pravoplatně rozsouzeneho sporu, nem am tato namltka odu

. vodněna 'neboť smírem nebyla věc rozsouzena ve smyslu § 240, odst. 3, 
c. ř. s., který pře~pokládá p;ávní moc r?zsudku n~b,: :;snesení; jir;riž ro.-
zepře byla ukol1cena. Nema proto sl1m procesm ucmky pravm moct, 
riýbrž z<tkládá jen hmotněprávni obranu, že spor byl takto odklIzen 
(rozh. č. 1744 Sb. n. s.), a bude věcí soudu, vznese-li žalo'vaný tuto 
obranu, aby posoudil, zda otázka otcovství byla smíre:n .vyřízen: a zda 
byl vyřízen i nárok vyživovací, novou žalobou uplatneny. Nemel proto 
pi'vní soud ani tétO' námitce vyhověti. 

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

Dúvody: 

Rekursní soud rozhodl správně, že dřívější spor o uznáni otcovství a 
placení výživného byl mezi stranami vy~izen. ~zavře,~ým . smíremo 
kterým žalovaný, třebaže neuznal otCO'VStVI k dltelI, pnp;rstIl s?ulo~ 
s nemanželskou matkou v kritické době a zavázal se zaplatrtr na uplne 
'vyrovnání, vyživovacích nároků dítěte i nároků matčiných určitou 
částku; pro nynější spor, zahájený mezi tý~iž sira~~mi .o uz:;á~í,?tcov
ství a placení výživného, není onen, smlrem vynzeny, dnVejSI spor 
překážkou zahájené rozepře. 'Účelem smíru je podle. § 204c:. ř. os .. vyc 
řízení právní rozepře. Pokud tudiž ~trany nedal~, naj~V'~; ~VOjI vulI!. z~ 
nemá nastoupiti tento pravidelný, zakonemzamysleny uČlnek uzavrem 
smiru, nutno s hlediska předpisů O zahájení sporu (§§ .232 ~ 233 c. ř. s.) 

ovažovati spor za skončený uzavřením smíru. PlatI to 1 v souzeném 



184 
- Čís. 15844-

případě, kde sice smír n"obsahoval úplné uznání jednoho ze zažalova
ných I1ároků (na IIznání otcovství), přece však upravoval otázku skut
kového ,předpokladu, jenž je tomuto nároku základem (soulož v dob" 
kriti~ké) a upravil i h~?tněprávní nároky ~alobcovy, které by se mohly 
zakladalI ve sporu prave len na rozhodnulI o uznání žalovaného za otce 
dít~te. Výhr~?J:'. která. by po~kazo':,ala na vůli stran zahájený spor 
snl1~e,!, nevyndl~l, tu vsak nem; nezustal proto dřívější spor v otázce 
uznam otcOVStVI v khdll alll formálně, ani věcně a nebylo mOžno 
pokračovati. prost~ v původní,m spo~ .• ~;o 'posouz~ní významu smíru 
~ nazna~en.em s~eru stačil du!<;a~.~nv~Jslml spornymi spisy. I otázku, 
ze uzavrelllm. ~,!lIrU nebYla dnvejsl pre stran výživného pravoplatně 
rozhodnuta, resll rekurslll soud správně' stačí tu poukázati na- stálou 
praksi nejvyššího soudu, vyjádřenou též ~ rozhodnutích č. 8894' a 9328 
Sb. n. s. 

čís. 15844. 

Jednatel společnosti výdělkové ve smyslu § 1175 obč. zák. ustano
yený IXX!~e § 119~ obč: zák. k vedeni společného podniku, můž~ ujednati 
I bez ~v!astní p'ln.e ~OCI (§ 1008 otx;. zák.) zápůjčku závaznou pro ostatní 
spolecníky, ucmtl-h to k zaplacem nutkavých dluhů, aby tak zabránil 
zastavení provozu částkou úměrnou poměrům podniku. . 

(Rozh. ze dne 24. února 1937, Rv I 934/35.) 

, ~1~Otí žal~bě o ~aplacení zápůj?ky podle společenských podílů na
n;lth ;alovalll spolecmc! spo:'ečnoslI založené podle §§ 1175 a násl. obč. 
z~k., ze jednatel sp0.]e,cnoslI Josef U. ml., který zápůjčku se žalobcem 
sj,ednal, ,n~byl op;áyněn uza.vříti ji bez zvláštní plné moci (§ 1008 obč. 
zak.) s učmkem, jez by je, zalované, právně vázal. P r v Ý s o u d uznal 
podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

Dúvody: 

. Jednate.1 společ~osti Josef U. mladší, ustanovený k vedení společ
n;h? podmku, .Jehoz plna moc n.ebyla ,smlulI'ně níjak omezena, uzavřel 
~apulčku, ktera j.est. podkladem za!?bmho nároku, za účelem zaplacení 
uroku z hypotekarmho dluhu ve vysl 75.000 Kč na podniku váznoucím 
~ dále k vyrovnání splátek za stroje, dodané jíž dříve do podniku 
hrmou A. ~ypi'!jčených peněz bylo použito výhradně k těmto účelům? 
Platy takove, náležejí vš~~. nepochybně k řádné správě podniku (§§ 833, 
I ~29 .obč. za~-!, n~boť JejIch správné a yčasné plnění jest přímo před
pokladem dalsl eXIstence podmku a tím I možnosti jeho provozu a jed
natel jako zmocněnec, odpovídaje za řádné obstarání svěřeného úkolu, 
jes! k .Jejlch obstaráváni nejen oprávněn, ale í povínen (§§ 1009, 1029 
obc. ~a:k) púsledn~ pak nutno zm.ocněnci v témže rozsahu příznati 
1 opravnem, aby SI mohl k tomuto účelu opatřiti i potřebné peněžní 
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. 
rostředky, a nelze-Ii jinak, í zápůjčkou, zejména Ílfozilo-li - jak f tomto případě soud první sto~ice, zj!šťouje - exe.~uční z,~bave~í stroJ~ 

a tím i zastavení provozu. Opatrem zapuJčky ve VySl, o mz am zaloval1! 
netvrdili, že by snad byla neúmě.rnou pon:ěrům podniku a zjiště~ér;'': 
účelu, jest proto v souzené ve ci povazovalI za a:kt nevybocu]lcl 
z mezí řádné správy. Přesto však nelze ve věci samé rozhodnoulJ, 
nehoť žalovaní napadli v odvolacím spise nejen právní názor proces
ního soudu, nýbrž i skutkový stav jím zjištěný, a to pro vadnost řízení; 
nesprávné hodnocení Jukazů ,a roz~orl.' se ~pisy. S těmito, .výtkamI se 
odvolací soud, veden odchylnym pravmm nazorem, nevypořadaI. 

čís. 15845. 

Ani spoluakceptant směnky, ani jiný směnečný spoludlužnik nej!!?u 
povinni hraditi směnečnému věřiteli exekuční útraty vzešlé v exekučntl11 
řizenl, vedeném výhradně proti jinému směnečnému dlužníkovi. 

(Rozh. ze dne 24. úno-ra 1937, Rv I 1224/36.) 

žalobkyně - spoluakceptantka směnky - přednesla, že žalovaná 
záložna neprávem jí zaúčtovala částky, jež žalobkyně žalované platila na 
svůj směnečný závazek, i na exekuční útraty, jež vznikly žalované vy
máháním směneóné pohledávky z této směnky proti ostatním dlužní-

- kům, a žádá žalobou vrácení oné částky, jež na tyto útraty p'řipadá. 
_ P r v Ý s o u d žalobu zamítl, O d vol a c í s o u d uznal podle žalohy. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyho-věl dovolání. 

D ů vod y: 

Z ustanovení směnečného- z"kona, zejména l předpisu § 86, odst. 2, 
sm. zák. nelze dovoditi závazek směnečného spoluaJkceptanta neb ji
ného směnečného spoludlužníka hradíti směnečnému věřiteli exekuční 

,útraty vzešlé v exekučním řizení, vedeném. výhradně proti .linému sm~
nečnému dlužníkovi. Solidárnost stanovena v uvedenem predplsu sme
nečného z"kona se vztahuje na vše, co směneční dlužníci mají směneč
nému věřiteli hradití podle směnečného zákona, zejména na všechno, co 
je určeno v §§ 46, 47, 48 sm. zá~:; nikoli na ,útraty Jíze~í, kt~:"ý~, se 
směnečný nárok uplatňuje a zvlasť ne na utraty nzem, smeru]lclho 
pouze proti jinému spoludlužnikoyi. Pouhá ~kute~n(),~t t:,~y, že ~alÚ'~
kyně je spoluakceptantkou smenky, nel~a pravm .u~me~: z~ le 
po,vinná hraditi žalované straně útraty" vz~slé v e~eikuc!1l':' !'lzen~ ve
deném! protí spoluakceptantce. Prodlem zalobkyne v pInem smeneč
ného závazku neodůvodňuje tuto povínnost. Není sIce vyloučena 
obecnoprávní povinnost žalobkynína hraditi ž~lovan.é ~traně í tyto 
útraty, ta však nepřednes,la ~k~tkových ok~l~oSh,. z ~Ichz by bylo I:e 
dovodítí takový obecnopravm zavazek, a oplra SVUj narok pouze o sme
nečný spoluzávazek žalobkynín. 

~ 
I 
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čís. 15846. 

Zákonné zástavní právo pronajímatelovo nepostihuje pojistnou ná
hradu, kterou pojišťovna přiznala nájemci za zhořelé svršky. 

(Rozh. ze dne 24. února 1937, R II 11/37.) 

P r v Ý s o II d, rozvrhuje požární náhradu, již pojišťovna složila 
II soudu podle § 1425 obč. zák. a § 307 ex. ř., přikázal z ní v přednost
ním pořadí pohledávku z nájemného, maje za to, že nájemné, jež mělo 
podle § 1101 obč. zák. zákonné právo zástavní na zhořelých svršcích, 
má je í na požární náhradě, jež byla za tyto zhořelé svršky vyplacena. 
Rek u r sní s o u d při,kázal celou složenou požární rnáhradu věřitelce 
dlužníkově - pojistníkově - na její vykonatelnou pohledávku, pro niž 
byla pojistka již dříve vinkulována. D ů vod y: Rekurs jest oprávněn 
potud, že zákonné právo zástavní, nabyté na svršcích a zásobách vne
sených pachtýřem dle § 1101 obč. zák., nelze vztahovati i na po'žární 
náhradu, která má býti za ně vyplacena. Pohledávky, které připadnou 
na místě poškozených nebo zničených E10Vitostí do jmění pachtý!ova, 
nepodléhají tomuto zákonnému právu zástavnímu. To se nevztahuje na 
pachtýřovy pohledávky na požární náhradu za zhořelé předměty, avšak 
také ne na kupní cenu za prodané předměty. Peněžní ,částky, jež jsou 
placeny bud' jako náhrada od pojišťovny nebo jako kupní cena za pro
dané kusy, mohou se ovšem státi zase předmětem onoho zákonnéh~ 
práva zástavního ve smyslu ustanovení § 1101 obč. zák., avšak nikoh 
podle zásady »pretíum succedit j'n locum rei«, nybrž teprve tím, když 
by do prostor najatých byly vneseny. V souzeném případě nebyla po
žární pojistka dlužníkovi vyplacena ani jím nebyla vnesena do naj<:t5:,ch 
místností a proto také zákonné právo zástavní propachtovatelů nepreslo 
na náhradní sumu, kterou má pojišťovna zaplatiti, takže na prvním 
místě má na tuto sumu nárok stěžo;vatelka, a to i proto, že již v roce 
1931 byla pojistka vinkulována v její prospěch. 

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

D ů vod y: 

V řízení první stolice vyvozovali propachtovatelé svůj nárok z § 1101 
IOIbč. zák., tvrdíce, že se u soudu složená náhrada týká výhradně svršků, 
které povinný jako nájemník vnesl do naj::ttých místností, aniž tyto 
svrškv blíže označili. Prv'nÍ soud postupoval proto řádně, rozvrhl-li slo
ženou náhradu podle §§ 307, 283 až 287 ex. ř. a nikoli podiepředpisů 
exekučního řádu 'O rozvrhu nejvyššího podání při nucené dražbě nemo
vitostní. Otázka,o niž jde, totiž zda se pronajímatelovo zákonné zá
stavní právo vztahuje na pojistnou náhradu, vyplacenou za zhořelé 
svršky, byla rekursním soudem správně rozřešena. § 1101 obč. zák. 
dává pronájemci zákonné zástavní ~rávo k zaFš~ění. náje~yn~?~. Jde 00 
výjimečné ustanovení zákonné, kt~re~elze ,vykladatI rozsl~JI~lm zp~: 
sobem. Nelze proto z uvedeného predplsu zakona dovozovah, ze by pn 
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zániku vnesených svršků ohněm přešlo podle zásady »pretium succedit 
in locum rei« zástavní právo, které příslušelo pronájemci k zhořelým 
svrškům, beze všeho na pojistnou náhradu, již pojišťovna přiznala ná
jemci za zhořelé svršky a kterou složila k soudu. I pro zákonné zástavní 
právo platí všeobecný předpis § 467 obč. zák., že zástavní právo za
niká, ;zničí-Ii se zastavená věc. Také z tohoto ustanovení nelze dovo
diti, že bv se zástavní právo přeneslo na peněžitou náhradu, poskytnu
tou za z~stavenou věc, neboť to by musel zá:kon výslovně ustanoviti. 
Ani § 457 obč. zák. nepadá tu na .váhu, neboť pojistná suma, vyplacená 
za zaniklé zabavené věci, není ani přírůstkem, ani příslušenstvím zá
stavy, nýbrž odškodněním za majetkovou újmu, na niž nabyl pojistník 
nároku řádným placením prémií. 

čís. 15847. 

V řízeni před procesním soudem nařízeném odvolacím· soudem 
(v rozInkovém sporu) z důvodu § 496 Č. 2 c. ř. s. nelze opříti žalobu 
o nový žalobní.důvod (rozIukový). 

(Rozh. ze dne 24. února 1937, R II 21/37.) 

P r v Ý s o u d uznal na rozluku manželstVÍ z viny žalované z rozlu
kových důvodů podle § 13 lit. a), e), h), zák. č. ,320/1919 Sb. z. a n. 
K odvo'lánÍ žalované o cl vol ac í s o u d zrušil rozsudek prvého soudu 
podle § 496, odst. 1, Č. 2 c. ř. s. a nařídil doplnění řízení znalci lékaři, 
v jakém stupni byla žalovaná duševně chorá již před dobrovolným roz
vodem (z 28. pro1since 1929) a do jaké míry lze ji činiti odpovědnou za 
skutky, jimiž měla zaviniti hluboký manželský rozvrat, totiž za man
želskou nevěru a cizoložství spáchané po< rozvodu a uplatněné jako 
samostatný důvod rozluky. Při nO'\Tém ústním jednáni před prvý~ ~ou
dem uplatnil žalobce jako další důvod rozluky trvalou resp. penodlcky 
probíhající choromyslnost, degeneraci a hysterii podle § 13 lit. g) zák 
Č. 320/1919 Sb. z. a n. P r v Ý s o u d uplatnění tohoto dalšího rozluko
vého důvodu usnesením připustil. Rek u r sní s o u d toto' usnesení 
změnil a žalobcovu návrhu na rozšíření žaloby na rozlukový důvod 
podle § 13 lit. g) uved. zák. nevyhověl. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu do tohoto usne
sení rekursního soudu. 

D ů vod y: 

Podle ustálené judikatury se při zrušení rozsudku pOdl~.§ 496, 
odst. 1, Č. 2,c. ř. s. musí řízení před procesním soudem o~ezlh na ty 
části rozsudku, jež jsou stíženy vadou shledanou odvolaclm soudem. 
! doplnění žaloby je tu nepřípustnou novotou ~rozh. Č. 97?5, 13760 
!Sb. n. s). To plyne z povahy věci, neboťy rozepre se .n~~r~c~,prv~lmLl 
soudu, aby ji pro!~dna:l úplně, znova, ~ýb~z, y~?y ~ad?e <:astl nzen! na
pravil a neúplné nzel1l doplml. Lze pnsvedcltt nazolU, ze v doplnova-
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cím řizení nový přednes po případě nové obrany nejsou absolutně vy
loučeny, jsouce připustné, pokud se nevymykají z rámce nařízeného do
plnění (rozh. č. 9577, 12478 Sb. n. s.). Než v souzeném případě vnáší 
stěžovatel do. doplňo'vacího řízení nový důvod rozlukový, který nebyl 
předmětem řízení a rozhodnuti v první stolici, nebyv uplatňován ani 
v žalobě samé, ani v dalším řízení v první stolici (rozh. ,č. 11296, 14192, 
14805 Sb. n. s.), což se zřejmě vymyká z rámce nařízeného doplnění 
odvolacím soudem, i když ro,zlukové řízení je ovládáno zásadou vyše
třovací. Na tom nic nemůže měniti ani okolnost, že by snad žalobce byl 
po případě nucen uplatňovati tento další důvod rozlukový novol' žalo
bou. 

čÍsc. 15848. 

Exekuci nelze povO!liti proti tomu, na něhož přešel závazek podle § 9 
ex. ř., stalo-Ii se převzetí závazku stanoveného potom rozsudkem ještě 
před zahájením sporu, v němž byl vydán rozsudek, jsoucí exekučním 
titulem pro navrženou exekuci. 

(Rozh. ze dne 25. února 1937, R I 13'63/36.) 

Vymáhající věřitel navrhl, aby mu byla povolena podle § 9 ex. ř. 
exekuce proti trustee Georgu L-ovi ,na základě rozsudků vydaných 
proti firmě H. (v Anglii), tvrdě, že závazky firmy H. převzal na sebe 
povinný, o čemž přiložil k exekučnímu návrhu ověřený úřední opis lis
tiny, vydané registračním úřadem pro vyrovnání obchodní komory Jeho 
britského Veličenstva v Londýně. P r V Ý S o tl d exekuci povolil. R e
k u r n í s o u d exekuční návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Neni třeba zkoumati otázku, zda ověřený úřední opis, vydaný re
gistračnim úřadem pro vyrovnáni obchodní komory Jeho britského Veli
čenstva v Londýně o tvrzeném přechodu závazku na stranu povinnou, 
je veřejnou listinou, po.stačtljící k průkazu tvrzeného přechodu ve smyslu 
§ 9 ex. ř., ani zda mezi československou republikou a Britskou říši je 
zaručena ať již právně, ať již skutečně vzájemnost v příčině uznání 
platnosti veřejných listin vydaných na území jednoho nebo druhého 
státu, neboť i kdyby byla na obě otázky dá!na odpověď kladná, ne~ 
mohlo by býti vyhověno rekursu, a to z těchto důvodů: Stěžovatelka 
opírá své právo vymáhati svoji pohledávku na trustee Georgu L-ovi 
o ustano·vení § 9 ex. ř., dovolávacjíc se při tom listiny ze dne 26. května 
1932. Ustanovení § 9 ex. ř., že proti někomu, kdo není v exekučním 
titulu uveden, může býti vedena exekuce, je"li prokázáno, že závazek 
v něm určený přešel na osobu, proti které se ex.,kuce navrhuje, do
pouští logicky jen výklad, že exekuční titul byl sice podle právního 
stavu dosažen proti určité osobě, že vša:k nastala změna, podle kteréž 
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. . b'ekt jiný Z toho plyne, že o převodu ve smyslu § 9 
je zavaza~ymb ?tU ! č 'es(Úže oprávněny' subjekt neměl ještě možnoslI, 

ř můze Y I re , ] .. , ", d' ' ané ex.· hl 'uční titul proti ]lne osobe nez puvo ne. zavaz . 
aby vym? ,~x=~ě však žaloba byla podána dne 8: září 19'33, tedy po 
V s.o~zen~~ ~~I~těžovatel dovolává, z čehož plyn~, že podl;, ní ,m~l spor 
h~tm~, ktd veden roti proti osobě, nyní za dlužntka prohlasene, ze té~o 
býti ~ne '1 by' ti Kána možnost vstoupiti do sporu, a nelze tedy mlUVIlI 
osobe me a , 
o přechodu závazku ve smyslu § 9 ex. L 

čis. 15849. 

Nabyti vlastn!ctvi k vy~ražené nemovitosti přiklepem v nucené 
dražbě jest nabytím odvozenym. . ' , 

I-Ii v dražitel bezelstným, mohou proti něm~ třetí ?soby, Jez 
Neby držlnim na vydražené nemovitosti pr~va slu~ebnosti, upla~no: 

e~r~u~bnost, třebaže neohl~sily.právo ,to pre~ dr;Z?~'p?a;~t:~:~ 
, saných v pozentkove knize a prerusem vy rze 

p~av ~ezar§§ 1500 1497 obč. zák.). Přiklepem vydražiteli, který ne~yl 
~~~f;:iým, se vydrženi služebnosti na vydraženěm pozemku nepre-

rušuje. (Rozh. ze dne 25. února 1937, R I 125,..,37.) 

. ." rči žalobě (§ 523 obč. zák.}, již se žalobci domáhali v.ý: 
k Pr~~ ~~Fo~aným nepřísluší služebnost jízdy (vozovéC;S~Y), na,m.lt~ 

~~I~~a~í, že dotčená služebnost. byla .~ydr~~na, byl~h?k?~3't~a~{a:~~r;~~ 
a žalobci při obvyklé pozornostI o ]e]~m .vy ondu, m~ ~ v,e ~ I žalobu za

" "I' P r v II í s o u d uznal tyto nanlltky o uvo nenyml a 
ve.~~ 1.0 d vol a c í s o u d uložil prvému soudu noyé jed;,ání a roz-

Fi~~~tí, p:rř~~t:;j~y~t::~~~ů~~, \,ráeVXn~k~~~1c~~~~~,:f~~~c~ez(n§;§~ti~;~~ 
, z' ůsobem (§§ 381 a dalších obč. zak.) a ne 00 vo'zene , ". 

~~ších obě. zák.), takže bylo tím za podmínek § 170 č. 5 ex. L vydrzem 
služebnosti přerušeno. 

d uloz"I'1 odvolacímu soudu, aby o odvolání ža
Nejvyšší sou 

lobců 2)I10va rozhodl. 

Důvody: 

Názor odvolacího soudu není správný. Vlas~~ictví k vy~raž7né věci 
" ab" ]'iž příklepem ale i toto nabylI .. ]e odvozenym, Jak bylo 

se ovsem n yva' , 2917 6655 Sb 'll S a platí tedy 
opětovně vyloženo v rozhodnutí<;h ,č. ..', a dvozené~~ab tí až na vý
o něm stejné př~dP!sy ja:~o o kavdem Jl.ne~k Ochraně bezels~ných vydra
jimky stano~~n.e zakonnytlll ustanovemml , ~ Než o rávech nezapsa
žitelů (matenahe k eo;. r., sv~ze,k ll, stL

d 
6,59); služebn~stí na vydražené 

ných v pozemkové kmze a zeJmena o vy rzent " bč k' , 
nemovitosti a přerušení takového vydržení nestanov! am O' ans y. za-
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kon, ani exekuční řád žádné výjimky. Paragraf 170 č. 5 ex. J., kterého 
se dovolává odvolací soud, neplatí totiž vůbec pro služebnosti, neboť ty 
podle své povahy nejsou právy nedopouštějícími exekuční dražbu ne
movitosti (rozh. č. 6678 Sb. n. s.). Platí proto i tu předpis § 150G obč. 
zák. (rozh. č. 2653 Sb. n. s.) a o přerušení vydržení předpis § 1497 obč. 
zák. Vydržení služebnosti se tedy nepřerušuje již soudní dražbou, když 
nabyvatel o výkonu služebnosti věděl nebo po náležité pozornosti mohl 
věděti (rozh.č. 6678 Sb. n. s.) a nebyl tudíž bezelstný. Vždyť jest pří
kazem obyčejné opatrnosti, aby i kupec, který hodlá koupiti v dražbě 
nemovitostí, prohlédl si je náležitě na místě samém po případě se též 
jinak informovalo právech, která si osobují jiní na nemovitostech těch. 
Správnost tohoto názoru vyplývá také ze samého § 170 Č. 5 ex. ř., neboť 
podle něho, jde-li o obmyslného vydražitele, nejsou dotčena dražbou 
ani práva nedopouštějící dražbu, třebaže nebyla k dražbě ohlášena. 
Bude proto. na odvolacím soudě, aby nehledě k dosavadnímu svému 
právnímu stanovisku napadený rozsudek znova přezkoumal. 

čís. 15850. 

Jen původnímu vlastníkovi pozemků (jeho universálnímu nástupd), 
jenž se stal v době vyvlastněni svých pozemků sousedem dráhy, přísluší 
podle § 10 Ht. b) min. nař. č. 238/1854 i. z. náhrada za to, že v dů
sledku postaveni dráhy a povinnosti mu uložené ponechati na nevy
vlastněné části svých sousedících pozemků ochranný pilíř pro dráhu, 
nemohl vytěžiti kaolin v něm uložený, nikoli proti tomu, kdo se teprve 
stal singulární sukcesi vlastníkem oněch pozemků a sousedem dráhy. 

(Rozh. ze dne 25. února 1937, Rv I 968/34.) 

Žalobkyně se domáhá náhrady za kaolin, jejž musí ponechati podle 
úředního nařízení v t. zv. ochranném pilíři pro ochranu železničního. 
tělesa státní dráhy (bývalé Buštěhradské dráhy) a jejž nemůže proto 
vytěžiti a zužitkovati. Množství a cena: kaolinu byly zjištěny v říz~nÍ 
o zajištění důkazů v částce 353.157 Kč. P r v Ý s o u d uznal podle za
Joby. O d vol a c í s o u d žalolhu zamítl. D ů vod y: Soud prvé in
stance založil svůj odsuzující rozsudek na úvaze, že ustanoveními §§ 99 
a 100 cís. nař. ze dne 16. listopadu 1851, Č. 1 ř. z. ai 1852 jsou sice 
sousedé omezeni v právu činiti disposice na svých pozemcích, ale že 
z toho neplyne, že by jim za újmu s tím spojenou nepříslušela náhrada; 
naopak, že ministerské nařízení ze dne 14. září 1854, Č. 238 ř. z. stanoVl 
v § 10 lit. b) povinnost dráhy hraditi veškerou škodu způsobenou 
železniční stavbou a že podnikatelství želewic odpovídá za takové 
poškození. žalobkyně utrpěla škodu tím, že podél pozemku, kde do;býv~ 
kaolin byla postavena trať dráhy, jejíž bezpečnost vyžaduje ponechám 
t. zv. ~chranného pilíře. Soud odvolací nesouhlasí s tímto právním ná
zorem, 'neboť § 10 lit. b) uvedeného min. nařízení nelz~ vykládati ~ak ex~ 
tensivně, že by dráha, která stojí již přes 60 let, odpovldala za to, ze nym 
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nelze na pozemcích dobývati kaolin v místech, kde se kaolin tehdy do
býval, a to k tomu ještě na pozemcích, které ani žalobkyni v době, kdy 
byla dráha vystavěna, nenáležely a stran nichž se předchůdce žalob
kynin smluvně dráhu nezavázal, a tím méně mohl žalobkyni nějaké své 
nároky postoupiti. Podle § 10 Ht. b) min. nař. Č. 23i8/1854 ř. z. má sice 
podnikatelství železnic učiniti opatření, aby sousední pozemky neutrpěly 
škody drahou, ani za její stavby, ani později, a odpovídá za takové poško
zení. Dráha však nebyla povinna učiniti opatření, a.by nynějšiÍ žalobkyně, 
s níž neměla tehdy při stavbě dráhy co činiti, ježtoo'lly pozemky jí ani 
nenáležely, mohla dobývati kaolin v místech, kde se tehdy nedobýval. 
Bylo spíše věcí tehdejšího majitele pozemků při založení dráhy zabezpe
čiti si perfektní smlouvou nároky z :možné škody budoucí, plynoucí 
z nemožnosti dobývati tam kaolin. Dráha stojí tak, jaik jest, a nic ne
podnikla, co by jí mohlo býti vytýkáno jako opominutí opatření k za
mezení škody provozem. Že existence dráhy majitelce pozemku sl1ad 
nyní po tolika letech znemožňuje využitko,vání kaolinu, není poškozo
váním drahou ve smyslu řečeného § 10 lit. b) uved. min. nař. Tím méně 
podle § 4 resp. § 6 zák o železničním vyvlastnění ze dne 18. února 
1878, Č. 30 ř. z., nebolť nejde o vyvlastnění, a nařízení okresního úřadu 
v K. bylo vydáno jako bezpečnostní opatření k ochraně linky státní 
dráhy. S takovým opatřením veřejného úřadu však musí každý počítati, 
:když bylo dáno z dťtvodu veřejných vůbec, zejména, aby nebyla ohro
žena bezpečnost provoZU' v zájmu veřejném, a byla by naopak žalob
kyně povinna dáti náhradu dráze za škodu, kterou by jí nebezpečným 
rozšířením dobývání kaolinu způsobila, ježto podle § 364 lit. b) obč. 
zák. (§ 12 III. dílčí novely) nesmí býti pozemek pl'Ohlouben tak, aby 
sousedova půda (zde půda dráhy) pozbyla náležité opory, ledaže by se 
držÍtel pozemku (zde žalobkyně) postaralo jinaké dostatečné upevnění. 
Zřídila-Ii žalobkyně ochranný pilíř, v němž kaolin zůstane nevyužit, 
splnila tím jen svou zákonnou povinnost upevňovací, jejíž plněním ne
mohl jí žalo'vaný způsobiti škodu, když naopak žalobkyně nesměla zpťt
sobiti žalované škodu. Na tom nemůže nic měniti, i kdyby bylo pravda, 
že si roku 1870 předchůdcové žalobkyně sjednali s tehdejší drahou vy
vlastnění a vyměření náhrady za parcely, jak jsou v žalobě uvedeny 
v odst. L, a že si předChůdcové ti vyhradili uplatňování další škody, 
jež by mohla vzniknouti v budoucnosti na zbývající části pozemků, zů
stavších v jejich vlastnictví, neboť výhrada uplatňování škody není ještě 
právem. A podobně jest i nerozhodno, zda II jiných parcel byla při
souzena předchůdcťtm žalobkyně náhrada proti B. dráze podle rozsudku 
z 30. září 1897 za zřízení ochranného pilíře a tím za znemožnění dobý
vání kaolinu, neboť tato rozhodnutí nemohou prejudiko1vati rozhodnutí 
v tomto směru, to tím méně, že novým záJkonným ustanovením v § 364 
lit. b) obč. zák. byla sjednána jiná právní situace. V souzeném případě 
však ani zřízení, ani provoz železnice nevyžadovaly vykonání vyvlast
ňovacího práva, jak míní žalobkyně, ježto jest dostatečně chráněna nyní 
ustanoveními § 99 min. mřízení ze dne 16; listopadu 1851, č. 1 ř .. z. 
z roku 1852 ve spojení s § 364 lit. b) ohč. zák. Podle těchto ustanovení 
nesmí býti terén sousedního pozemku tak změněn, aby tím nastalo . 
ohrožení dráhy; jest tedy vlastnické právo žalobkyně omezeno zákonným 
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předpisem samým, a že by za toto omezení žalobci příslušela náhrada, 
nelze dovoditi za dané situace skutkové a právní. Žalobkyně nabyla 
vlastnictví pozemkových parcel v žalobě uvedených již po vystavění 
Irati bývalé B. dr"hy a také po nařízeném omezení dobývání kaolinu 
okresním hejtmanstvím v K. v roce 1890, a to smlouvou trho\'ou ze dne 
16. května 1899. Avšak k odůvodnění svého nároku se nedovolává této 
smlouovy, ,:~brž. smlou~y ze"dn.e 22 .. čeI:vna 1898 o koupi jiných po
zemku, ~ m~ pry B. draha ]~J~ nah:~,dm naroky uzn~la pro případ, kdyby 
Dchranne pasmo musIlo bylI rozslfeno. žalobkyne sice sama uznává 
že. jde o jiné 'p~rcely. nežli ony:" o. které nyní jde pro ochranné 
pasmo, ale SOUdl, ze pry Jest prohlasemm ve smlouvě té potvrzen úbou
stranný právní názor, že mají býti kvantity kaolinu nevyužitkovatelné 
nahrazeny jako pokračování bývalé vyvlastňovací náhrady. Leč tomu 
tak nelze rozuměti, ježto v čL 4 řečené smlouvy jest pouze ustanoveno 
že kdyby t nevykoupených dílů pozemkůč. kat. 248, 249, 250 337 a 3,38 
musil býti. nějaký ochranný pruh vůbec a z pozemlků č. k;t. 320/2 a 
321/1 nějaký pruh větší, nežli ujednám podle protokolu (o vyvlastnění) 
z 23. červn~. ~ 1. .říj~a 1871, ponec~á~ nevyužit, pak že nemá kupní 
smlouva tvonlI preJudlc pro vypo'čtem nahrady za kaolinové těleso, které 
by, v budoucnu mělo býti ponecháno neodbourané v ochranném pilíři. 
Jezt? podle, toho, co tu r:vedeno, .nevzniklo pro žalobkyni smluvní právo 
prolI B. draze stran kaolmu, ktereho by budoucně nebylo možno využíti 
z pozemků v žalobě uvedených pro bezpečnost dráhy nemohl proto již 
ani při převzetí B, dráhy státem přejíti nějaký závazek oné dráhy podle 
§ 1409' obč. zák, na stát. Ustanovení § 364 lit. b) obč. zák. jest ustano
v=?í~,~ovým, všeob~c~ým aotudí~, i kdyby bylo možno tvrditi, že podle 
dr~v~Jslch r:stanoven~ zalobcuv na;ok t?'Ohl za jistých předpokladů ob
stalI, Jest hmlo novym ustanovemm narok ten vyloučen. Lex posterior 
derogat priori a nelze ani právem tvrditi, že šlo o speciální normy, kte
rých ise nový předpis nedotkL Řečený předpis vlastně naznačuje, jak 
Jest také konkretní případ se zřetelem k § 10 lit b) shora řeč. nařízení 
řešiti a nebyla jím porušena žádná práva nabytá žalobkyní, jichž nebylo. 

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

Důvody: 

Dovolací soud probírá právní předpisy, jichž strany se dovolávají 
ve sporu, a zkoumá, který z niCh mOžno použíti na souzenou věc. 
I. § 25 živn, řádu a §§ 99 a 100 provoz. řádu Č, 1/1852 ř. z.: 
živnostenský řád nařizuje v § 2'5 schválení živnostenských provozoven 
Jednak, když se v nich užívá strojů v předpisu tom dotčených, jednak 
když způsob provozu živnosti jest s to ohroziti bezpečnost súusedů, že 
dobývání kaolinu - provozované mimo rámec polního hospodářství _ 
podléhá předpisům živnostenského řádu, rozhodl bývalý nejvyšší 
správní soud ve Vídni v rozhodnutí Budwinski Č, 6147. Aby mohly býti 
Činěny závěry z tohoto předpisu, musilo by býti patrnú z výměru dotče. 
ného úřadu, ,že jde o zákrok podle § 2'5 živn. řádu a řízení podle § 26 
ži\'n. ř. Ve výměru okresního, úřadu v K, Ze dne 8, února 193.0 Č. 18045, 
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.ani ve výměru téhož Úiřadu ze dne 22: září 1905, Č. 3,3.023 I:ení ci!?vá~ 
§ 25 živn. řádu ani jinak z obsahu JejIch neplyne, ze by slo o fIzem 

odle živn. řád~.žalovaný o svém tvrzení nenabídl důkazů, neprokázal 
Pe tedy a netřeba se proto zabývati vývody v dovolací odpovědi v tomto 
1měru uplatněnými. 2. Zátkon Č. 30/1878 ř. z,: Jak nesporno, nebylo 
žádáno o vyvlastnění podle zák. č. 3.0/1878 ř. z. drahou v roce 193.0 
a nešlo proto v souzené věci ani o zákrok vyvbstněného podle § 3, 
odsl. 4 zák. č. 3.0/1878 ř. z. Nemůže se proto žalobce dovolávati § 4 
tohoto 'zákona k odůvodnění svého nároku na odskodnění za kaolin po
nechaný v pilíři. 3. § 364 b) obč. zák. a §§ 99 a 100 cís. nař. 
č. 1/1852 ř. z.: Tato zákonná ustanovení vyslovují shodnou zásadu; 
§ 364 b) obč. zák. všeobecně .pro veškeré sousedské poměry; § 99 a 100 
dotčeného ds, nařízení pro sousedský poměr s drahou. Podle § 364 b) 
obč, zák, nesmí býti pozemeik tak prohlouben, aJby půda sousedova po
zbyla náležité opory, leda by se drži~el po:.em~u post,a,~al o jin~ké do
statečné upevnění. Podle § 99 dolč. CIS, nanzem nesmej1 sousede drahy 
v jejím okolí učiniti žádr;ýc~. za!ízení. ani jednání~ kte;á by mo?l~ 
ohroziti želeZnICI nebo" Je']1 pnslusenstvl, nebo pravldelny a bezpecny 
provoz, nebo konečně která by múhla přivoditi nebe,zpečenství ohně. 
K změnám terénu, jimiž by Se místo, kde změna má býti provedena, při
blížilo majetku drážnímu ... , nutno si napřed vyžádati povolení úřadu, 
který jest povolán k vrchnímu dozoru .na ,prO~?IZ, ,iako,ž i po~o,l~~í 
příslušného úřadu pohtrckeho. § 100 tehoz narlzelll vypočltava pn
klady této činn.ost! a uvád~. m<;zi. nimi výslov~ě. i k?pání h~ín'y a ta
kové činnosti, jlmlz se zkypn puda . , . a vyvolava JeJ! sklouzam, a sta

. noví že tato činnost jest zakázána na těch částech pozemků, 'které 
.,ozn;čí úřad k tomu povolaný. že jde v súuzené věci o dobývámí kaolinu 

. v blízkosti dráhy, jež by následky ty - sesutí půdy - mohlo vyvolati, 
jest nesporno a také patrno z dotčených výměrů okresního úřadu v K. 
z roků 19.05 a 1930. Zákrok okresního úřadu byl tedy oprávněn a ža
lobci musejí jeho zákazu dbáti. Jde jen o otázku, zda žalúbkyně újmu 
z tohoto omezení jí ulo'ženého musí hraďiti sama, či zda má n<\rúk na ná
hradu proti dráze. Kdyby platilo jen všeobecné ustanovení § 364 b) obč . 
zák., jest zřejmé, že by neměla nároku na odškodnění za toto omez'ení. 
Otázka se tudíž soustředí jen na tú, zda má žalobkyně 'tento nárok podle 
§ 10 lit, b) nařízení ze dne 14, 'září 18>54, Č. 238> ř. z. o koncesování 
železnic, § 10 lit. b) nařízení Č, 238/1854 ř. z,: Podle tohoto zák. usta
n'Ovení odpovídá dráha i bez zavinění nejen za přímé zásahy do 
právní sféry třetího, nýbrž za každou, i když jen nepřímo prov,ozem 
způsobenou škúdu. Podnikatelství drah jsou povinna I. nahraditi 
všechnu škodu na statku veřejném i soukromém, která vzeMa ze stavby 
dráhy, a 2. učiniti takové opatření, aby sousední pozemky, budo'vy ... , 
ani ze stavby dráhy, ani později neutrpěly škody, a jsou práva z tako
vých poškození. Tu však nutno rozlišiti sousedy, kterým vyvlastněnim 
jejich pozemku byla dráha vnucena za souseda a kteří k určitému po
užívání pozemku (dobývání ,kaolinu) byli již tehdy 'Oprávněni, a osobami, 
které se teprv'e později staly sousedy již postavené dráhy. že byl kaolin 
v místech, o něž jde, dobýván již před postavením Buštěhradské dráhy, 
zjistil soud J. stolice a odvolací soud toto zjištění nezměnil. Pokud tedy 

" 
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tehdejší vlastnící sousedních pozemků po případě jejich universální ná
stupci v důsledku postavení dráhy a povinnosti jim uložené ponechali 
na nevyvlastněné části jejich sousedních pozemků ochranný pilíř pro 
dráhu, nemohli vydobýti kaolin v něm uložený, příslušela jim náhrada 
za tuto újmu podle § 10 lit. b) nař. č. 238/1854 ř. z., ježto právě posta
vení a provoz dráhy byly překážkou ve výkonu jejich plného práva 
vlastnického a byly tedy v příčinné souvislosti s újmou sousedům těm 
vzniklou. Jinak tomu jest, jde-li o' osoby, které se teprve později staly 
sousedy dráhy, jako tomu bylo i u žalobkyně, jež nesporně nabyla po
zemků, o něž jde, na základě kupní smlouvy ze dne 16. května 1899 a 
tedy s ing u I á r n í sukcesí a v dObě, kdy dráha již byla. Nebylo 
tvrzeno, že Buštěhradská dráha, jež podle zák. 2)0, dne 8. června 1923", 
č. 124 Sb. z. a n. přešla do vlastnictví žalovaného státu, nebyla posta
vena podle schváleného projektu, ani nebylo tvrzeno že dráha uči
n~la »později« nějakou. zn:~nu na železničním těles~, jež by byla 
pnvodIla zakrok okresmho uradu v K. ze dne 8. únOra 1930, Č. 18,045. 
Postavením dráhy vznikl totiž nový změněný stav vůči veškerý\]] inte
resentů\]], jenž jest základnou a východištěm vŠ'ech budoucích úprav. Za
lobkyně, když nabyla dotčených pozemků, musila již počítati s existenci 
d;áhy, .sluŠí ji pokl~dati vůči dráze za sousede ve smyslu §§ 99 a 100 
CIS. nar. č. 1/1852 r. z. a podléhá bezpečnostním opatřením předvída
ným v dotčených ustanovenkh zákonných. Za tato omezení předvidaná 
v § 364 b) obč. zák. jí vš1!k nepřísluší náhrada (srv. Dr. Layer: Prinzipien 
des Entelgnungsrechtes, str. 61, Dr. T. Haberer: Das osten. Eisenbahn
recht, str. 219). Jest ovšem správné, že § 10 lit. b) nař. č. 238/1854 ř. z. 
hovoří sice o škodách na »pozemcích a budovách«, ale z toho neplyne 
Ještě, že jde o nějaké právo věoné. Nárok na odškodnění za újmy způ
sobene s!avbou a p.rovoze!" dráhy j.est zřejmě nárokem obligačním. 
zalobkyne al1I netvrdIla, nerkulI prokazala, ze koncesní listinou nebo, 
nálezem o vyvlastnění byla stanovena všeobecně povinnost Buště
hradské dráhy nahraditi nevydobytý kaolin. Soud odvolací posoudil věc 
právně správně, když za tohoto stavu věci žalobkyni nepřisoudil ná
hradu za nevydobytý kaolin. 

Cís. 15851. 

o .Manžel jako správce manželčina majetku (§§ 1238 a násl. obč. zák.) 
~uze na manž.elce ~d~!i náhr~~u užitečnýc~ ~ nut~ých nákladů jen za 
p!edpok!adu, ze SIOZI ucet o prtJmech a vydamch tykajících se manžel
cma majetku. 

(Rozh. ze dne 25. února 1937, Rv I 350/35.) 

zalobce se 'na žalované pozůstalosti po zemřelé své manželce do
\]]~?á. náhrad~ částek: jež za jejího života pro ni a v její prospěch vyna
IOZ11 Jakospravc.e Jepho .n;ajetku .(§ 1238 ohč; ;ák.) Žaloba byla zamít
nuta s o u d y v sec h trl s t o II c, n e j v y s S I m s o ude m z těchto-
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d ů vod ů: 

Spravoval-li žalobce manželčin majetek, ncmuze se zřetelem na 
ustanovení §§ 1239, 1240 obč. zák. prostě žádati, aby mu byly nahra
zeny užitečné a nutné náklady, v této vlastnosti zapravené, nýbrž řečená 
zákonná ustanovení mu ukládají povinnost, aby o příjmech a vydáních 
tykajících se majetku jeho manželky složil ú1čei, aby mohlo býti posou
zeno, zda a jaká náhrada mu přísluší (viz rozh. č. 283, 6703 Sb. n. s.). 
Nemůže-li manžel, spravující manželčino, jmění, složiti náležitý účet, 
plati podle uvedených ustanovení výdaje a užitky za vzájemně vyrov
nané. zalobce se o složení účtu ani nepokusil, prostý výpočet jím kona
ných platů bez jakéhokoli zřetele k tomu, že jeho manželka měla. do
statečné vlastní prostředky, aby výdaje týkající se jejího majetku hra
díla ze svého, k odůvodnění žaloby nestačí a její zamítnutí je proto po 
právu. 

čís. 15852. 

Odpovědnost za škody z provozu si\ostrojů (zák. č. 162/1908 ř. z.). 

Pomocníkem v provozu silostroje jest i ten, komu vlastník silostroje 
svěřil kliče: od garáže, pověřiv jej čištěním vozidla. Použila-li tato osoba 
silostroje k jízdě a způsobila-li při ni škodnou příhodu, odpovídá vlast

. ník vozidla za zavinění pomocníkovo podle § 8 autom. zák., třebas po-
mocnik použil vozidla k jízdě bez vědomí a proti výslovnému zákazu 
vlastníkovu. 

(Rozh. ze dne 25. února 1937, Rv I 504/35.) 

Srv. Sb. n. s. Č. 13157, 12145,8466,9710,9011, 34J09. 

Zalotce utrpěl při srážce svého motocyklu s automobilem patřícím 
Dr. J-ovi a řízeným R-em škodu, jejíž náhrady se domáhá jak na R-ovi, 
tak i na Dr. J-ovi. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby pro-ti R-ovi, jenž byl 
odsouzen i trestním soudem, že srážku zavinil, zamítl však žalobu proti 
Dr. J-ovL D ů vod y: zalobní nárok proti Dr. J-o,vi jest posu'zovalí se 
zřetelem na § 3, odsl. 1, autom. zák. podle ustanovení občanského zák., 
nikoli podle § 1, odst. 4, autom. zák., který má ovšem přísnější hledisko 
na odpovědnost vla'stnika vozu a nedopouští exkulpaci ani při nedovolené 
jízdě proti výslovnému z"kazu vlastníkovu (mzh. Č. 8313, 8466, 9710 
Sb. n. s.). Spolužalovaný R. byl domovníkem, nikoli VŠ1!k "arážním 
mistrem Dr. J-a, a měl R. jen z dl1vodů bezpečnostních a pbožárních 
~\ sebe též klíče od garáže. Klíč od automobilu byl ve voze, R. nebyl 
sotérem Dr. J-a a kritického dne jel svémocně, nebyv k jízdě zmocněn 
Dr. J-em. Dr. J. neodpovídá za žalobcův úraz, ježto nelze o něm říci, že 
by byl tehdy užil osoby neschopné k obstarávání svých záležitostí, to 
jest k řízení automobilu (§§ 1313, 1315 obč. zák.). O d vol a c í s o u d 
po'tvrdil rozsudek prvého soudu. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby i proti Dr. J-ovi. 
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Důvody: 

Správný jest právní námr odvolacího soudu, že souzený případ jest 
posouditi podle ustanovení § 8 autom. zák., třebaže jde o srážku dvou 
si1ostrojů a bylo by užíti ustanovení § 3, odst. 1 a 3, autom. zák. V tom 
směru se odkazuje na rozh. č. 13151 a 3859 Sb. n. s., v nichž bylo vylo
ženo, že vlastník silostroje odpovídá za zavinění osob užívaných při pro
vozu, i když jest věc posuzovati podle občanského zákoníka, a že v tom 
případě odpo-vídá vlastník silo stroje bezvýhradně a nikoli jen za předpo
kladů § 1315 obč. zák. Nelze však souhlasiti s právním názorem odvo
lacího soudu, že odpovědnost spo,lužalovaného Dr. J. jest podle § 8 
autom. zilk. vyfoučena, poněvadž prý nepoužíval žalovaného R. při 
provozu svého auta a poněvadž v den nehody nekonal R. službu při pro
vozu tohoto jízdného silostroje. V tom směru jest však uvážiti, že R. měl 
klíče od garáže, kde byl automobil Dra J., a Dr. J. ho pověřil čištěním 
auta, za :které služby mu platil měsíčně 100 Kč. R. vykonával tedy při 
provozu auta Dra J. na základě zvláštního smluvního ujednání úkony, za 
které byl odměňován a které mu umožňovaly n"kládati s automobilem 
Dra J. To stačí, aby R. byl po-važován za pomocníka při provozu auto
mobilu Dra J. podle § 8 a"tom. zák., a je právně bezvýznamné, že mu 
Dr. J. nedal svolení, aby použil auta ke ·kritiCké jízdě, a že o té jízdě R. 
ani nevěděl. Jakmile Dr. J. odevzdáním klíče od garáže a tím, že R-e po
věřil čištěním auta, umOžnil R·ovi, aby se silostrojem mohl nakládati, a 
jestliže R., zneuživ této příležitosti, použil auta bez vědomí Dra J. a do
konce proti jeho příkazu k jízdě, která na to způsobila škodnou pří
todu, odpovídá Dr. J. za zavinění R. jako svého pomocnika při pro-vozu 
podle § 8 autom. zák., klerý stanoví odpovědnO-st majitele auta za zavinění 
provozních pomomiků. Má-li odpůrce dovolatelův snad za to, že tomuto 
výkladu odporuje poslední věta prvního odstavce § 8 autom. zák., odka
zuje se k ro·zhodnutí Č. 9110 a 9all Sb. n. s., kde jest odůvodněno, že 
doložka v § 8 autom. zák. »pokud jde o jejiCh službu při provozu silo
stroje« neobsahuje dalšího omezení, než jest stanoveno ve větě před
cházející. 

čís. 15853. 

Pojistitel, jenž se rozhodl vyvoditi z pojistníkova prodlení v placeni 
následné prémie zrušení pojistného poměru, mUže se dohodnouti s pro
dlévajlcim pojistníkem, že pro tentokráte následky ty nenastanou, Taková 
dohoda o poshovění jest účinná, třebaže k přijeti slibu pojistnikova za
platiti následnou prémii do určité dOby došlo se strany pojistitele až po 
uplynuti tříměsíční lhůty, do niž bylo podati žalobu. 

(Rozh. ze dne 25. února 1931, Rv I 1í1/35.) 

V řízení o žalobě na zaplacení pojistné prémie učinila žalující pojiš
ťovna mezitímní návrh určovací, že pojišťovací smlouva mezi stranami 
trvá po právu. P r v Ý s o u d vyslovil, že pojistná smlouva není již po 
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'ávu a zamitl žalobu na zaplacení pojistné prenue. O ů vod y: Podl~ 
~~jišťovacích podmínek ~ná ?ýti pojistník písemně vl.'bídnut" nebyla~l~ 
v den splatnosti násled;,,,: ;premJe z~p!a~ena, aby pla~ll, a ma n:u bylt 
dána lhilta jednoho meslce .. Pro~~ev,,;-l~ p~ uplynutt dodateč~e Il1U~y 
s placením prémie a nebyl,o-lt do tn meslc~ z~lov~no ? zaplacem premle 
po uplynuti dodatečné lh~ty, nastane. zrusem pOJlstne smlouvy. Ž~ilob: 
l'yně upomenula žalovaneho dne 7. cervna 1933 o zaplacem pOJlstne 
~rémie a dala mu dodatečnou lhůtu jednoho měsíce. Podle jejího tvrzení 
není žalobní nárok promlčen, poněvadž ještě před uplynutím lhůty pro
mlčecí t. j. před 1. říjnem 193-1, ujednaly strany, že zažalovaná prémie 
bude ;aplacena do konce říj?~ I 9~3. ža!ovaný to popřel ... a uvedl, 
že nárok z pojistné smlouvy ]IZ zamkl, ]ezto nebyl do 1. rl]na 1933 
uplatňován na soudě žalo?o,:, a neroz~oduie" ,zda ~alovanr ,dopis~m 
ze dne 4. října 1933 zpraVIl zalobkym, ze na zaklade u]ednam s ]e]lm 
zástupcem poukáže splatnou prémii v částce 215 Kč do konce října 1913.3: 
Podle čl. 10, odst. 4, pojišťovacích podminek se smlouva ruší, nebylo-h 
žalová:no do tří měsícil po uplynutí dodatečné lhůty u soudu. V souze
ném případě mělo se tak státi do 1. října 19'33. I když žalovaný dopisem 
ze 4. října 1933 zpravil žalobkyni, že zaplatí do konce října 1933, byla 
tím dána vlastně žalovanému drtrhá dodatečná lhůta, a když žalobkyně 
svůj nárok neuplatnila u soudu do 7. října 193-3, vznikla jí naturální 
obligace, která jest VŠaik nežalovatelnou. O d vol a c í s o u d, uznav 
podle žaloby, vyslovil, že pojišťovací smlouva jest po právu. O ft vod y: 
Podle čl. 10, odst. 4, pojišťovacích podmínek se pokládá za výpověď, 
neuplatní-Ii se u soudu nárok na prémie do tří měsíců po uplynutí do

. datečné lhůty. již z doslo'lu jest patrno, že pojišťovací podmínky sta-
noví tu domněnku, která má platiti tehdy, kdyby strany nic jiného ne
ujednaly. jestliže však strany písemně ujednaly, že žalující poskytne 
žalovanému další poshovění a tedy že svého práva na výpověď nepo
užije, pak nelze tvrditi, že by žalovaný mohl se domnívati, že došlo 
k výpovědi pojistky, o niž tu jde. Rovněž tak nelze tvrditi, že jde o na
turální obligaci, neboť i pro promlčecí lhůty platí, že uznáním se pro
mlčení přerušuje. jestliže tedy žalovaný ještě před projitím lhůty svůj 
dluh uznal nemůže soud první stolice pokládati nárok na zaplacení pré
mie za n;turální obligaci. Jest tudíž pojistná smlouva mezi stranami 
po právu. 

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

O Ů vod y: 

Oovo·latelovy výtky, že odvolacím soudem nemělo býti o mezitím ním 
návrhu dále mzhodováno, nejsou důvodné. I když první soud pravo
platně rozhodlo žalobním nároku na plnění, mohl se odvolací soud věcně 
zabývati návrhem žalobkyně na určení, že pojistná smlouva trvá po 
právu. Návrh ten pozbyl sice povahy mezitímního návrhu určovacího 
(§ 236 c. ř. s.) a stal se určovacím nárokem podle § 228 c. ř. s., jenž 
ovšem předpokládá právní zájem na brzkém určení. Tento právní zájem 
tu však jest a žalobkyně jej tvrdila již v první stoilici, poukazujíc na 
námitku žalovaného o zániku pojistného poměru, kteréžto své tvrzení 

I 
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dolíčila blíže ještě v odvolání, a nelze pochybovati o tom, že určovaCÍ 
nárok přesahuje meze původního žalobního nároku na plnění. Ani ve 
věci samé nejsou odůvodněny dovolatelovy výtky nesprávného právního 
posouzení. V podstatě jde o právní význam ustanovení čl. 10, odst. 4, 
všeobecných pojišťovacích podmínek, jež odpovídá doslovu § 29 zákona 
o pojišťovací smlouvě ze dne 23. prosince 1917, č. 5'01 ř. z., takže lze 
tohoto zákonného předpisu při výkladu užíti, třebaže nenabyl ještě plat
nosti v době pro posuzení věci wzhodující. Podle správného vykladu jest 
právem pojišťovny ustanoviti dodatečnou lhůtu, je-Ii pojistník v pro
dlení s placením následné prémie, a nutné jest to jen tehdy, chce-Ii 
pojišťovna vyvoditi z prodlení pojistníkova následky a přivodíti zruš,ení 
pojistného poměru (viz rozh. č. 10199, Iml2 a 10414 Sb. n. s.). Na její 
vůli závisí, mají-Ii tyto následky nastati. Stranám ovšem není zabráněno, 
aby se nedohodly, že pro tentokráte následky tyto nenastanou přes to, 
že pojišťovna užila svého oprávnění a určila dodatečnou lhůtu za před
pokladů čl. 10, odst. 4, všeobecných pojišťovacích podmínek. Že v sou
zeném případě došlo k takovéto dohodě stran, vystihl odvolací soud 
správně. Smysl dopisu žalovaného ze dne 4. října 1933 nelze omezovati 
tak úzce, jak to činí dovolatel, uváží-li se, oč šlo-, totiž o možné zru
šení pojistného poměru právě na z"kladě neplacení prémie, jejíž za
placení žalovaný přislíbil v dopisu tom do konce října 193(3. Jestliže 
pojišťovna tento příslib neodmítla neprodleně (§ 862 obč. zák.), ba 
naopwk jej přijala výslovně, třebaže až po tříměsíční lhůtě podle čl. ID, 
odst. 4, dotčených podmínek, jest míti za to, že se vzdala pro tentokráte 
oprávnění vyvoditi v tomto směru důsledky podle řečeného- ustanovení 
všeobecných podmínek a že došlo o tom k dohodě stran, a to již na 
základě onoho zákroku žalovaného. Odvolací soud posoudil tudíž věc 
správně po právní stránce, dospěl-li k závěcu, že nebyl zrušen pojistný 
poměr ve smyslu čl. ID, odst. 4, všeob. poj. podmínek. 

čís. 15854. 

Proti žalobě vymáhajiciho věřitele, jemuž byla pohledávka povin
ného dlužníka přikázána k vybráni, nemůže poddlužník namítati za
počtením pohledávku přislušejíci mu proti vyrnáha jícímu věřiteli. 

(Rozh. ze dne 215. únOra 1937, Rv I 137'0/35.) 

Proti žalabě vymáhajíciho věřitele podle § 3'08 ex. ř. namítl žalo
vaný poddlužník započtením pohledávky, jež měl proti žalobci, vymáha
jícímu věřiteli. P r V Ý s o u d, 'Vyhověv žalabě, uznal tyto pohledávky 
důvodem po právu. O d vol a c í s o u d vyslovil, že započtením na
mítané pohledávky se nehodí k zapačtení. 

Ne j vy Š š í s o II dJ .nevyhověv dovolání, uvedl v otázce, o niž jde, v 

dllvodech: 

Přikázáním pohledávky k vybrání nevstupuje vymáhající věřitel 
v hmotná práva povinného jako pastupník, jest však podle § 3'08 ex. ř. 
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oprávněn vymáhati přikázanou mu pahledávku jak mimo soud, tak i na 
soudě a to vlastním jménem, avšak na účet povinného (rozh. Č. 5169 

1539'0 Sb. n. s.). Vymáhá-li tudíž vymáhající věřitel pohledávku dluž
~íkOVU přikázanau mu k vybrání, nejedná jako nový, samostatný práv~í 
podmět odlišný od povinného, nýbrž uplatňuje tím vpravdě nárok dluz
níkův. Z toho však plyne, že proti žalabě vymáhajícího. vě(itele nemůže 
poddlužník vznésti námitky z jeho právního poměru k vymáhajícímu 
věřiteli a zejména nemůže proti takové žalobě vymáhajícího věřitele 
namítati započtením pohledávku, jež mu přísluší proti vymáhajícímu 
věřiteli neboť vzájemnost nároků - jinak stejnorodých a dospělých -, 
která padle § 1438 obč. zák. jest nezbytným předpokladem započtení, 
iest v tomto případě jen zdánlivá, ježto vpravdě jde o pohledávku DO~ 
vinného vůči poddlužniku na jedné a o pohledávku poddlužníka proh 
vymilhajícímu věřitelí na druhé straně. Stejně tak nemohl by vymáha
jící věřitel proti žalobě paddlužník?'vě. započten!m ~al?ítati pohledá~ku, 
kterau uplatňuje podle § 3'08 ex. r. sIce vlastmm Jmenem, ale na učet 
dlužníkův. 

čis. 15855. 

Nepřípustnost odpůrči žaloby proti dlužníkovi odporovatelovu o to, 
aby byl jalm vlastník nemovitosti uznán povinným trpěti vklad knihovní 
přednosti vykonatelné pohledávky odporovatelovy před zástavním prá
vem které bvlo vloženo pro pohledávku zástavnlho věřitele zároveň ža
lova~ého odpůrčí žalobou. K této nepřípustnosti jest přihlédnouti i bez 
námitky. 

(Rozh. ze dne 25. února 1937, Rv I 1981/35.) 

Žalobce se domáhá výroku, aby bylO uznáno právem, že žalovaný 
Matěj B. je povinen trpěti, a) aby zástavní práva zapsané pro. něha na 
nemovitosti (zároveň) žalovaného' Václava B-a bylo převedeno na ža
lobce ve prospěch jeho., vykonatelné pohledávky a b) aby byla vlažena 
knihavní přednost pohledávky žalobcovy před uvedeným z<istavním prá~ 
vem Matěje B-a. Tvrdí, že k Vkladu zásta"níhOl práva pro žalovaného 
Matěje B-a došlo v úmyslu zkrátiti věřitele žalovaného Václava B-a a že 
spolužalovaný Matěj B. o tomlo zkraco'vacím úmysIu Václava B-a věděl, 
po případě musil věděti. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d v o -
I a c í s o u d zamítl žalobu proti Václavu B-ovi a uznal Matěje B-a 
povinným trpěti, aby žalobce v pořadí zástavniho práva zajištěného. pro 
jeho. pohledávku a z této pohledávky uspokojil své vykonatelné pohle
dávky, potvrdiv jinak stran tohoto žalovaného rozsudek prvého soudu. 

Ne j v y Š š I s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu do rozsudku 
odvo,lacího soudu, pokud jím byla zamítnuta žaloba podaná proti Vác
lavu B-ovi. 

D llV a d y: 

Václav B. jest dlužníkem žalobcovým a jest přisvědčiti odvolacímu 
soudu, že oďpůrčí žaloba nemůže v souzeném případě směřovati proti 
dlužníkovi. Podle § 13 odp. ř. jest odpůrcem odporovatelovým přede-

I 

.\ 
I 
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VSlnl dlužnikův spolusmluvník. Dlužník jako takový nemuze býti od
půrcem odporovatelovým, leč stal-li se dlužník dědicem nebo právním 
nástupcem odpůrce odporovatelova, nebo odvozuje-li své právo od pů
vodniho zavázaného (§ 12, odst. 2 a 3, odp. ř.; rozh. Č. 9445 Sb. n. s.). 
Ježto v souzené věci nejde o tyto případy, jest odpůrčí žaloba proti 
Václavu B. nepřípustná. :Zalobce nemá ani právniho zájmu na tom, aby 
Václav B. spolu s Matějem B. byl uznán povínným trpěti, aby žalobkyně 
v pořadí zástavního práva zajíštěného pro pohledávku žalovaného Ma
těje B. uspokojila své vykonatelné pohledávky, poněvadž účinek ten, 
jehož jediné se může domáhati podle § 14 odp. ř. , může býti plnou 
měrou přivoděn již na z"kladě vykonatelného soudního výroku proti 
Matěji B., i když Václav B. nebude uznán povinným jej trpěti. Nejde 
tudíž, pokud žaloha směřuje jen proti Václavu B., jen o nedostatek práv
ního zájmu, nedostatek pasivní legitimace, nýbrž též o nepřípustnost 
žaloby stanovenou velícím předpisem, a k těmto nedostatkům žaloby 
bylo přihlížeti, i když žalovaným Václavem B. nebyly namítány již v ří
zení v první stolici, nýbrž teprve v odvolání. 

čís. 15856. 

Na jakou dobu lze přisouditi poškozenému (kovářskému učni) důchod 
za ztrátu výdělečné činnosti. 

(Rozh. ze dne 25. února 1937, Rv I 1427/36.) 

:Zalobce, kovářský učeň, se na žalovaných domáhá z důvodu úrazu, 
za nějž jsou odpovědni, mimo jiné placeni dO'životní renty. P r v n í 
s o u d přisoudil žalobci měsíční rentu od 1. listopadu 19-36 »do stáří 
65 let resp. doživotně« a v důvodech svého rozsudku uvedl, že renta 
byla přisouzena do 65 let žalobcova věku proto, že do tohoto stáři ko
váři pracují. O d vol a c í s o u d k tomu připojil, že jen do té doby 
pravidelně trvá pracovní zpusobilost u lidí konajících těžké práce. 

Ne j v y Š š í s o u d, nevyhověv dovolání, uvedl v otázce, o niž tu 
jde, v 

d ů vod ech: 

Zalobce brojí proti časovému omezeni placení renty a dovozuje, že 
prý jest zjištěno znaleckým posudkem, že jest doživotním invalidou, že 
by mohl provoz své živnosti udržeti i po 65. roku svého věku v nezten
čeném rozsahu až do své smrti pomocnými silami a že takové časové 
omezení renty odporuje i »primitivnimu cítění právnímu«. Uvádí však 
sám opětovně a připadně, že při náhradě škody poskytnutím renty jest 
míti zřetel na obyčejný a normální běh věci. A právě proto při takóvých 
povoláních, jejíchž vykonávání je spojeno s velkou tělesnou námahou 
jako je tomu i při řemesle kovářském, bývá praco,vni a výdělková schop~ 
nost v 65. roce veku obyčejně již zcela nepatrná, jestliže už vůbec ne-
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zanikla. Jest proto spravedlivé, aby renta byla u takových povolání 
časově .omezena pro zmenšenou pracovní a vý'dělkovou schopnost do 
65. roku věku pracovníkova, poněvadž se po skončení totoho roku věku 
nabývá také nároku na rentu ze starobního pojištěni. Na tom nemění nic 
to že kovářský mistr může i po dosaženi tohoto věku provozovati své 
ře:lleslo s pomocníky. Podle obyčejného běhu věci lze předpokládati, 
že by se Úlobce byl stal kONářským mistrem na venkově, a nedalo by 
se očekávati, že by byl své řemeslo vykonával i po 65. roce svéhu věku 
s pomocniky. Starobní a pensijni požitky za dohu poté může si žalobce 
po případě dáti zajistiti z ,renty je~u přisou,z~né, jako by si je mohl dáti 
zajistiti z pracovl1lho vydelku, takze lleutrpr uJmy trOl, ze mu byla renta 
přisouzena jen do jeho 65. roku. 

čís. 15857. 

Oznámil-li zaměstnanec banky (ředitel filiálky) komitentům banky, 
jaké kroky proti nim banka hodlá učiniti, a slíbil jim, že je vyprostí ze 
spánl vyděračů tak, že ony kroky bude tak dlouho oddalovati, až si na
jdou jiný bankovni úvěr, začež se mu komitenti zavázali, že, bude-Ii pen
sionován, budou ho na jeho žádost po 10 let podporovati měsíčně částkou 
4.000 Kč, jde o neplatný závazek podle § 879 č. 4 obč. zák., jestliže za
mýšlené kroky banky znamenaly zničení obchodu komitentů. 

(Rozh. ze dne 2'5. února 1937, Rv 1 2501/35.) 

Srv. Sb. n. s. č., 14286. 

:Zalobce, bývalý ředitel filiálky banky, oznámil žalovaným komiten
tům banky, že banka hodlá proti nim učiniti ur.čité kroky, které ve 
skutečnosti mohly způsobiti zničení obchodu komitentů, a slíbil jim, že 
je vyprostí ze spárů vyděračů tak, že ony kroky bude tak dlouho odda
lovati, až si najdou jiný bankovní úvěr. Prohlášením ze dne 26. února 
1929 se mU žalovaní zavázali, že jej budou na jeho žádost v případě jeho 
pensionování .podporovati po dobu 10 let částkou 4.000 Kč měsíčně. 
Opiraje se o tento závazek, domáhá se žalobce na žalovaných zapla
cení zažalované částky. Niž š í s o u d y žalobu zamitly, o d vol a c í 
s o u d z těchto d ů vod ů: Jde o to, zda žalobcovo. oznámení a jeho 
slib záchrany mohlo vyvolati u žalovaných tíseň nebo vzrušení mysli, 
zda se přislíb jejich ze dne 26. února 1926 stal v této tísni nebo vzrUŠeni 
mysli a zda bylo této okolnosti se strany žalovaného využito, zda tedy 
jsou zde pold<mínky § 879·č. 4 obč. zák. :Ze po.ďmil1ky, kladené centrálou 
banky na ·žalovanou firmu, byly velmi těžké a že při své výši mohly při
vésti žalovanou firmu, ne-li docela do zkázy, tedy aspoř, do značné 
tísně, jest zřejmé, ať již bilance její byla jakákoli. Jest proto pochopi
telné, že se žalovaní uchopili pomocné ruky, jim žalobcem podávané, 
a že jemu vydali prohlášeni ze dne 26. únOra 1929, i že Jan Sch. byl 
oznámením žalobcovým úplně konsternován. Pak ale jest prohlášení 
ono ze dne 26. února 1929 nepla.tné z důvodu § 879č. 4 obč. zák., 
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a poněvadž žalobce opírá svůj nárok jen o toto prohlášení a nikoli 
o práce pro žalované konané - ty byly podle jeho prohlášení jen dů
vodem pro ono prohlášení -, není žalobní nárok odůvodněn a právem 
proto soud první stolice žalobě nevyhověl. 

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

Důvody: 

Dospěl-Ii Odvolací soud souhlasně s prvým soudem k přesvědčení, 
že důvodem prohlášení s datem 26. února bylo. oznámení žalobcovo ža
lovaným o zamýšlených krocích banky pirotí žalovaným, a jeho slíb že 
jim pomůže vyprostiti je z r.ukou banky a že věc bude tak dla-uhopro
tahovati, až žalovaná získá jiný bankovní úvěr, jest i správný jeho ná
ZOr vyvozený z tohoto zjištění, že smlouva (přislib) jest z důvodů § 897 
Č. 4 obč. zák. neplatný. 

čís. 15858. 

K výkladu § 3 vyživ. zák. č. 4/1931 Sb. z. a n. 
Kdo má náhradní povinnost podle tohoto předpisu, nemůže se od

volávati na svoji neznalost poměrů, zavinil-li si ji svou vlastní nedba
lostí, ač při obyčejné pozornosti mohl seznati, že podporovaný jest 
právně povinen k poskytování výživy. 

(Rozh. ze dne 2'5. února 193·7, Rv I 2582/36.) 

Žalobkyně přednesla, že žalovaný, její děd,ač nemá žádné vyživo
vací povi"nosti vůči .sv,ému synovi, jejimu manželskému otci, přece ho 
podporoval poskytovamm bytu ve společné domácnosti, výživy a jinýoh 
prostře,dk,ů ~d ,červn~ 1929 až do ~ne podilní žaloby, takže si manžels1ký 
otec vydelecne povmnosh nehledeJ. Je proto žalovaný povinen podle 
§ 3 zak. č. 4/1931 Sb. z. a '11. rukou společnou .a nedílnou se svým 
sy~em (n:~nžels!ým otcem žalolbkyuě) zaplatiti žalobkyni výživné, které 
Jl Jest JeJl manzelský otec za uvedenou dobu dlužen. Proti žalobě na
míti žalovaný mim~ jiné, že jest hl~chý sklerotik, který žije odděleně 
od rodl11y a Jemuz se ze zdravotmch ohledů rodinné věci nesdělují 
ježto o ně nejeví zájmu; rodinné věci spravuje jeho manželka a ta m~ 
taJIla, - aby ho ušetřila rozčilování -, že svn je bez zaměs.tnání a že 
mli platiti žalobkyni výživné; žalovaný tedy ňevěděl ani nemusil věděti 
o zavazku podporo.vaného syna vůči žalobkyni a nevěděl také ani ne
musil věděti, že by svou pO'dpoofOu mohl mařiti, ztížiti nebo omeziti ali
m,ent~č~í povinn,osti svého syna proti žalobkyni. P r v Ý s o u d uznal 
častecne podle zaloby, o d vol a c i s o u d žalobu zamítl zcela. D ů
vod y: Sk~te~nost, že .žalobkynin ote: dříve zaměstnání měl a že je 
snad. Vlas!111 V11:,OU ~tr,aÍ1'l, ~epadá na, v',lhu, ~eboť !ozhoduje pouze, že, 
ztratlv sve zamestn"11l, nem s to nalezÍ1 nove zames,tnání bez své viny. 
Že by otec ~al?bkyně nepouži~ nas.kytnuvšf se mu pracovní příležitosti, 
nebylo prokazano. PMbyl-1t vsak zalobkymn otec možnosti sama sebe 
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" 'ti IJak nutně oživla zákonná povinnost žalovaného, aby ho živil. 
ZlVl , , d I t 'I bk ' d Jde tedy jen o to, zda žal,:vany nepo~orova o ceza?' . yne,na svou 
zákonnou povinnost. Tu vsak vzal pr}y soud za p(~kazano, ze se, OtCI 
, lobkyně dostávalo v domacnostl zalovaného VyZ1Vy, bytu a vseho 
za tatního nutného zaopatření, z čehož plyne, že mu bylo poskytováno 
°esn to, co náleží k ukojení jeho nezbytný:h život~ích potřeb. Nelze proto I, diti že žalobkymn otec byl v domacnoslt zalo·vaneho podporovan 
n':d zákonnou povinnost. Dle ustanovení § 3 zákona č: 4/1931 S~. z. 
a n. jest dalšim předpokladem naroku, aby P?dpor.ov.'~m jlneho ?yl~ 
řičínou toho, že si podporovaný nehledl vydele~ne. Cl:111oSÍ1, ulozene 

inu v § 1 uved. z,ák. Poslé~e uvedené ustanovem CUll vS,ak ,onu pOV1~
nost k výdělečné cmnosÍ1 zavlslou nejen na schopnoslt, nybrz 1 na moz
nosti, t. j. na možnosti uplatnití své schopností. Ze zjištění :prvéh? 
soudu však plyne, že otec zalobkymn, ztraÍ1v sve posledm zamestnam, 
nové pracovní příležitosti nenalezl, ač se o to on i jeho matka po~ 
koušeli. Nelze proto řici, že podpora, které se otci žalobkyně dostáva 
v domácnosti žalo·vaného, jest příčinou toho, že on nevykonává výdě
lečnou činnust, nýbrž lze spíše usuzovati, že jeho nezaměstnanost Jest 
příčinou toho, že se mu dostává oné podpory. Z předeslaného Jest 
zřejmé, že u žalovaného nejsou splněny podmínky n~roku ,p~dle ustan~
veni § 3·, odst. 1, zákona č. 4/1 9Gil Sb. z. a n., pročez nem treba se obl
rati otázkou, zda se žalovanému podařil zprošťující důkaz ve smyslu 
druhého odstavce téhož paragrafu. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a roz
. hod nutí. 

D ů vod y: 

D'Ovolatelka vytýká jako rozpor napadeného rozsudku se spisy, že 
odvolací soud při posuzování věci vychází z nesprávně jím uváděného 
zjištění prvého soudu, »z~ zjiš!ění pf,véhoi 'loudu pIY,ne'"že,otec. žalob
kyně, ztrativ své posled111 zamestnam, nove pracovnl pnlezltoslt nena
lezl, ač se o to on i jeho matka pokoušeli«. Výtka ta jest důvodnou, 
ježto prvý soud na základě zjištění jím učiněných vyvodil v pří~ině 
syna žalovaného závěr zcela jiný, a to, že Jmenovaný syn »v nezamest
n-",nosti nechal o místo starati se matku a sám za celou tu dobu se 
omezil toliko na záznam u úřadu práce a dva inseráty v Národní Poli
tice, tyto provedl pak teprve v době, kdy projednáván tento spor«. Roz
por ten jest podstatný, neboť se dotýká otázky alimentační povin: 
nosti žalovaného k jeho synu jako jednoho ze zá:konných předpokladu 
žalobou uplatňovaného nároku podle § 3 zákona ze dne 16. prosInce 
1930, č. 4 Sb. z. a n. z roku '1931. Po právní stránce jest zásadně pří
svědčiti do,volatelce, že zákonná vyživovací povinnost otcova k jeho 
dětem oživne pouze tehda, nebyl-li stav »zchudnutí« dítka přivoděn jím 
samým zúmyslně. Podle zásady § 141 obč. zák., které jest užíti i na 
děti, jež nejsou již pod 11l0d otcovskou, oživne tato povinnost tím oka
mžikem, jakmile dítě není s to již samo se vyžívovatí, nemajíc skutečné 
možnosti najíti přiměřené zaměstnání a v něm se udržeti (srv. rozh. 
Č. 1259S, 11804 a 10340 Sb. n. s.), a byly-li tedy poměry takové, že 
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snaha dítěte najíti zaměstnání nemohla se setkatí s úspěchem (rozh. 
Č. 12173 Sb. n. s.). Závěr, jejž prvý soud ze zjištěných jim skutečností 
vyvodil, svědčil by však právě naopak úsudku, že žalovaného zákonná 
vyživovaci povinnost k jeho synovi nestihala, jestliže syn sám náležitě 
nedbal, aby nalezl nějaké zaměstnání, z jehož výtěžku by mohl plniti 
svoji zákonnou vyživovací povinnost. Náhradní povinnost v § 3 řeč. zák. 
stanovená stíhá zajisté i toho, kdo poskytuje svému synovi nepřetržitě 
výživu i v dobách, kdy při náležité péči nějaké výdělečné zaměstnáni, 
třebas i z jiného oboru, než kterému je vyučen, by mohl nalézti. Nelze 
pr?t? ~řisvědčiti. odv?lac~,:,u soudu, že :e skutečností prvým soudem 
zjlstenych, zejmena, ze tez maťka otce zalobkynína se l'narně snažila 
intervencemi u některých známých vlivných činitelů opatřiti mu zaměst
nání, ~lyne zá,věr, ,ž~ povinnt. k výzvě žalo.bkyně nemá m02n08ti, aby si 
vla,stlllm ~amestn"mm opatnl (pro sebe I nezletrlou žalobkyni) zdroj 
obz~vy. Narok podle § 3, odst. I, vyžlv. zák. předpokládá, že ,výživou 
povmný vědomě a úmyslně porušoval výdélečnou povinnost, uloženou 
mu podle § 1 řečeného zákona, a že žalovaný mu to !umožňoval svou 
podporou, ačkoli k podporování neměl zá'konné povinno'sti nebo nikoli 
v té míře, jako' tOl činil. žalovaný by 'Se mohl zprostiti této povinnosti 
k náhradě výživy jen drlkazem, že nevěděl ani věděti nemusil o vyživo
vaCÍm závazku podporovaného, ani o tom, že SVOu podporou maří, ztě
žuje neb omezuje stanovení neb splnění tohoto závazku, Trebaže zákon 
neukládál žalo,vanému nějaké zvláštni opatrnosti, přece nemůže se na 
SVOj! nezn,alost pO,m~rů odvolávati ten, kdo. j~ zavinil svojí nedbalostí, 
kdy:z by pn obyčej ne bedhvostl mohl seznalI, ze podporovaný je právně 
(t. J. podle zákona nebo smlouvy) k výživě zavázán. Úsudek odvolacího 
sO,udu, že podle zjištění, jak je prvý soud učinil, nejsou splněny pod
mmky nároku podle § 3, odst. I, uved. zák., jest, jak z řečeného vychází 
naj-evo, právně mylný. PochybH proto odvolací soud, když se pro své 
myln~ prá~~i st,,~ovisko nez3'~~~~1 v~vo~y, jim!ž hle?ěl žalovaný v od
volanl dohclhduvody zprostuj1cl jej nahradm povmnosti a když se 
nevypořádal i s ostatními důvody uplatňovanými v odvoláni a s vývody 
uvedenými v odvolacím sdělení žalobkyně. 

čís. 15859. 

?tázku, zda pojištěnka nenabyla nároku na výhavné proto, že nebyla 
zamestn~vatelem řádně k pensijnlntu pojištění přihlášena, jest řešiti 
P?~le. zákona č. 11 'V!93~ S~. z. a n., jestliže zaměstnavatel zaplatil 
pnspevky za dodatecne pnhlášenou dobu přispěvkovou za účinnosti to
hoto zákona, byť se dodatečná přihláška stala ještě za účinnosti zákona 
č. 26/1929 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 25, února 19'37, Rv I 183/37.) 

, žalobkyně, jež se provdala za účinnosti zák Č. 117/1934 Sb, z. a n. 
pre~nesla, že s připočtením 19 mě~íců,)ichž z~počtení bylo jí v pojišťo~ 
~ac!m spn~~ ,o~mltnuto pro ::avmem zalovane fIrmy (opožděné přihlá
sen! k pOj1s'tenr), byla by mela čekací :dobu, které jest potřebi podle 
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§ 35 zák. č. 26/1929 v doslovu zákona Č. 117/1934 Sb. z. a n. k nabytí 
nároku na výbavné. Její škoda z opominutí žalované firmy jí vzešlá čini 
3.960 Kč a vymáhá ji proto žalobou. V odvolacím řízení doplnila žalob
kyně tento svůj přednes ještě tvrzenim, že již od 13. června 1930 byla 
zaměstnána u různých zaměstnavatelů a že by její celková započítatelná 
doba příspěvková byla činila 60 měsíců, kdyby ji žalovruná firma ne
byla opožděně přihlásila k pensijnimu pojištění. žalobě bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 'll e j v y Š š í m s o u de m z těchto 

důvodů: 

Na žalobkyni bylo, aby v tomto sporu dokázala, že se žalovaná firma 
dopustila opominutí, z kterého jí vznikla škoda v zažalo,vané výši. že 
se žalovaná firma dopustila opominutí, nepřihlásivši žalobkyni včasně 
podle § 5 zákona Č, 26/1929 Sb. z. a n. k pensijnímu pojištění, stalo se 
nesporným, a jde o to, .zda škodlivé následky toho,to opominutí jest po
suzovati podle doslovu § 12 zákona č. 26/1929 Sb. z. a n., jak uplatňuje 
žalovaná firma, či podle zákona Č, 117/19'34 Sb. z. a ln., jak roz,hodl 
odvolací soud, ježto podle doslovu § 12 zákona Č, 26/192g Sb. z, a n. 
bylo by žalobkyni z,"počísti celou dobu příspě\'ko,vou, dodatečně přihlá
šenou, kdežto podle § 12' zákona č. 117/1934 Sb. z. a n. lze z ní zapo
čísti nejvýše dvanáct měsíců. Nárok na započteni dodatečně přihlášené 
příspěvléové doby jest závislý podle právě dotčených zákonů na splnění 
dvou předpokladů, a to především na dodatečné přihlášce k pensijnimu 

. pojištění a dále na zaplaceni příspěvků za dobu dodatečně přihlášenou. 
Rozsah nároku na započteni je proto posuzovati podle doby, kdy byly 
splněny oba řečené předpokl"dy. Prvý predpokl"d splnila žalovaná firma 
i podle žalobkynina přednesu ještě za platnosti ustanoveni § 12 zákona 
Č, 25/1929 Sb. z. a n., kdežto druhý předpoklad byl splněn teprve za 
účinnosti ustanoveni § 12 zákona Č. 117/1934 Sb. z. a n" neboť žalovaná 
firma připustila, že zaplatila příspěvky za dodatečně přihlášenou dobu 
příspěvkovou (19 měsícrl) teprve v srpnu a září 1934, tuLlíž pn 1. ,čer
venci 1934, lédy nrubyl účinnosti zá.kon Č, 117/1934 Sb, z. a n. Splnila 
tudiž žalovaná firma svou 'přihlašnvací povinnost ve všech částech te
prve po úČÍnnosti tohoto zákona a jest právní účinky opožděné přihlášky 
jako právní následky prodleni žalo,vané firmy posuzovati podle tohoto 
zákona, který dopouští započteni jen do ,výše dvanácti měsíců (§ 12, 
odst. 1, dotčeného zá.kona), jak správně uznal odvolaci soud. Zavinila 
tudiž žalovaná firma, že žalobkyni nebyla započtena celá doba, doda
tečně k pensijnímu pojištění přihlášená, a že z tohoto důvodu žalobkyně 
nedosáhla šedesáti příspěvkových měsíců, ruby měla nárok na výbavné. 
Žalobkyni se tím podařilo prokázati všechny předpoklady jejího nároku 
na náhradu škody, 

čls. 15860. 

Odporovatelnost převodu zástavniho práva uvolněného zánikem 
knihovnlho dluhu na jinou pohledávku (l. zv. vlastníkovy hypoteky). 

(Rozh. ze dne 25. únOra 1937, Rv 11 156/35.) 

I~ 

I 
J ! 
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Podle dlužního úpisu ze dne 12. ledna 1931 vyplatila žalovaná zá
ložna vlastníkovi zavazené nemovitosti Antonínu O-ovi st. 20.000 Kč 
jako zápůjčku a byla ta to pohledávka knihovně zajištěna v pořadí uvol
něného zástavního· práva pro zaplacenou pohledávku První o. záložny 
v B., které bylo na žalovanou převedeno. Žalobkyně tvrdí, že byla uza
vřením této zápůjčky u žalované a vkladem zástavního práva pro tuto 
zápůjčku v pořadí zaplacené pohledávky První o. záložny v B. zkrácena, 
neboť hledíc na to, že ona pohledávka byla vložena v pořadí před její 
pohledávkou, nemůže býti její pohledávka uspokojena z prodeje nemo
vitosti dlužníka, který zápůjčku sjednal a dal souhlas k vkladu zástav
ního práva jen v úmyslu zkrátiti veřitele a zvláště žalobkyni. Žalovaná 
nevyplatila zápůjčku dne 12. ledna m31, nýbrž ve skutečnosti teprve 
po 22. květnu 1931. Ježto v té době bylo na polovině Antonína O-a slo
ženo několik pohledávek jiných zástavních věřitelů a poznamenáno zae 
vedení dražebního řízení, byl a musí! býti z pozemkové knihy, ze znění 
dlužního úpisu a postupu při uzavírání zápůjčky a při jejím proplacení 
žalované znám úmysl dluznÍkův zkrátiti věřitele, a že také zápůjčku 
uzavírá jen na oko. Jest prý proto dlužní úpis ze dne 12. ledna 1931 a 
vklad práva zástavního, pro pohledávku žalované v pořadí zaplacené 
pohledávky První o. záložny v B. odpmovatelný podle § 2 č.l a 2 
odp. řádu a žalobkyně domáhá se výroku, že zajištění pohledávky žalo
vané vkladem jejím v pořadí vymazaného práva zástavníhO' za pohle
dávku První o. záložny v B. jest pwti ní neúčinným a že žalovaná jest 
povinna trpěti, aby z výtěžku dražby ideální polovice nemovitosti Anto
nína O-a st. byla uspokojena pohledávka žalující v pořadí před touto 
pohledávkou žalované. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, -o d vol a c í 
s o u d z těchto cl ů vod ů: Předpis § 469 O'bč. zák. poskytuje dlužníku 
právo, aby si v pořadí zaniklé pohledávky dal vložiti zástavní právo pro 
novou zápůjčku do výše původní pohledávky. Toto právo nemůže zad
nějšími <věřiteli býti bráno v odpor nebo mařeno, ledaže by se dlužník 
na zflkladě zvláštní úmluvy vzdal tohoto práva v jejich prospěch, což 
žalobkyně ani netvrdí, anebo že hy šlo skutečně o .právní jednání učiněné 
na oko na škodu zadnějších věřitelů. V té příčině je zjištěno, že o žádné 
právní jednání na oko nešlo, že naopak šlo o to, aby byla umožněna 
dlužníkům jich živolní existence použitím výše dotčeného práva uzavře
ním nové "'půjčky potřebné na výživu dlužníků, kterou dočasně jim 
poskytoval Dr. S. zálohou z vlastních prostředků, při čemž nabídl ža
lované záložně jistotu tím způsobem, že jí celou valutu ponechal jako 
svůj majetek v depositu jako záruku, až dojde úhrada z kupní ceny po
zemku, což oče.kával do jednoho roku, dav si nároky dlužníků na vy
placení valuty postoupiti. Tento účel záchrany sleduje právě ustanovení 
§ 469 obč. zák. O nějakém jednání na oko řeči býti nemůže, když je 
takto zjištěno, že valuta byla dlužníkiím vyplacena, a to zálohami po
skytovanými Dr. S-em, a proto jemu dlužníci svůj nárok na vyplacení 
valuty proti záložně postoupili. Tím, že dlužník použil práva plynou
cího mu z ustanovení § 469 obč. zák., nebyli zadnější věřitelé poškozeni, 
neboť podle skutečného stavu musili počítati s existencí přednější hy
potéky. 

Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 
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D ů vod y: 

žalovaná záložna nevyplatila ve skutečnosti Antonínu O-ov i st. část-o 
ku 20.000 Kč podle dlužního úpisu ze dne 12. ledna 1931 hotové, nýbrž 
uložila ji na vkladní knižku vlastního< vydání, znějící na právního zá
stupce Antonína O-a st.; vk}ad?í kní~ka ta však n~by}a vydána ani Anto
nínu O-ovi st., a11l jeho pravmmu zastupc!, nybrz zustala podle umluvy 
v úschově žalované záložny jako záruka až do úplného zaplacení částky 
20.000 Kč a možného výtěžku z prodeje zavazené nemovitosti. Obsah 
dlužníhO úpisu ze dne 12. ledna 1931 neodpovídal tudíž skutečnému 
stavu věci. Smlouva o zápújčce jest reální smlouvou, která podle § 983 
obč. zák. vzniká tím, že se někomu odevzdají věci spotřebitelné s pod
mínkou, že může jimi podle libosti nakládati, ale že má po určitém čase 
vrátiti stejně téhož druhu a jakosti. Vyhotovila-Ii žalovaná záložna na 
částku zajištěnou na nemovitosti Antonína O-a st. jen vkladní knížku, 
kterou nechala ve své úschově jako záruku, až dojde úhrada za ně z vj'
těžku prodeje nemovitosti Antonínu O-ovi st., neodevzdala mu k libo
volné disposici ani částku 20.000 Kč, ani vkladní knížku, na níž byla 
tato částka uložena, neposkytla mu vůbec žádný úvěr a nevznikl Anto
nínu O-ovi st. dluh ze zápůjčky ani vůbec nějaký jiný osobní závazek 
proti ní, nýbrž bylo žalované záložně poskytnuto jen oprávnění dobývati 
částku 20.000 Kč z nemovitosti Antonína O-a st. proti závazku, že vý
těžku má býti použito pro Antonína O-a k uvolnění vkladní knížky, již 
žalovaná uscho,vala pro i'eho právního zástupce. Z toho je zřejmé, že 
jde o zástavní právo pro pohledávku neexistující a že celá transakce 
směřovala k tomu, aby část možného nejvyššího podiuní připadající 
na uvolněné zástavní právo pro zaplacenou pohledávku Občanské zá
ložny v B. nebyla pí'ikázána knihovním věřitelům za tímto zástavním 
právem jsoucím, nýbrž byla p'rostřednictvím žalované záložny vyplacena 
vlastníku hypotéky po případě jeho právnímu zástupci. Takové na
kládání s uvolněným zástavním právem však nespadá pod ustanovení 
§ 469 obč. zák., nesrovnávajíc se "ni s jehO! doslovem, ani s jeho účelem. 
Ustanovení § 469 obč. zák. poskytuje vlastníku hypotéky arciť právo, 
aby v případě, když zástavní právo zapsané na jeho nemovitosti zapla
cením zajištěné pohledávky nebo jiným způsobem materiálně zaniklo, 
zabránil tomu, aby zadní věřitelé postoupili do .po>řadí uvolněného zá
stavního- práva, uznává však jako prostředek k tomu jen takové naklá
dání s uvolněným zástavním právem, jímž byl právo to převedeno na no
vou pohledávku, neboť chce podporovati vyvazení půdy z dluhů použitím 
uvolněných zástavních položek k opatření úvěru za účelem konverse 
dluhů na nemovitosti váznoucích. Bylo však uvolněné zástavní právo, 
jako v souze.né věcí, p.řevedeno na pohledávku neexistující, nebylo uvol
něné zástavní právo přeneseno na novou pohledávku a nejde proto ani 
o výkon práva vlastníka hypoteky podle § 469 obč. zák. Proto nelze 
souhlasiti ani s názorem odvolacího soudu, že spomému převodu uvol
něného zastavního práva nelze odporovati podle odpůrčího řádu. šlo, 
jak již uvedeno, o převod zástavního práva .již dávno uvolněného na 
neexistující pohledávku žalované záložny, a talo sama tvrdí, že částka 
20.ClOO Kč nebyla vlastníku nemovitosti vyplacena jí samou, nýbrž 
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právním zá,stupcem vlastníka nemovitosti na úhradu jeho výživy po 
případě pohledávek palmárních. Tento převod uvolněného zástavního 
práva se dotýká jmění vlastníka nemovito'stí potud, že jím byla zmen
šena exekuci přístupná hyperocha zbývající po odečtení dluhů jdoucích 
před vnuceným zástavním právem žalobkyně. Proto může sporný převod 
uvolněného zástavního práva býti také předmětem odporu podle odpůr
,čího řádu, který jest zásadně přípustným prOlti všem právním jednáním, 
jež se týkají jmění dlužníka podléhajícího exekucí (§ 1, odst. 1, odp. ř.), 
a to bez rozdílu, zda odporující věřítel musit s konkretní změnou ve 
jmění dlužníka počítatí čili nic. V souzené věci jsou splněny i předpo
klady pro aktivní legitimaci žalobkyně k odpůrčí žalobě ve smyslu § 9 
odp. ř., neboť je nesporno, že žalobkyně vedla proti Antonínu O-ovi st. 
mobilární exekuci, která zústala bezvýslednou, a že Antonín O. st. slo,žil 
již v roce 1928 vyjevovací přísahu. Že Antonín O. st. má prý nyní vy
souzenou proti svému synovi svoji životní pojistku na 6.000 Kč a že prý 
mu. při sluší . za .žalobkynní pohledá~ka 3.00? Kč, nemá významu pro 
,aJkttvm leglttmacl, neboť vykoil1atelna pohledavka žalobkynina i s příslu
šenstvím činí více než 23.000 Kč. Také požívací právo Antonína O-a st. 
na nemovitosti nepadá na váhu, ježto exekuce na ně podléhá omezení 
podle § 33.0 ex. ř. a může kromě toho býti vedena jen vnucenou správou 
nebo vnuceným propachtováním (§§ 334 a 340 ex. ř.), tedy jen způ
sobem, který nemůže vésti k okamžitému uspokojení značné pohledávky 
žalobkyně. žaloba odpůrčí, která jest opřena o ustanovení § 2 Č. 2 
odp. ř., byla také podána ve lhůtě stanovené v tomto předpisu. Je dále 
nesporno, že za zástavnim právem pro zaplacenaJu pohledávku O. zá
ložny v B. v částce 2.0.000 Kč, která vázne na prvním místě, je zajištěna 
p'Ohledávka K. K-y v částce 3.109 Kč 5,0 h a za ní vnuceným zřízením 
zástavního práva vykonatelná pohledávka žalobkyně 23.000 Kč s přís!. 
Zatížená nemovitost byla, j<,k je dále nesporno, exekučně prodána a 
výtěžek činí jen 7:071 Kč 30 h. Z toho je zřejmé, že nebýti převodu 
uvolněného zástavniho práva, váznoucíhO! na prvním místě, na žalo
vanou záložnu, byla by vykonatelná pohledávka žalobkyně částečně 
uspokojena, ježto by se k uvolněnému, ale dosud nepřevedenému zá
stavnímu právu při rozvrhu nepřihlíželo (§ 470 obč. zák.) , a že právě 
převodem, jemuž žalobkyně odporuje, bylo toto částečné uspokojení ža
lobkyně z nemovitosti jejího dlužníka zmařeno. Ježto je také nespomo, 
že Antonín O. st. částku 20.000 Kč, jež mu jeho právní zástupce vy
platil, sp~třeboval ~ro ;vou výživu a pro vedení sporů, a nemá ani ji
neho majetku, z neho.z by zalobkyne mohla dosáhnouti uspokojení 
stejně rychle a snadno jako z jeho nemovitosti, nemůže ani býti po
chybno, že žalobkyně byla převodem uvolněného zástavního práva na 
žalovanou záložnu zkrácena ve svém právu na uspokojení a že je tudíž 
splněna také objektivní ,náležito'st zkrácení věřitelů, stanovená v § 2, 
Č. 2 odp. ř. Tohoto účinku převodu uvolněného zástavního práva musel 
si Antonín O. st. býti vědom hledě k hodnotě zavazené nemovitosti, 
která mu byla známá. Provedl-li jej přece, jednal v úmyslu zkrá
titi své věřitele (rozh. č. 3079, 5145, 9813 Sb. n. s.), což ostatně žalo
vaná sama nepřímo připustila, zdůraznivši ve svých přípravných spi
sech, že pohnutkou jednání Antonína O. st. byla záchrana hodnoty uvol-
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něného zástavního práva pro jeho výživu. Jde ještě o to, zda žalované 
záložně musel tento úmysl Antonína O-a st. býti znám. Tato otázka 
jest otázkou právní (rozh. č. 5283 a 9813 Sb. n. s.) a její řešení závisí 
na tom, zda dokazováním žalobkyně anebo jiným způsobem vyšly na
jevo skutečnosti, z nichž mohla žalovaná záložna při použití náležité 
opatrnosti (§ 1297 'Obč. zák.) poznati zkracovací úmysl Antonína O-a 
st. Dovolací soud, uváživ zjištěné výsledky sporného jednání, zejména 
skutečnost, že pohledávka žalované, na niž bylo převedeno sporné zá
stavní právo, neexistovala, má za to, že tomu tak jest. Žalovaná zá
ložna, která jest peněžním ústavem a u níž lze proto předpokládati po
dle § 1299 obč. zák. kromobyčejnou znalost a píli v otázkách peněžních 
a o'bvzlášť v záležitostech pozemk'Ovéh'O úvěru, mllsela si této povahy 
transakce jí provedené býti vědoma a muselo jí býti nápadné, proč se 
ujednává zápůjčka, když valuta má zůstati v její úschově jako záruka. 
žalovaná záložna, která má s hlediska odpůrčího řádu tytéž povinnosti 
jako každá jiná osoba, měla proto vyšetřiti účel této podezřelé trans
akce a aspoň nahlédnutím do pozeml<nvé knihy se přesvědčiti, zda tu 
nejsou knihovní věřitelé, jež budou provedením transakce poškození. Na 
tom nic nemění, že transakce byla navržena právním zástupcem Anto
nína O-a st., s nímž provedla úplně podobné transakce již dříve. Kdyby 
žalovaná záložna byla vynaložila tuto samodejmou opatrnost, byla by 
musela poznati, že převod uvolněného zástavního práva na ni směřuje 
k poškození žalobkyně, a to tím spíše, ježto jí bylo známo' podle od
hadu nemovitosti na její podnět provedeného, že hodno,ta nemovitostí 
,nestačí ani na úhradu částky 20.000 Kč zajištěné na prvním místě. Ze 
právní zástupce Antonína Oca st., pro něhož byla vkladní knížka na 
20.00.0 Kč uschována, dával Antonínu O-i st. a jeho manželce zálohy na 
výživu, nemůže žalovanou záložnu omlouvati, neboť jde o skutečnost, 
jež závadnost právního jednání nevyvrací, nybrž potvrzuje. Ježto, tudíž 
jsoll splněny všechny předpoklady žalobkyní uplatňovaného odporu po
dle § 2, č. 2 odp. ř., jest její žaloba odůvodněna. 

čis. 15861. 

Vymáhajíciho věřitele, který sám vydražil zabavené movité V&I 

v exekuční dražbě, nevěda, že jde o cizj věc, exekutovi nepatřici, lze 
žalovati jen o vydání dražebníhO' výtěžku. Byl-Ii odsouzen k zaplacení 
tohoto výtěžku, jest oprávněn při placeni žádati od žalobce, jenž byl 
vlastníkem exekučně prodané movitosti, aby mu postoupil svá práva 
proti dlužníkovi s účinkem výkupu pohledávky (§ 1422 obč. zák.). 

(~ozh. ze dne 25. února 1937, Rv II 172(35.) 

Žalující firma tvrdí, že prodala Františku W-ovi elektromotor a 
vyhradHa si právo vlastnické až do úplného zaplacení kupni ceny; že ku
pitel zůstal dlužen na kupní cenu 1.970 Kč; že mezitím byl motor Fran
tišku W -ovi žalovanou firmou exekučně zabaven a že žalo'vaná sama jej 
v eXE!kuční dražbě koupila, ačkoli věděla, že motor patří žalující firmě. 

Civilu! rozhodnutí X1X. 14 
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Výtěžek dražby za elektromotor ve výši 641 Kč připadl dle rozvrhového 
usnesení žalované firmě. Poněvadž žalovaná jest touto částkou bezdů
vodně obohacena, domáhá se žalQllYk}"ně jejího zaplacení žalobou. 
P r v Ý s o II d uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého! soudu. 

Důvody: 

jde o žalobu z bezdůvodného obohacení, jíž se žalobkyně jako 
vlastni ce exekučně prodaného elektromotoru domáhá na žalované firmě 
vydání prospěchu získaného tím, že obdržela zažalovanou čásťku jako 
výtěžek dražby dotčeného motoru. již v rozhodnutích nejvyššího soudu 
č. 6655, 12154 a 14476 Sb. n. s. bylo dovoděno, že vlastník exekučně 
:prodané věci má v takovém případě nárOk na vrácení prospěchu, neboť 
výtěžek patří vlastníku věci a vymáhající věřitel nemá právního důvodu, 
aby jej podržel, ježto nedosáhnul uspokojení své vykonatelné pohle
dávky ze jmění svého dlužníka, nýbrž ze jmění cizího, takže vymáhající 
věřitel musí vlastníkovi vrátiti dosažené plnění dle § 1431 obč. zák. Na 
tom, zda vymáhající věřitel vědělo tom, že prodaný předmět je vlast
nictvím jiného, nezáleží. To by bylo wzhodující jen, kdyby vlastník věcí 
žádal žalobou vrácení věci samé (§ 367 obě. zák). Odvolací soud opřel 
své rozhodnutí o právní názor, že se žalobkyně nemůže oiprávněně do
máhati na žalované, aby jí vydala výtěžek, jí rozvrhem přikázaný, po
něvadž ta nabyla elektromotoru příklepem v soudní dražbě a nevěděla, 
že dlužníkovi nepatří (§ 367 obč. zák.). Právní názor ten je však, jak 
vyloženo, mylný, a ježto tento mylný právní názor byl odvolacímu 
soudu jediným důvodem pro zamítnutí žaloby, neobstojí ani jeho wz
sudek. Odvolací soud, vycházeje z vylíčeného nesprávného právního 
názoru, nepřezkoumal wzsudek prvého soudu se všech hledisek odvo
láním uplatněných. Jde však jen o řešení otázek právních, takže je na 
dovolacím soudě, .a!by sám přezkoumal i právní vývody, obsažené v od
volání žalované, pokud se s nimi odvolací soud nevypořádal. Výtka, že 
žalovaná nebyla obohacena, ježto sama ve dražbě koupila elektromotor 
a zaplatila nejvyšší podání, takže, když jí bylo přikázáno, dostala vý
těžek, který sama složila, není odůvodněna; žalovaná tu přezírá, že za 
složené nejvyšší podání dostala jako vzájemnou hodnotu elektromotor, 
který jí zůstává, že však přikázáním výtěžku, třebas od ní zaplaceného, 
do,sáhla prospěchu ze jmění cizího a ne ze jmění Sivého dlužníka. Žalo
vaná nemá pravdu ani v tom, že by po případě mohla býti obohacena 
o elektromotor a nikoli o částku jí přikázanou a že by žalobkyně mohla 
žádati nanejvýše vydání motoru. Vždyť by vlastnická žaloba na vydimí 
motom byla podle § 367 obč. zák vyloučena, když žalovaná nevěděla, 
že jde o cizí věc a rovněž i žaloba z obohacení, ježto žalovaná za 
elektromotor, v draŽJbě jí prodaný, zaplatila příslušný peníz, takže se 
její jmění vůbec ani bezdůvodně nerolZmnožilo. ObOhacení nedostalo 
se žalované jako vydražitelce, nýbrž proto, že jí byl přikázán výtěžek 
za vydražený elektromotor. Nebylo ani třeba, aby žalobkyně v žalobě 
prohlásila, že jest ochO'lna postoupiti žalované svou pohledávku proti, 
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povinnému W-ovi ve stejné výši, nebo,f žalovaná firma po případě může 
podle § 1422 obč. zák. při placení žádati o to, aby placení mělo 
účínky výkupu pohledáv~y, a proto také. neb1:lde ž.,,;lovaná an.i p'oško-
zena třebaže její pohledavka protI W-OVl zamkla castkou, Jez Jl byla 
z dr~žebního výtěžku přikázána. 

čís. 15862. 

Pokud je zproštěn osobního ručení podle § 1319 obč. zák. ten, kdo 
svěřil provedení díla odborníkům. 

(Rozh. ze dne 26. února 1937, Rv I 2948/36.) 

Žalovaný jako' držitel chmelnice, jejíž konstrukce byla vadná, dal 
tuto chmelnici opraviti a opravu svěřil Josefu V -OVl st. a Adolfu K-ovl. 
Ti si 'přizvali na pomoc bez vědomí žalovaného Adolfa S. Josef V. st., 
Adolf K. i AdoJ.f S. byli pro tylo práce odborníky a několik let se zabý
vall opravami chmelnice. Také V'š:ichni znali chmelnici žalovaného. Za
lovaný je před prací):,ště :vlásť~alp,:n:el~ul k •. opatrnosti a také jos~f 
V. st. Adolfa S., kdyz rekl, ze vyme'l1l Jeste dalsl dva slo~py, upozornIl, 
,.by toho nechal, načež S. prohlásil, !e s.e nemůže nic, st~tI, ~ ,pokra~o:val 
v práci která skonČIla Jeho smrtelnym mazem. Tvrdlc, ze zalo'vany Jest 

, povine~ nahraditi jí podle §§ 1319 a 1327 obč. zák. škoclu, vzešlou jí 
usmrcením jejího manžela, domáhá se pozůstalá vdova po něm 'll;a ž~lo
vaném zažalované ,částky. N iž í š í s o u d y neuznaly žalobm narůk 
dftvodem po právu. 

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

D ft vod y: 

žalovaný svěřil opravu chmelnice Josefu V. st. a Adolfu K S Adol
fem S. nebyl vůbec ve smluvním poměru. Osobního zavinění žalovaného 
podle § 1319 obč. zák. tu není, neboť odpovědnost za péči při provádění 
díla a za nebezpečí přešla na odborníky, jímž opravu vadného ,díl!; 
svěřil, a nehoda se stala právě při provádění této opravy. NeiOdpo~l~aJl 
však ani za možné zavinění V. st. a K, nebo.f tO' mohlo, by nastalI Jen 
za předpokladu § 1315 nebo § 13:13 a) obč. zák., a těch tu není. Podle 
§ 1315 obč. zák. odpovídá ten, kdo užívá ?'soby nezdatné ~ op~tř.en! 
svých věcí, za škodu, kterou tato osoba v teto v~as,tnostI .ZpU~Obl trctI 
osobě. Zde však nebyla nezdatnost V. st. a K. zalobkyUl aUl tvrzena. 
Podle ustanovení § 1313 a) obč. zak odpovídá žalovaný jen za zavinění 
osnb, jichž užije k splnění smluvního závazku, jako za své vlastní 
zavinění. Zavinění V. st. a K však nebylo se sporu am tvrzeno, aUl pro, 
kázáno. Není proto žalovaný odpovědný za škodu ani s hlediska § 1327 
obč. zák. 
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čís. 15863. 

Postup nižších soudů, jež se spokojily pouhým písemným. dotazem 
u poručníka, zda souhlasí on a manželská matka s provedením :zkoušky 
t.?'ve, o~ůvodňuje po případě vadnost odvol!iciho řízení podle § 503 
c. 2 c. r. s. 

(Rozh. ze dne 26. února 1937, Rv II 678/36.) 

V řízení o žalobě na uznání nemanželského otcovství nabídl žalo
~~,:ý také důkaz zkoušk;JU krve o t?m, že nemůže býti otcem žalujícího 
mtete. P r v y s o u d zalobu zamltl, 'nevzav za prokázáno že· doš.lo 
k tělesnému styku mezi žalovaným a nemanželskou matkou' v kritické 
době; důkaz !<revni zkouškou neprove?1 pro nesouhlas poručníkův s pro
vedemm toho,to dukazu. O d vol a c I s o u d uznal podle žaloby vzav 
za prokázaný styk .žalovaného s nemanželskou matkou v kritické' době. 

N e j v y Š š í s o u d ulOžil prvému soudu nové jednáni a rozhodnutí. 

Důvody: 

Soud první stolice se nezabýval. důkazem krevní zkouškou prOltože 
nevzal soulo·ž v kritické době za prokázanou z toho důvodu že 'svědecké 
výpově.di neI?anželské matky, ~evěřil a soula.že žalova~ým doznané 
podle Jeho nazoru nemohly vesl! k oplodnění. Naproti tomu odvolací 
sou~ se .měl se strany žalovaného nabídnutým důkazem krevni zkouškou 
z<l'by~al!, když na podkladě provedených důkazů a dOiznání žalovaného 
do,spel k přesvědčení, že k souložím mezi nemanželskou matkou a žalo
vaným skutečně v době v § 163 obč. zák. uvedené došlo neboť důkaz 

. kre~ní zkouškou může býti způsobilým protidůkazem proti zákonné do_ 
mneuce § 163 obč. zák. (srv. rozh. č. 6865, 7470, 8659 8905 10925 a j. 
Sb. n. s.). Postup nižších soudů v otázce souhlasu zCtčastněných osob 
s pr?ved~ním krevní zkoušky byl vaclný. Místo osobního výsleChU ne
manzelske matky II soudu se .první soud spokojil pouhým písemným 
dotazem u poručníka, jenž sám s nemanželskou matkou o věci nejednal 
spokojiv se s pouhým vikazem po třetí osobě. Nemůže proto takové 
prohlášení svědkyně býti spolehlivým podkladem dalšího důkazního ří
zení, zejména když jde o prohlášení dal'ekosáhlého významu pro spor. 
V dusledku toho také prohlášení poručníka, že s krevní zkouškou ne
~ouhlasÍ, ,spočíva!í~ na vadně zís~aném prohlášení nemanželské matky, 
te nepsne, nebol Je vyvraceno prednesem žalobkyně v odvolání. T<l'ké 
zalov,,;ný v O'?volac~m sděl,;ní uv:dl,~ že nyní nedá zase on souhlas k pro
ved<:m krevm zkousky, oduvodml vsak toto své prohlášení tím že nemá 
:penez na novou zálohu pro znalce v této věci. Odvo'lací soud' k tomuto 
p~ohlášení vůbec nepřihlížc!, maje~ patr;rě za !o, že ,žalovaný na svém 
na':,rh~ n,a provedem krevm zkousky sIce trva, odpIraje toliko opětné 
slozem zalohy, kterážto překážka však nebrání provedení toholo důkazu 
neboť žalovanému bylo uděleno právo chudých (§ 64č. 5 c. ř. s.). Z~ 
t~~oto ~ta,vu věci měl odvolací soud řízení doplniti vrslechem všech 
zucastnenych osob, aby se ps ně a určitě vyjádřily, zda s provedením 
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k' 'ní zkoušky souhlasí, a kdyby všechny zúčastněné osoby, to jest ne
~~~želská matka, žaloyaný a žalující d~tě s~ým zástupcem souhla.~lly, 

~l se důkaz tenprovesh, kdyby pak nektera z mch souhlas odeplela, 
~~10 se toto odepření s ~ůvod:( pro ně u~áděn~mi ??dn?titi podl~e § 272 

~ s zároveň s ostatmml vysledlky pruvodmho nzem (rozh. c. 8931, 
~O~;71: 10925 a 1O~53 Sb. n .. s.). težto však .tento postup}achován nebyl, 
trpí odvolací řízem vadnostI vytcenou v § 503 č. 2 c. r. s. 

čls. 15864. 

Postoupený dlužník nemůže po oznámeni postupu účinně namítati 
proti postupníkovi k započteni svoji vzájemnou pohledávku, vzniklou mu 
po postupu proti postupiteli. 

(Roz:h. ze dne 27. unora 1937, Rv I 200/37.) 

Bedřich S. postoupil dne 17. srpna 1932 žalov~nému.Dr. }{-~vi ~y~ 
budoucí útratové pohledávky, které mu měly vzniknoutI. prol! zalupcl 
firmě ve sporu C 303/32, zahájeném dne 19. srpna 1932. V tomto sporu 
bylo přiznáno S-ovi proti nyní žalující firmě V. dne 13. ~u?na I~G~ 
540 Kč útrat druhé stolice a cine 2. listopadu 19305 518 Kc utrat tret~ 
stolice. Ve sporu C 50/34, zahájeném dne 17. února 19G4 S-em j)roh 
této firmě, bylo přisouzeno firmě V. proti S-ov i na útrat~ch dne 24. lIsto
padu 1934 531 Kč 40 h a dne .21: blezna 1 ?35 570 Kc. 90, h. D~plsem. 

. ze dne 26. listopadu 1935 oznamll zalovany Dr. H. pravn~mu zastup CI 
.žalující firmy dotčené útratové pohledávky S-ovy a dopIsem. ze , dne· 
9. prosince 1935 uvědomila .žalující žalovanél1o, že kompe;rsuje utra: 
tovou pohledávku S-ovu se svou vlastní útratovou pohledavkou pfO'l! 
němu. Nynější žalobou se žalující domáhá výroku, že pohledávka S"OV"; 
zanikla započtením a že exekuce, ~ahájená Dr. !I-em pr?~1 ní k.vydobyt! 
postoupené 111U útratové pohledavky S-ovy,~ jest ~ nepnpu,stna. P: v'y 
S'O U d zamítl žalobu. O d v Ů' I a. c í s o u d zalobe vyhovel, vychazeoe 
z hlediska, že postup útratové pohledávky S-ovy nabyl úči!,no~~i, teprve 
přísudkem útrat S-ovi, že vzájemné pohledávky S-ovy a zalujlc! flrr:'Y 
se střetly teprve po. tomto přísudku, totiž dne 2. po přip~dě dne 26: hs~ 
topadu 1935 a že žalující lirma byla oprávněna provéstI započtem sve 
vzájemné p;hledávky s pohledávkou S-ovou žalovanému postoupenou. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvního soudu. 

Důvody: 

Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu mohou býti .předměten; 
!,Ů'stupu ,také pohledávky, budoucí" není-li .roohybnostr O' osobe 
příštího dlužníka a O' pohledavce same co do jeJlho vZ!1lku (srv. rozh. 
č. 10366, 5604 a 47410 Sb. n. s.). V souzeném případě pohledávka po
stoupená S-em Dr. H-ovi jest naprosto určitá jak co do osoby ~říští 
dlužnice tak co do jejího vzniku, neboť byla postoupena pohledavka, 
která v;nikne žalobci v určitém sporu pmti jmenovanému odpůrci na 
útratách. Postup byl tudíž nejen platný, nýbrž také právně účinný· již 
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od doby, kdy se stal, a správně proto vyslovil první soud, že řečeným po
stupem budoucí a na budoucím soudním přísudku závislá pohledávka 
S-?va již v, dO,?ě postupu přešla ~o jmě:~í žalov~ného (§ 139Q obč. zák.) 
a ze v dobe pnsudku tato pohledavka jlz nevzmkla S-ovi, nýbrž postup
n~ko~i, ~. j. ~alova~~mu. Jd~, te.dy jen o, .výklad § 1442 obč. zák., podle 
nehoz SI dl.uzmk~uze zap~clstr pohledavku, kterou měl v době postupu 
proh pr~n.rmu J.ejlmu ~aJlteh. Ter:to výklad jest v právní literatuře 
spomy. Cast s~:sovatelu (srv. na 'prrklad Ehrenzweig, System 19281I/l, 
str. 266; Krčmar, Pravo obhgačm 1932, str. 121; Unger v Grfrnhutově 
časopIsu roč. XV, str. 544 a 549, poznámka 15' Haseniihri Oesterr 
Ob~i!iation,~nrecht 189? ll, str. 542, kde jsou v poznámce 30 uvedeni 
dals! aut~n. pro ol, protI ~ole uvedené?"1U ~ázoru) hájí názor, že postou
p~ny .dluzn:k m~ze namltah postupmkO'vl pohledávky, které mu (dluž
mkovl) vzesly 'pred nabytou vědomostí o postupu proti po,stupiteli. Jiní 
(Klang-Bettelheim, Komentář IV, str. 358, Mayr, Lehr'buch Jll str. 1914 
Krasnopolski, Oesterr. Obligationenrecht 1910, str. 272, stubenrauch 
!903 ll, str. 887, Krainz, System 19100 ll, str. 178, poelll. 18 a mnoho 
Jmýc,h), jsou toho mínění, že rozhoduje doba postupu a nikoE doba uvě
dome?:, o po'stupu. Tomuto názoru se přiklonila též judikatura bývalého 
nejv{'ss.lho ~oudu rakouskéh,~(srv. rozh. Sb. Glaser-Unger st. ř. Č. 4459 
a z?jmena~. 1~165). NeJvyssl soud do,S'r:d tuto otázku, alespoň v rozho~ 
~uhch uvereJnenych, ex professo neresll. Vyslovil sice v rozhodnutí 
c. 8285. Sb. n. s., že P,ostoupený dlužník může i po oznámení postupu 
uplatmh proh postupnrko!vl započtením pohledávku, jež mu vznikla do 
postupu proti postupiteli a v rozhodnutí Č. 5396 Sb. n. s. že může 
uplatniti námitku započtení, vznikla-li mu vzájemná pohledtrvka proti 
po'strlplteh do oznámení po;stupu, ale v případě posléz uvedeném 
tvrdIla strana žalovaná sama, že jí vzájemná pohledávka vznikla d'O 
doby postupu, a ani v případě prv uvedeném neš~o přesně 'O řešení 
sporné otázky, 'O niž jde. K odůvodnění názoru, že dlužník může 
k zap?čtení ~amítati vzájemn'Ou p:?'hled:á~ku, vzniklou mu proti pos
t~plteh,Y dobe mezI p'Ostupem a uvedomenrm o postupu, poukazuje se 
predevslm na ~~tanov:,ní ,§ 1396 obč. zá:k. (Krčmář I. c., Unger I. c., 
Zel~le:, oKomen!ar. k ohc. zak. IV." s~·. 172') a na to, že nelze právní ",tav 
dluznrkuv zhorsltl postupem, o nemz neví (Ehrenzweig I. c.). K odůvod
nění opačného názoru se uplatňuje poukaz na dO'Slov § 1442 obč. zák. 
a ;~a t~, ž: zapo'čt,;ní př~dpokládá vzájemnost pohledávek, jíž v našem 
pnJJade uz tu nem, ponevadž pohledávka postupitelova není již jeho 
majetkem (§§ 1438, 1441, první věta, obČ. zák.). Nejvyšší soud se oři
p'01uje k názoru posléz vyloženému. Poukaz na § 1396 po případě" na 
§ 1395, druhá věta, obč. zák. není 'Oprávněný. Dlužník jest ovšem podle 
§ 139~, druhá vět~, obč. zák. oprávněn zaplatiti postupiteli neb jinak 
se s mm vyrownatl, dokud mu postup není znám, avšak započtení ne
účin~uje ipso iur:" ne,stačí. střetnutí se vzájemných pohledávek, nýbrž 
m~~1 tu byl! zapocltacl projev (srv. na příklad rozll. Č. 12133 Sb. n. s.). 
Muze tedy postoupený dlužník provésti zapO'čtenÍ S postupitelem, dokud 
',llu post~e n~?yl znám, a tím zaniká, postoupená pohledávka přes to, 
ze byla JIZ dnve postoupena po'Stupl1,lkovi; nemůže však dlužník k za
počtení namítati proti postupníkovi po oznámení postupu pohledávku, 
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'klou mu proti postupiteli po postupu. Předpis § 1442 obč. zák. mluví 
~~~;:ovně jen o pohledávce, kterou dl,užní~ měl v době post~p~ 'Pro,ti 
y <tupiteli nezmiňuje se vůbec o oznamem postupu, a stanOVIl hm vy

p'o~ku z p~žadavku vzájemnosti pohledávek při kompensaci (§§ 1438, 
]i~1 obč. zák.), kterýžto předpis jako každé t;stan,ovení výjin:eč~é ne~ze 

kládati podle všeobecných pravidel vykladaclch extenslvne. Jezt? 
~Yso'liZeném případě se po,stup pohledávky S-ovy stal dávnO' před VZni
kem p'Ohledávky firmy žalující, nelze tu pro,vésti započtení obou řeče-
ných pOh'ledávek. 

čís. 15865. 

'Úprava československé měny. 
Byl-li dluh splatný v cizině před účinností zákona č. 25/1934 S~. 

z. a n., dlužnik však svému závazku včas nedost~1 ~ octl ~e v p~odlem, 
musí nahraditi věřiteli škodu nastalou kursovm dtferencl v dusledku 
devalvace Kč a placeni v devalvované měně. 

(Rozh. ze dne 27. února 1937, Rv I 266/36.) 

žalující firma. (mající sidlo v Německu) se dom~h~ na žalované.n~m~ 
(mající sídlo v tuzemsku) ná'hrady škody (k~rsovnr d!ference) vznr~le l~ 
tím, že žalovaná nezaplatíla dlužnou pohledavk~ v Kc Y d,obe dospe~osh 
(210. listopadu 1933) v Němec~u, jak byla p~~I~t;a, nybrz te~rv~ az za 
účinnosti z,;kona č. 25/1934 sb. z. a n. Nt Z S I S o u d Y zalobu za-
mítly. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

V devalvačním zálmně Č. 25/19'34 Sb. z. a n. bylo ov~em v o,dst; 3 
čl. I stanoveno, že devalvovaná koruna na'hrazu]e ve ,~s:c,~ pr,avmoh 
poměrech, které počítají s korunou československou, dnve]sl menovO'U 
jednotku v poměru 1:1. Neči?í se tam rozdíl ,me~1 platy v tuzemsku a 
platy do ciziny. Podle této zakonem vys.lo.vene za~~?y bylo t;dy posu: 

. ZO'vati také všechny platy kOlnané do cIzrny po, uCI~nO'stl z.',kon,a" Jez 
nastala dne 17. února 1934 (čl. V uved. zák.). Tlm vsak nem rozresena 
otázka náhrady škody. Té otázk~ se d~val~a~ní zá~on n,e~otýká, nýbrž 
dlužno ji posouditi podle o~ecnych predplsu o n~hrade skodl' a ~e
záleží na tom, zda by bylo vec posuzovatr podle ~rav,,: t?zemsl~eho nebo 
cizozemského, protože zásady jsou tu v pod~tate steJne. Nem pochyby 
o tom, že by žalobkyně neměla nároku na na~radu s~ody, k~y?y byla 
splatnost nastala po účinnD'sti zákona ~ kdyb~,zalo.:'ana, zaplatrvsl v den 
splatnosti, nebyla se octla v prodlem. J~sthze vsak s,platno~t nastala 
před účinností zákOlna, žalovaná svému zavazku, vČ,as n~dostala a byl~ 
v prodlení, musí nahraditi žalobkyni ško,du, ,ktera .JI vzmkla ~ prodlem. 
Že žalobkyně skutečně byla po'škozena hm, ze .se JI dosud (v~as) z~pla; 
cení nedostalo, žalovaná strana sama připusttla v odvolaclm sdelenl. 



- Čís. 15866-
216 

Tu škodu zavinila však žalovaná svým prodlením a neprávem se snaZl 
přesunouti ji na žalobkym, protože se prý nezajistila zlatou doložkou 
nebo jinakým ustanovením smluvním, k němuž nebyla povinna. Deval
vační zákon stanoví jenom, co má býti placeno k splnění závazků v ko
runách, před pokládaje placeni při dospělosti; .otázku náhrady škody 
však ani neřeši, ani nevylučuje nárok na niuhradu škody skutečné vzniklé 
a druhou smluvní stranou zaviněné. Že nezáleží na tom, zda byla ža
lovaná obohacena, jest na bíledni, prO'tože k náhradě škody je PO'vinna, 
i kdyby u ní bylo obohacení nenastalo. Správně poukázala žalobkyně 
na zásady vyslovené v rozhodnutí č. 13572 Sb. n. s., třebas tam šlo 
o pokles libry, pwtože také tam byl uznám nárok na náhradu kursovní 
diference, která nastala opožděným placením a ukázala se hmotnou 
škodou strany smlouvě věrné, jeslližese neblahé účinky poklesu pro
jevily v mis tě p'lacení. Právě tak, jako v případě tam řešeném, není ani 
v souzeném případě rozhodující, že by Ike škodě neb-ylO' došlo, kdyby 
bylo plniště bývalo v tuzemsku, došlo-Ii ke škodě žalobkynině v místě 
placení, v cizině. 

čís. 15866. 

Nejde o poislný prípad, ked' člena hasičského sboru, poisteného 
proti následkom telesných úrazov, ktoré by sa jeho členom prihodily pri 
vykonávaní služebnej povinnosti pfi prácach hasičských, záchranných a 
pri výcviku, stihne úraz po skončeni hasičského cvičenia (cestou na 
nádražie). 

(Ro<zh. z 2. tebruára 1937, Rv III 770/36.) 

Žalujúce mesto uzavrelo 17. angusta 1925 so žalovanou poisťovňou 
poisťO'vaciu smluvu, ktorou poistilo členov svojho hasičského sboru pro-ti 
následkom telesných úrazov, ktoré by sa im prihodily pri vykonávaní 
služebnej povinnosti. Velitel' hasičského sboru Julius K. po skončení 
hasičského cvičeni a cestou na nádražie, kde mal prevziať velenie nad 
okresným hasičským sborom, vyslaným na pohreb zemského velitel'a 
hasi:čov v T., utepel úraz. - žalujúce mesto domáhalo sa žalobou na 
žalovanej po·isťovni zaplatenia poistnelj sumy podYa poisťovacej smluvy. 
Vše t k Y Ir i s údy žalobu zamietly, N a j v y Š š í s ú d z týchto 

dovodov: 

Smluvou ZD dňa 17. augusta 1925, uzavrenou slranami, bolo sbo
rove poistené 43 členov hasičského sboru a 2 'kočišia proti následkom 
telesných úrazov, ktoré by sa im prihodily pri vykonávaní služebnej po
vinnosti p r i p r á c ach h a s i č s ký c h, z ách ran n Ý cha p r i 
vý c v i k u. Pod!'a slo·vného znenia smluvy nevzťaho-valo sa poistenie 
na následky telesných úrazov, ktoré by sa prihodily poisteným osobám 
pri výkone služebnej povinnosti vobec, ale bolo obmedzené na úrazy 
pri prácach hasičských, záchranných a pri výcviku. Nestačí preto k zi
steniu, že ide o poistný prípad, okolnosť, že Julius K. utr-pel- úraz pri 
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. .' . u v ššim velitel'om prikázaného, ako za to myl ne 
pr~v~~~~r~c~~O~~dj;~, al~ rozhodným je jedine to~ či, Julius t· u;rpel 
r;'a .' k e rác hasičských, záchranných a pn vycvlku. ~.vo. aCla 
uraz pn vY'don p z'e JUI·,US K utrpe-! úraz ked' .po skončem haslč-
v' dosť uva: za sama, . , , .. ,~, h 
Zla, cvičenia šiel na nádražie. Správny a logický je, zaver nl~SlC 
s~eho 'e cesta na náóražie nie je hasičskou prácou a ze preto ura~, 
sudO,V'J Zll·US K na tej·to ceste utrpel, nie je po·istným prípadom podl a 
klofy u . 

Poistnej smluvy. . ' . d 
I . ,. d-osť odovodňU"j·e správnosť SVOlho nazoru, že 1 e o Do-vo aCla Zla ,. 'h' pri ha , oi'tn' t' m že význam v smluve pouzlte o vyraz u » - .-

pnpad p ,'. y, kYl' dá tak že hasičskou prácou treba wzumeť haslč-
sičskej pracl« vy a , 
skú službu vi'lbec. _ _.,' d ' 

Pri vyklade obsahu smlúv lreba však hl'adeť na t?~ ~Ky ",yz.na~ a-
, oužitému výrazu, a akú volu chcely pOU.Zlty,? vyra~om vy~ 

~ae7.:tr~lefo treba vykladať význam výrazu, aky ma, v suvl,slosh, 
p k~~;e· bol použitý. Tlačený text poislky znie: , »P~isťov.n" ... ,posky
v. hrbmadné po.istenie proti následkom t<llesnych urazov, ktore ?y ~a 
tUje ykonávaní služebných povinností p'rihodily«. Keby tedy o~st~l v~
pr1 

; žalu·úceho mesta že predmetom poistenia sú úrazy nastale v aS1C\a· l '~e vobec neboly by strany pripojily k tlačenému textu smluvy 
!p~l ~~zcach hasiČských, záchrann~ch a pri výc:ik~«, lkto~ál%:. ~f~~!~h~ 
bmezily rozsah predmetu pOlstema, ktory za rnov!, P, .' . _ 

°t _ t 'etky úrazy ktoré by 'a pnhodrly pn vykO'navam sbzebnej po 
ex u vs , - d' V I'v tedy tiež z toho'to 

vinnosti na prípady v dodatku uve. en.e. ,YP ~,a ... 1 '.b Ab 
.. 'mluv že rácami hasičskými nre su haslcske s uz Y vo ,e,c. 
zne~y~r!z ».p~' prágach« patrí niden k slovu »hasičských«,a!e su.casne 
. , Z t·t ,. 10Stl· vyply' va že pracaml roz-aj k slovu »záchrannych«. ej o slUiV1S ,. ' . b - . fl 

,I smluvné strany práce konané pOlstenyml o,soba;ll1 v . .o ore lC 
ú~s~Inia. slúžiť ochrane majeťku a telesnej bezpecnostr s;vo]lch ~polu~ 
p .. 'k také ukou·y ktoré patria sice tiež k slluzbe haSleskej, 
občanov nre vsa - , . b ' f oluobčanov 
ale netýkajú sa ochrany majetku a telesnej - ezpecnos 1 sp . . 

čís. 15867. 

Pozemková reforma. d I k' h hos 
Za budovy Ictoré slúžia provozu racionálneho zeme e s e o 43 

odárenia na prevzatej pOde, nepatrí zvláštna náhrada podYa § , 
~dst 2 náhr zák v znenl zák. č. 220/1922 Sb. z. a n" ale. budovy 

. .: . dr' §§? 3 4 5 a 8 vl nar č. 53/1921 Sb. z. a n. 
~ez~~~ť~~~l:a:~ r29:/1922 Sb. ~. a n. leh oc~n~nie sa deje podra ta
bulk n ( revzatá pocta s budovami) § 2 vl. nar. c. 53/192~ Sb, z. ~ n: 
a krKme f6hO může byť na ne vzatý Zfeter v prlpade § 4 CIt. nar. aj pn 
priznaní bonitnej prirážky.*) 

(Rozh. z 3. februára 1937, R \ll 167/36.) 

') Srov.: Sb. n. s. č. 6380, 8208, 8636. 
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. S Ú od I. s.t o I ce sťažnosti pfŮ'ti rozhodnutiu Štátlleho pozemkového 
uradu o prepmacej cene nevyhovel, rek u r z n Ý s údu, . ,.""' 
I. stohce potvrdil. sneseme S.u.uU 

Na j' vy Š s· i s u' d dovol c' k • a lemu re urzu nevyhov~l. 

D.ovody: 

'I Sťažovate,lia ako ,býv~li arendátŮ'ri domáhajú sa určenia zvlášíne' 
nahrady podl a predip'IISU S 43 odst 2 náhradoV'h ~" , .J 
kon č 220/1920 Sb " e o Z_ona v me,m za-

. a , : j I I . z, a n. ti'tulom investície, učinene' za trv . 
arendalneho pomeru a, pred prevzatim čiastky arendovacJého ve~~~: 
Sttatku'ha to vJ':budov~mm ?bytného domu a domu potrehného pre umic
s COle ospodarskej cel'ad!. 

d
lde tedy už podl'a povahy veci sacmej a aj podl'a olbslIJhu úradneho 

sV,e ectva predstavenstva obce T o budovy slúžiace k ' 
nálneho zemed I k'h bh ' , provozu raClQ

, . es e o ~' ospodárenia prevzatej pody, s 'ada'(:ce ' 'Od 
uvtanoveme § 8 bod 6 vlacdneho nariadenia č 53/1921 Sb P j p. 
o budovy slúži c k I,vt ' 'bk ' '. z. a n" a me 
{d • a ,e zv as n~j zaro ' ovej činnosti, vybočujúcej Z rámca 

ry ze zemedelskeh'O hospodarema (továrenské budovy a podobné) 
patr! ~reto za tieto bud?vy pro,ti štátu zvláštna náhrada podl'a už aci~~~ 
~~~eho ~ 43, odsl. 2. nah;adoveho zákona, ale prichádzajú tieto, bu-

y v uva,hu ~en s hladlsKa §§ 2, 3, 4, 5 a 8 vl. nM. Č 53/1921 Sb 
a n .• v znem vlad. nar. č. 296/1922 Sb, z, a 00., tak že má h ' , •. ,. z: 
oce~ovacom pokračovaní ta,bulka II (póda prevzatá s b!cttoe~:,w~ P{~ 
mo~no ','l1ať kr,ome toho ~a heto budovy zretel' v prípade § 4 osled
nejsle, cltov:neho vl. n~nadenia ~j pri priznaní honitnej prirážkff. 

Takto dosledne judlkuje Najvyšší súd (vid' rozhodnutia Sb 
Č, 6~80, 8208',8636 atd,) a nerozhoduje pri tom oikolnosť že takét~' i;' 
~,eshcle, po pnpade učinené boly so zretel'om na povodn~ vyš,ší ro'zme; 
,ospoAdarstva (predmetu arendy) a že pozemkovou reformou 

lIm pody bOla postihnutá len pomerne menšia jeho časf. . a prevza-
Pretože rozhodnutie Štá/neho pozemkového úradu o " . 

cene č j' 131437/34-114 ' preJlmaceJ 
, ' ',' , . - a usnesenia nižších súdov vyššie označeným 

z~~o~nYt.ustan~vel1lam vyho'vujú a rekurzný súd správne zdóraznil že 
nalO . s azovatel,o~ ako arendátorov mohol by sa opierať len o u~ta
noveme § 43 a~ nahradového zákona v znení zákona Č, 220/19'22 Sb 
z. ,a !I". - kt?reho podmlenky ktorého nie sú však dané _ a sťažova~ 
tel ml cllovany.§ 43, od~t. ,2 už uvedeného zákona stanovi red ,is do
tyčne up!a!nema mveshcnych n"khdov vlastníkom samýmP je ~o y I ' 
rekurz stazovatel'ov neopodstatnený, ,vo aCI 

čis. 15868. 

~j dOhod~ O t. zv. súkro~ej kompenzácii platehnej podlieha devi
zovym \?redp!SOOt ~ preto ma byť - vo vzťahu k :Rumunsku _ krytá 
povolemm Narodnej banky československej i Rumunskej. 

(Rozll. zo 4. fehruára 1937, Rv III 259/36.) 
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žalujúca strana (tuzemský vývozca) a žalovaná strana (tuzemský 
dovozca) uzavrely dňa 27. marca 1934 v rámci príslušných devizových 
povolení dohodu o súkromnej kompenzácii platov, vyplývajúcich pre 
nich z rumunského vývozu resp, do'vozu, v tom smysle, že žalujúca 
strana sa zaviazala dať žalo,vanej strane k di,spozícii exportnú valutu, 
ktorú získa vývozom motýk do Rumunska, v rumunských Lei u rumun
skej banky, aby žalovaná strana nimi z,,"platila rumunskému vývolzcovi 
kukuricu, ktorú dovezie z Rumunska; voči tomu sa žalovaná stmna za
viazala zaplatiť protihodnotu týchto Lei v Kč (pOl srážke smluv:nej ode 
me,ny) v prospech žalujúcej strany na kompenzačné konlo' u banky U, 
v Bratislave. - Žalujlú,ca stmna domáhala sa žalobou protihodnoty 
zbytku 213.855.60 Lei, ktorých žalnvaná s!rana nepoužila. - ŽalovllJná 
strana namietala najma, že v rozhodnej dobe, ked' mala byť kU'kurica 
dovezená, došlo v Rumunsku 'k zákazu jej vývozu, tak že žalovaná 
strana kukuricu nemohla doviezf, zbytku složených Lei nemohla použiť 
a nie je preto povinná zaplatiť žalujúcej strane ich protihodnotu, 

S ú d I. s t o I i c e žalobe vyhovel. D 6 vod y: Zprávou čsL vysla
nectva v Bukurešti Č. j, 1427/3'5 z 21. lebruára 1935 v spojeni s overe
nými prekladmi prÍslušných král'ovských dekrétov a vyhlášok je do,ká
zané, že dňa 29. marca 1934 bol uverejnený v rumunskou úradnom liste 
král'ovský dEjkrét Č. 841 zo dlla 27, marCa 1934, ktorým Sa počínajúc 
od 30, macrca 1934 zakazuje vývoz kukurice druhov pignoletto a cin
quantiu, dňa 9. mája 1934 král'ovský dekrét Č. 1390 z 9. mája 1934, 
ktorým sa počÍnajúc od 9. mája 1934 zakazuje vývoz obilia všetkého 
druhu a fazule a dňa 30. júla 19'34 král'ovsky dehét Č. 2317 zo dňa 
28, júla 1934 s ÚČillO'OSťOU od 30. júla 1 934 bol zase uvol'nený vývoz 
včetkého oNlia okrem pšenice. Aby bolo možno pO'súdiť, i!ký vliv mal 
zákaz vývozu kukurice, účinný od 9, mája 1934 až do 30. j~la 1934, 
na plnenie žalobnej pohl'adávky, je treba zistiť, aké smluvné povinnosti 
mala žalovaná strana a či plnenie týchto, bŮ'lo znemo'žnené nahodilým 
zéokazom vývozu kukurice, tak že by jej závazok zanikO'L Pod!'a smluv
ného listu zo dňa 27. marCa 19'34 hola žalujúca strana povinná vyviezť 
motyky v úhrnnej cene 445:000 Kč, z toho časť v cene 3-50.000 Kč za ~ 
14 dní odo dňa uzavrenia kompenzačnej smluvy (27.. marca 19'34) a 
zbylok asi za 6 týždňov po ohdržaní čs!. prís!'ubu, t. j,predbežného 
povo,lenia ku kompenzačnému obchodu. Je zistené podl'a uvedenéhO' listu 
a O'statnei korešrondencie, že žalujúca strana predala tieto motJ1ky finne 
A. v Arade a že táto firma b'Ola povinná podhl svojej úmluvy so žalu
j!Ú'cou stranou složiť kúpnu cenu v Lei u rumunskej banky, aby žalovaná 
s.lrana mohla nimi p'ri istých podmienkach disponovať cie!'om IUhra
denia kúpnelj ceny kukurice, ktorú mala nakúpiť v Rumunsku a vyviezť, 
Ďalej je dokázané, že firma A, slo·žíla kúpnu cenu u b3Jnky C. v Timi
soare, klorá zase dala túlo sumu k dispozícii pre žalovanú stranu u fi
liálky A. banky v Bukurešti a táto banka z prikazu firmy A. a žalovanej 
strany zriadila v prospech firmy H, v Braile, od ktorej žalovaná stran2. 
kukuricu kupovala, akreditiv. A. banka v svojom liste zo dňa 29. mája 
1934 sdelila žalovanej strane, že na základe tohoto akreditivu bude 
kanať platby firme H. proti predloženiu vzorca C, vidimovanéllO ru-, 
munským colným úradom na preukázanie toho, že na základe prisl'ubu 
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za dňa 12. marca : 934, č. 4023, udelenéha firme A. Náradnau bankau 
Rumunskau, bala zalovanau stranau vyvezená z Rumuns'k k k . 
v h d t k' d't . ' ,a u unCa , , a :na e, a le I avanej, sum):. A. banka v tomtO' liste mima taha sde-
I uje zalavanej sIlane, ze SUlca,sne vyzvala firmu H b .. I I ab I 'd' . f ' ., a y jej zas a a 
. ra om VI Imava?e armulary C a sdelila jej jednacie čísla definitív-

neha pavolenIa Narodnej banky Rumunskej' nac'a bude u d ' V't' dl' k" . ' ve ena suma 
pOUZ.I a lO . a pau azu zalavanej strany V pros pech firmy H. Z loho 
fllynre, ze hr;"a H. nemohla dostať 'skoršie platbu z peňazí složen' h 
fIrmou A., nez A. banka dastala od iirmy H. wlným úradom Vidimav~~ , 
f~rmu!ar C a dokia!' Národná ban~a Rumunská neudeIiIa definilhme de:: 
",zove povalenre,k !ejto platbe. Zalovi'ná strana, aj čo sa týka žalob
ne ho ~b.ytku slozen.ych Lel, mahla dostať V smys,]e rumunského kom
p~!DZacneha,pavolel1la k val'nej dispazícii tieto Lei až vtedy, keď sa v -
kazal~ ,u Naro~nej,banky Rumunsk~j farmulMom C, vidimavaným rK
m~nskym call1ym uradam na preukazanie tah a" že ďalšiu kukuricu sku
tacne prepravrla cez rumunskú hranicu. Je tedy zistené že žalavan' 
s~trana a tam vedela a bala s tým srD'zumená, že žalttjúca 'strana va re~ 
,yvezl~ SVOj~ mot)'ky, ~e Hela. ~lOlyky .,ú predané firme A. a že Ptitto 
je ?pravnena a~ovl"Dna uhradIl kupnu cenu takým sp6sabom že ju 
SIOZI ~ rumll'nskej, ba?ky. Bol,a tedy panechané žalovanej stran~ v'vn
~om kukunce v ramcI predbezneha, povolenia zadavážif si ad N"ra~nej 

anky R:lmu,nsk;j. P?volen:e k vybraniu slažených Lei. Žalujúca strana 
ne,mala loblt mc meha nez motyky vyviezť a pastarať sa o t b'" 
?('berate!'ka hrma A. sla'žila kúpnu cenu u rumunslkej bank o, a } je! 
zalovanau stranqu. Týmto žalujúca strana splnila všetky s'VOj~' s~~~e;:~ 
pav, mnash. V tamto spore ide o zbytak 213 855 60 Lel' kt,' f'· A slovoI ď 15 .. " , are Irma . 
,~' Zl a, na : maja 1~'34.a dňa, 19,. l1lája 1934. V čase tohoto sla'ženia 
bol ,~akaz, vyvoz~ k~kun~e uz v platllosti. Mot)'1ky v úhrnnej cene 
445.000 Kc baly ~sak zalujucou ,stranou vyvezené už v dobl' od 7. apríla 
1934 do 28. apnla 1934. žalu'juca strana bala pad!'a smluvy o'vil1ná 
aby t~nto kompenzačný obchad umožnila, matyky vapred vyviefť a ža~ 
IO,vana stran bola srozumená s tým, aby firma A. složila a to v ~mv~le 
zakladnetsmlu,vy zo dňa 27. marca 1934 behom mesiaca mája f934 
najpozdejs:e ~sak dO' . 15. júna 1934 kúpnu cenu v Lei u rumunske' 
ba,nky. Sla~em~ kupr;ej ceny, ako je zistené, bolo slkončené dňa 19. mitjI 
193~. ~ad! a zavazn~h'O o'~s':.hu základnej smluvy žalujúca strana bola 
p~",mna. est,e pred tym, nez zalovaná strana nakúpi kukuricu, na každý 
pad vyvle,zl motyky dO' Rumunska a firma A. bola pavinná kúpnu cenu 
z.a ne slazlť. Len čo tedy žalujúca strana matyky vyviezla a odo'vzdala 
Ivrme A., č~ s~ stala, už .~Ihší čas pred vydaním zá!kazu vývazu kukurice, 
bolo nemazne yre zalujucu stranu advolať Ueta úkany a s týmto vÝc 
sled~am. ?ala zalavaná strana pad!'a smluvy úplne srozumená. Aj keby 
sa z~!lu]uca ~tran~ bo~a ~ozv~dela, o zákaze vývazu obilia zo dňa 
9., maja, 1934 Ihned a me az z hs!t~ zal?vi'nej strany zo dňa 29. mitja 
1 ~3~, ~z n<:bala vstav~ pre vzmkle prava tretej osoby, t. j. firm A. 
zal~azat slozeme Lel clrla 15. mája 1934 a dňa 19. mája 1934 t t 
prava hnr~yA. slaž!ť pa p':e'vzatí motýk kúpnu cenu v Lěi u rum'uns~ej 
banky a j.ej skutaene slozeme bo]y právnou situáciou, ktarú pad!'a 
smluvy obldve strany chcely a schvMíly, takže žalovaná s'trana s tauto 
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udalasťau musela pačítať. Pod!'a ziťkladnej smluvy za dňa 27. marca 
1934 žalovaná strana bola pavinná hned' pa obdržanÍ zprávy o týchto 
slaženiach složiť v prospech žalujúcej strany na kompenzačné konto 
u, banky U. protihadnotu v Kč. Je pravda, že ,haspadárskym účelom 
kompenZačnej dohady medz! strananll balo, aby zalova?a strana zlskala 
prostriedky k kjto plat~~ u banky U. davazen; kukunce, dO' tuzemska: 
Ale tento haspodársky ucel nestal sa pod!'a pr<lve zlsteneha stavu vecI 
obsahom kampenzačnej smluvy, balo v právnem smysle vecou žalavanej 
s:Tany, či jej k dispazícii dané Lei chce a mOže použiť pre nákup ku
kurice. žaluj~ca strana "bala iba povinná vyviezť motY1ky a pastc:.rať sa 
° slaženie kúpnej ceny v Lei v praspech žalavanej strany a O' vydanie 
predbežného prísI'ubu Národnej banky Rumunskej, ktorý sa n,achádzal 
v rnkách firmy A., a predbežného prÍsfubu Náradnej banky Ces'kasla
venskej do rúk žalavanej strany resp. jej rumunskéhO' zmacnenca hrmy 
H. aby žalujÚlca strana takým sp6sabam sa svajej strany zriadila pred
pa:klady dava,zu kukurice žalovanau stri'nou na kompenzačné kanto. Len 
k uskutečneniu týchta predpakladov sa žalujúca strana zaviazala. S hI'a
diska smluvných závazkav prevzatých žalujúcau stranou balo právne 
]'iťhostajné, či žalavaná strana po splnení závazkav žalujúcej strany ku
kuricu skutačne bude chceť alebo mbcť vyviezť. Zilkaz vývazu za dňa 
9. mája 1934 je preto náhadau, klorou snáď bol vývoz kllkurice zne
mažnený, ale tento vývo'z nebal 'P'odmienkou, na splnení ktorej ~rávne 
závi'sel nárak žalujúcej strany proti žalovanej strane na zaplateme ža
lobnej protihadnoty v Kč. Zákaz vývazu kukurice nie je tedy náhodou, 
ktawu by balo znemažnené plnenie smluvnej povinna'sti žalovanej 

strany. 
O d val a c Í s úd rozsudok súdu 1. stalice potvrdil vpodstate 

s poukazam na jeho dbvody. 
N a j v y Š š Í s'Ú d razsudakodvalacieho súdu razviazal a ulažil mu 

d'alšie pojednávanie a navé rozhadnutie. 

D o v od y: 

Už za samej dohady za dňa 27. marca 1934, ale aj z astatnéha ab
sahu spisov vysvitá, že sparavé strany baly si vedomé toho, že ich 

. dahada o t. zv. súkramej kampenzácii platobnej padlieha d~vizovÝ'm 
predpisom a preto má byť krytá pavalením Náradnej banky ceskoslo
venskej i Rumunskej. Pod!'a smeradajnéha skutkovéhO' stavn sporové 
strany skulačne o tiela, povolenia zakračily a tiež ich dasiahly. Netreba 
se preta zaoberať atázkau, ktarý devizový predpis ta bol, ktorý toto 
povolenie činil patreb-ným, lebo to je vec spomenutých devizových úra:. 
dov. Keby. nebolo potrebné, nebolo by k nemu - ako je ta tvrdené a 
zistené _ dašla. TaktO' však pod!'a úmyslu samých sporavých strán 
mala ,sparná dahoda byť v súhlase s devizovými predpismi a mala tedy 
liež v rámci aných devizavých povalení byť prevedená. Tieta povolenia 
vsak za sparu vobec neboly predlažené, ba ani ich data a ,čísla nema,žno 
z absahu spisav bezpečne zistiť, tým menej ich obsah, t. j. podm",nky, 
pri ktorých sporná súkromná kampenzácia platabná bala povo'lená. Bez 
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znalosti tohoto ohsahu povolenia, po PL prípadných všeobe,cných pred
pi-sov Národných bank a k oje h o s ú č i a s t k Y [VD Sbierke zákonov 
a nariadení nebo ly o súkromných kompenzáciach v pomere k Rumunsku 
vóbec žiadne preJpisy vyhlásené, krome všeobecných zmienok v pozdej
šlch opatreniach Národnej banky čs. č. 245/1934 Sb. z. a n. (čl. 17), 
č. 54/1935 Sb. z. a n. (čl. 17) a č. 74/1936 Sb. z. a 11. (čl. 12)], nemožno 
tento ,spor vabec posúdiť, najma nemožno posúdiť opodstatnenosf ná
mielky žalovanej firmy, že po prípade akY'm sposobom bola sporná do
hoda (pod!'a obsahu devizového povolenia, ktorý pod!'a úmyslu samých 
sporových strán bol súčiastkou už samej smluvy) podmienená tým, že 
sa žalovanej strane s k u t o' č n e podari vzájomný dovoz kukurice 
z Rumunska. Ak to bol'O' podmien'kou povolenia, odpadne potreba za
oberať sa zvlášť námietkou žalovanej strany o význame hospodárskeho 
účelu sporného ujednaní-a, ako výzmrmnej pohnútky obidvoch strán; 
v zápornom prípade však nebude - z dóvodovnapadnutého rozsudku
možno hovoriť o tom, žes týmto údajným hospodárskym účelom žalo
vanej strany počítala aj žalujúca strana a tým odpadne aj poukaz do
volacej žiadosti na rozhodnutie Ú'r. sb. Č. 70. Neprávom preto pominul 
odvolací súd navrhovaný dotaz na Národnú banku čs. v spomenutom 
smere, lebo však vylo,žený obsah devizového po,volenia je otázka skut
ková a nie právna. Zo zistených podmienok tohoto povolenia bude teprv 
možno posúdiť tiež,. či žalobné plnenie je právne dovolené, najma aj 
v tom smere, či žalujúca strana móže sa ho dom"hať do vlastných rúk, 
lebo však žalovaná stmna pod!'a dohody zo dňa 27. marca 1934 za
viazala sa platiť na »kompenzačné konto« a nie priamo žalujúcej strane. 

Po,znamenáva sa, že v prípade potreby bude tiež treba objasnil', Do 
to bol formulár C, o ktorom je v spore reč, aby sa mohlo posudiť, ktOfá 
zo sporových strán mala sa o tento formulár C postarať, najma, či 
a v "kom pomtlfe bol k vývoznému povoleniu pre kukurieu z Rumunska, 
klo'ré pod]'a dohody zo dňa 27. marca 1934 mala ·o'bstarať žalujúca 
strana. 

Bolo preto treba podl'a tl 543 Osp. rozhodnúť, ako sa stal'O. 
Otázkou, či žalujúca strana dala žalovanej strane svoju exportnú 

valutu v Rumunsku k dispozíeii a tedy sama smluvu splnila alebo nie, 
sa Najvyšší súd nezadberal, lebo žalujúca strana po tejto stránke v od
povedi vytýka dovolacej žiadosti žalovanej strany neprípustné novoty, 
čo ovšem nebráni tomu, aby v novom odvolacom pokračovani táto 
otázka nebola vzatá na pretras. 

čls. 15869. 

I. O otázke, či pohl'adávka maďarského veritel'a, vzniklá pred 26. 
februárom 1919 v starých korunách rakúsko-uhorských proti českoslo
venskému dlžnikovi, zanikla Il,plne. alebo čiastočne prevodom na lu
zemskú osobu, nemóže rozhodovať súd (exekučný súd). 

II. Riadny súd nemóže závazne rozhodnúť o tom, či sa na určitú po
hYadávku vzťahuje pokračovanie podl'a oddielu V. Úmluvy č. 55/1930 
Sb. z. a n., ak si na ňu činl nárok čsl. zúčtovaci ústav. 

(Rozh. zo 4. februára 1937. R IV 9/37.) 
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N h ute!'nosti firmy R. a spo'l. na Slovensku boly pred 26. februáh e ng afažené záložným právom po výšku 1,500.000 K v prospeC 
rom l~~ ~ Budapešti. V roku 1927 bolo na tO'to úložné právo pozna
M. ba ,y ekučné záložné právo po výšku 550.000 Kč v pr?spec~, M. 
menane ef-k 'd cii f i I i á l:k Y v Košiciach. pohl'adávka telto hhalky 
~~?~r r9~2:le;ov~ná na K. banku v Košiciaeh a cesia bola aj po'zemno-

knižne prevedená. . . 
S ú d I. s t o I i c e pri rozvrh,u .výťažku vnú:cn,ej spráVY, prrkaza~ 

k . ťažku pod!'a pozemnokmzlI1cho stavu ventel ke K. banke ;r K? 
:bl:"to h ~!a čiastočne uspokojenie jej poh!'adá1lky s tý!TI odóvodnemm, ~e 
slel.~c!'>kOU je pod!'a pO'Zemnoknižného stavil tuzemska banka, neJ~e te y. 
veno~1'adávku cudzozemského veritel'a a pre~o súd nevy'h?,~el pls~',mne1 
? Pdosti čsl zúčtovacieho úshwu - kto"ý pn rozvrhu vytazku vn~tene~ 
Zla . neb~1 zastúpený ale bol o termíne len uvedomClllý - aby z ytO! 
s~r,a,:y vnútene' s 'Távy bol uložený do súÓ'neho depOZItu. R e
vytazku, s ú d~a rekurz čsl. zú'Čtovacieho úst~vu ~meni,1 usnesenie 
~ú~~ Zl n !tolíce a nariadil, aby zbytok výťažku vn~te'JC1eJ sgrav] ,bol 1'0-
necha~ý naďalej v súdnom d~pozite až do skoncema pnslusneho po
kračovania čsl. zúčtovacleho ustavU. 

N a j v y Š š í s ú d rElkurz verite!''ky K. banky v K. zamietol. 

·Oóvody: 

. pod!'a výpisu z pozemno'knižnych protok.olo~ kat. územi~ ob~~ T~ 
č: 1 a kat. územiadbce H. Č. 239 Je s poradlm 2. augusta 19~ 8, aj P,o_ 
žívanie nehnutel'ností, zapísaných V tychto protokoloch, dOls~a~ z~ta; 
žené záložným právom po vyšku 1,500.000 K s prís!. v prosfec~ , u·. a-

e š ti a n s k e j firmy M. Nezáleží na tom, že na toto ~,:,Iozne pravo 
bolo r. 1927 v prospech M. banky v Iikv. filiálky ,v ,~oslclach, rest 
. 1932 v dósledku cesie v pmspech K. baltky v Kosl~lach poznam 
~ané exekučné právo záložné po výšku 550.000 Kč s"pml., lebo z toh~ 
ešte nevysvitá že zálO'žné právo spomenuteJ budapeshanskeJ fI;~y ~a 

'kl na'ma Že úp lne zaniklo wlebo ináč netrvá. O.tatne o,ta~ u ,0-

~~t~' zádikU' (netrvania) pohl'adávky budape,štianskej firmy a konec~~ 
. '. tázku J'el' prípadnéhočiastočného zániku »prevodo~« spomen~:J 
~~I o . . . ' M banku v lih. filiálku v Koslclach nemoze 
~~~~~rov~~O~~~~ t:~ ~~l1ej 'exkučný súd, lebo dňa ?6. I,ebn.lár~ 1 9'1? g~1 
dlžníkom tejto pohl'adávky nesporne Gustav R, byvaJu~1 na uzem~. . 
r~ 'ublík a verite!'om podl'a ohswhu po-zemkovýdh knIh budap:e,shan-
: f y, takže nie je vylúčené, že ide o poh,l'adi1lku . resp., z~vazok, 

s, a Irma, . d' . d!' "- 3 odst 3 nanade11la c. 224/ 
pfi ktorých boly taket? prevo' Y uz po, a" g' ,., i '55/1930 (z"k. 
'924 Sb za n. a Sll, aj teraz podl a čl. . um uvy c. .' . ' 
; . '. . n bez v'znamu a na klo'ré se vzťahuJe pokrac~-
~~~i;(pl ~~?~ ~~di~iua V: Cit.Ú>.~'IUVY, odkázané VýIUČITI" dO) kRo:nadPetencU,lde 

.. . ' t·t· I' ,(čl 22 úm uvy. I ny.· 
orgánov, uvedenych v cl. 13. eJ.o um uVl ,','(' oh!'adávka resp. 
vóhee nemože závazne rozhodnuť o ton;, ze ~;C,I a. p t k' t. ohl'a .. 
závazok do tohoto po!kračova11la nepatn, ak Cl11l SI na a, u o p 
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dávku nárok Čsl. zúčtovací ústav, hoci podmienený len výsledkom za
vedeného pátrania. 

. ~ozhodným je, že l.'0hl'adávka spomenutej bwdaJpeštiaJllskej firmy 
m~ je v poze~,k~veJ kn}he f?rmá!ne' dosia!' vymazaná a nemože preto 
pn rozvrhu v~ta;ku vnutenej .~pravy byť,pominutá (§ 190, po PL 191, 
odst. 3 e;c. z.ak.·). N~ tom mc nemem, ze sa Čsl. zúčtovaCÍ ústav na 
rozvrhove po)e~navame nedostavil (§ 192, odst. 4 ex. zák.). Dokia!' nie 
Jé :s'pomen~trml povolanými orgánmi rozhodnuté o poh!'adávke buda
pesÍ!ansk~j hrmy, nemože byť reči. o tom, že by zo zbytku výf'ažku vnú
te~eJ spravy zbývalo }liečo na prip"dnú pohl'adávku zadnejšej veri
tel ky"K. banky v Koslclach, ako cesionárky M. banky v likv. filiálky 
v Koslclach, bez ohl'adu na to, či je táto cesia platná alebo neplatná. 

čís. 15870. 

Ke~ bOl,o smluvne vymienené zaplatenie poitl'adávky prostrednlc
~om sekoveho úradu (poštovnej sporitel'ne), a ked' dlžník uvedomil ve
nt~l'a, že ú:hradu na poitl'adávku smluvne vymieneným sposobom po
ukaz~l, vente!' mu však ne~z?ám!1 v trojročnej lehote (posl. odst., § 2 
nar. c. 415/1~19, r~~p. ~ 15 .lak. c. 143/1930 Sb. z. a n.), že peníaze ne
dos~al, sám ~I .lavmtl, ze sa mu nedostalo smluvným sp6sobom pouká
zaneho plnema. 

(Rozh. z ll. februýára 1937, Rv IV 54Q/36.) 

,Ž~lobnílk, ktorý dodal v wku 192'6 pre Čsl. štát rome stolárske a zá
mocmck~ práce, domáhal sa na žalovanom čsl. štáte zaplatenia zbytku 
~ml'uvneJ odmeny v s~me 15.705 Kč 04 h. S ú d I. s t o I i ce žalobe vy
l.~vel a ~vled?1 v d o vod ech svojho rozstlclku v podstate toto: Po
dl a zadavaceJ smluvy, uzavrenej medzi spo.rovými stranami d.ňa 19. 
septembra 1925, maly sa všetky platby žalovaného Čsl. štátu konať 
pfost;ední3tvom po~to.vého šekového úradu. Podl'a predloženéhoo šeku 
poukaz.al z~lo:,aný Csl. štát zo svojho šekového účtu po·žadovanú sumu 
zdO'~H!k?rvl dna 28. decembra 1927, o tom však, že této suma bO'!a ža-
100~mkovl skutočne vyplatená, niet dokazu, lebo poštová spooritel'na 
(n<lstupkyňa pošt. šek. úradu) zničila už doklady o výplatách vzhl'adom 
na to, že doba, po ktorú je povinná dokladytieto uscholvať, už uplynula. 
yzal preto súd na záJklade prísažnej výpovedi žalobníka za dokázané 
ze pozadova~á suma mu poš~ šek. úradom nebola vyplatená. -- Usta~ 
no~en~e zadavace'J smluvy, ze platby sa majú konať pro'Stredníctvom 
posl. sek. úradu, neznamená, že žalobník tým určil po,šl. šek. úrad za 
~v~]h? pl?omo~níka k prijatiu platieb, ale, len jol'ko, že žalovaný Čsl. 
~t~t SI uml spo-wb, ",ko bude platby prevadzať. A:k tedy žalovaný Čsl. 
stat ,plalIl }ýmt~ s~6sob?m, išlo, to na jeho nebe~peče.nstvo a musel by 
dokazať, ze post. sek. urad poukázanú sumu žalobníkovi skutočne vy-

*) § 210 ex. zák. 
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p.Jatil. Táto skutočnosť VŠaJk dokázaná nebola. O d vol a c i s ú d roz
sudok prvej stolice zmenil a žalobu zamietoL 

N a j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosť za:nietol. 

Dovody: 

Je sice pravda, že nejen podle obchodního (§ 3'24 obch. zák.), ale 
i podle obecného práva soukromého je dlužník povinen poslati peněžní 
dluh na své nebezpečí a na své últraty tam, kde věřitel při uzavření 
smlouvy bydlel, ale to platí jen tehdy, nevyp.Jývá-li nic jiného ze 
smlouvy, z povahy úkonu nebo z úmyslu smluvních stran. Mohla by 
proto platba na spornou pohledá'-'ku, provedená žaJlo'vaJnou stranou pro. 
střednictvím šekového úřadu v Praze (šekovou poukázkou, tedy k dobru 
osoby, která sama neměla šekového' konta u toh.oto šekového úřaclu), 
jíti na nebezpečí žalo.vané strany jen tehdy, kdyby tento způsob výplaty 
byl býval jí samou zvolen a žalobce o něm ani nevěděl. V souzeném 
případě však se podle směrodatného skutkového stavu opíral tento po
wkaz prostřednictvím šekového' úřadu v Praze o smlouvu sporných stran 
(bod 3 zadávacího protokolu ze dne 19. září 19'2S} a ,poukázala-Ii tedy 
žalovaná strana podle téhož směrodatného skutkového· stavu dne 28. 
prosince 1927 hromadným šekem čís. 44 se,rie 17 ze svého šekov"ho 
konta i spornou částku a vyrozuměla-Ii dopi.sem - který dne 29. pro
since 19'27 odeslala a jehož domčení žalobce sám připoUŠ1tí - žalobce 
'0 tom, že mU šek o v Ý ú řad tutOI částku vyplatí, u-činHa zatím 1ÍJplně 
zaclost své smluvní povinnosti a bylO podle zás<tdy poctivého styku 
smluvního na žalobci, aby i se své strany spulupůsobil k tomu, aby 
se mu tohoto, smluvním způsobem provedeného plnění skutečně do
stalo, neboť měl znáti řádně vyhlášené zákonné předpisy (§ 2, posl. 
odst., nař. č. 415/1919 Sb. z. a n. resp. později § 15 zák. č. 143/1930 
Sb. z. a n.) a měl si tedy býti vědom toho, že po uplynutí tří let je rek
lamace poukazu u poštovního úřadu šekového resp. uplatňování ná
brady škody proti poMovníspořitelně vyloučena. Měl tedy zavčas žalo
vanou stranu upozorniti na to, že peněz nedo·stal, aby ta mohla spolu
působiti při vyšetření a nápravě závady, co by bylo zajisté její po
vinnosti vyplývající ze smlouvy. Tu by nešlo o upomínku o zaplacení 

. (Huhu, jako to pojímá dovolací žádost, ale za daného stavu věci o ur
genci avisova,néhoplnění. I když k reklamaci' u samého poštovního še
kového úřadu resp. později u pošt. spořitelny na kterou podle § 39 
z<ik. č. 143/1930 Sb. z. a n. přešla všechn2> práva i povinnosti po,štov
nlho šekového úřadu), byla podle příslušných předpisů legitimována jen 
žalovaná strana, mohla ji učiniti jen po upuzornění žalobwvě, poně
yadž jinak právem mohla míti za to, že věc je v pořádku. 

Byla-li tedy žalobcovou vinou promeškána reklamační lhůta, musí 
si žalobce sám připo.čítati na svůj vrwb, nedoslal-li smluveným způso
Cem poukázané plnění. 

OtáJzkou, zda je žalobci něčím povinen poštovní šekový úřad, ne
mo.žno se v tomto sporu zabývati, neboť právním nástupcem tohoto 

Civilní rozhodnuti XIX. 
15 
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úřadu je pošt~vní spohtelna, která je samostatnou osobou právnickou 
(§ 3, odst. 2, zak. Č. 143/1930 Sb. z. a n.) a není v tomto sporu proti ičs. 
státu stranou. 

čís. 15871. 

Penzia vyplácaná, pomocným železničným zamestnancom podi'a 
§~ 126 a nasl .. vl. na~. c. 15/1927 S~. z. a n. je zaopatrením invalídnym; 
narok na penzm zanika nadobudnubm takej osobnej schopnosti k práci 
kto~á. bez zn,:tel'a n~ všeobecné pomery na trhu práce činí ho zase • ~ 
sobdym k pnmeranemu zárobkovému zamestnaniu. SPO 

(Rozh. z 12. febru"ra 1937, Rv 1lI 39'8/3ó.) 

Žalobník, p0;t;0~ný za~est~a~ec Čsl. štátnych železníc, bol na zá
klade ~osudku seflekara csl. statnych železníc prepustený zo služíeb 
ako prace neschopný a bola mu príznaná penzia pod!'a §§ 7 8 t 
pen.z. fon~u. Z,d;avotn(stav ~alobníka b011 r. 1933 znova zki:ma:/~~f~ 
lel~arom. Csl. ~tatnych ~ele.zm,c, kto!ý z!stil, že žalobník je zase trvale 
prace ~cho'pny. Na to nadltel stvo csl. státnych železníc v B. zastavilo 
:alobn~kovl v~pl:tu odp?čivných po~ilk~v. Ministerstvo železnk žiad'Osť 
zalo~mka o ~ alsle vyplacame Odpoclvnych požitkov zamietlo. Žalobník 
~omahal sao zalobou ďalšíeho vyplácanía penzíe. S ú d I.s t'Ů I i 
z"lobu zamletol. O d vol a c í s II d rozsudok súdu 1. stoHce potvr~íf. 

Na j v y Š š í s ú d dovolacíu žíadosf zamíetol. 

Dov'Ůdy: 

Po prá\'n! stránce je pro rozhodnutí sporu závažné jen ustanovení 
§ 12~ vl. nar. č. 1,5/1927 Sb. Z. a n., níkoli také výnos mín. železníc 
z ~. unor~. 1932, C. 51828-Pres/3-1931, kterým mín. železnic vyklildá 
svym pO,dnzeným úřadům pojem »příměřeného zaměstnání podle § 129 
~1. nar. c; 15/1927«. Výnos ten je určen - adresován - podřízeným 
redl~elstvlm, státních drah, je směrnící danou těmto úřadům není určen 
zamestna~cu.m, pr?to není součástí jejích služební smlouvy'a proto ne
moho~ 001 DlC, z neho dov'O'zoval! pw svůj služební - pensíjni - poměr 
se svym zamestnavatelem. . 

, Správ~ě uvádí dovolací žádost, vykládajíc smysl § 129 vl. nař. 
C. 1.5/~927 Sb. Z. a n., že p;? otázk~ dalšího tr~ání rÍárotku na pensi 
ne~"lezl len. na. tom:. zda muze zamestnanec ph omezené schopnosti 
pra~e vykonaval! UfClté z<~městnání, nýbrž že z.rleží na tom, zda ome
zena leho pracovní schopnost z p ů s o b·u jež e z a m ě s n a n e c 
n e může n aj í t i přiměřené výdělečné zaměstnání. 
, Plyne to nej~n p řI m ~ z e zn ě n í § 129 řeč. vl. nařízení vyslo
\ en.ou souvlslosh mezI ztratou nebo zmenšením pracovní schopnosti a 
n?'z;lOstí nalezení přiměřeného výdělečného zaměstnání ale je to zřej
me 1 z úvahy, že důvodem pnznání pense zaměstnan~i byla jeho ne-
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schopnost k službě u dráhy, přiznaná pense je pro něho zaopatřením 
invalidním _ nikoli starobním - a proto trvá tak dlouho jako jeho 
reschopnost, která ho vyloučila a vylučuje z práce ; proto, j~kmile pře
stala a jakmile nastala objektivní možnost, aby zaměstnanec novou 
p r á c i s i II a šel, přestal i nárok na další pensijní důchod. 

Proto má pro další trvání pense význam j e II p r a c o vn í 
schopnost a její vliv na možnost nalezení nové 
pr á c e, nikoli však i skutečnosti jiné, jako obecné hospodářské poměry, 
přebytek sil na pracovním trhu a pod., jak neprávem míní dovolací 
žádost. TaJk jako tyto poměry nerozhodovaly 'O pracovní neschopnosti, 
která vyloučila zaměstnance z práce u dráhy, nýbrž rozhodovala jen jeho 
osobní pracovní schopnost, právě tak rozhoduje i o další oh důsledcích 
pro zrušení činného služebního poměru a přiznání pensijního důchodu. 

Žal'Ůbcova schopnost k práci v čas, kdy mu byla pense zastavena -
koncem května 1933 -, byla oďvo'lacím soudem podle posudku znalce 
prof. Dr. K. bezvadně zjištěna. 

posudkem znalce prof. Dr. K., že uznává žalobce za schopna práce, 
a to dokonce k službě strojního topiče, třebas i doporučoval po zame
zení možné recidivy, aby byl zaměstnán v uzavřené výtopně, nikoli pro 
venkovní službu na stroji, je objektivní možnost pro žalobce nalézti si 
nové přiměřené zaměstnání nepochybně zjištěna a prolože tou končí 
nárok na další pensijní důohod, právem mu byl odňat a jeho žaloba za-
mítnuta. 

Dovolací žádost k do,ložení svého názoru, že částečná neschopnost 
práce znamená prý ve skutečnosti nejen ztížení, ale docela nemožnost 
nalézti si přiměřené výdělečné zaměstnání, uvádí, že železniční 'správ~, 
když svým zaměstnwncům odejme pensi pro t\'Czenou schopnost k práCI, 
S2.ma je do služby nevolá. Tu stačí připomenouti, že propuštěním ze 
služby pro neschopnost práce zanikl služební poměr žalobcův s drahou 
a že žalobce, chce-li býti dále u dráhy zaměstnán, musí se sá.m O práci 
hlásiti a nemůže o'čekávati, že ho zaměstnavatel bude do prace vO'lat1. 

Je to ostatně jeho povinností, aby se o práci staral, chce-li prokázati, 
že práci n e m ů žen aj í t i a že pro tuto nemot@st nepřestal jeho 
n.rrok na přiznanou pensi. 

čis. 15872. 

Mylnosť súdneho rozbodnutia nemože byť sama o sebe základom 
syndikátneho nároku pod1'a zákona z 12. júla 1872, Č. 112 r. z. 

(Rozh. z 15. febmára 1937, R IV 498/3ó.) 

V r c h n Ý s ft d v K. v syndikátnom spore vyhovel námietke nepd.
slušnosti (§ 180 č. 3 Osp.), vznesenej žalovaným štátom, a ,spor zastaVIl 
z dovodu, že k projednaníu sporu príslušný je podra § ~ zá~. Č. 112/187.2 
r. z. vrchný súd v Brne, lebo žalobou bolo nap.adnute ,a J r~zho~nul!e 
Najvyššietho súdu v disciphnárnom pokračovam prah zalobmkov1. 

15' 
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.,N;>jvy.ŠŠí SÚ,d usne,senie vrchného súdu v K. zmeni!, s oru re
kazajucu na~letku zalo~aneho štátu zamietol a uložil vrchnlmu ~du 
v K., aby o zalobe ďalej pOjednával. 

Dovody: 

I k?yž se ponechá stranou otázka, může-li Se nejvyšší soud při svém 
~olegl"lmm rozhodová~í vůbe; dopustiti porušení úřední povinnosti 
\ e, s;nysl,: § 1, synd. z",kona, treha tu vycházeti z toho že žalobce ve 
sve, zalo~e vytťká, r?~hod.nutí nejvyššlhosoudu jen myl' n o s t ne však 
kon,kretmJ)or~s~m, uredm povmnosti. Poněvadž pouhá mylno,st rozhod
nutI n~muze byl! zakladem syndlkátního nároku, neobstojí důvod soudu 
I. s,tohce, ~I:?dle kterých je syndikátní žalobou napadeno též ~o,zhod
nul! nejvysslho soudu. 

" O,statní ~alobco~y údaje" obsažené v žalobě, se týkají jen kárného 
nZelm vedeneho u byv. soudm t"bule v K. 

~roto )e vrchní soud tamtéž příS'lušný, aby rozhodl O žalobě podle 
§ 8 reč, zak. a hylo třeba k rekursu žalobce rozhodnouti, jak se stalo, 

čís. 15873. 

Upl~tň?van~~ !,árok~ na vyplatenie zadržaných odpočivných požit
ko,! pn~lucha]UC1Ch byv. zamestnancovi na základe súkromoprávnej 
sluzebne] smluvy, patri pred pracovný súd. 

(Rozh, zo 16, fe:bruára 1937, Rv III 964/36.) 

Ž~lobník - b~valý zamestnanec žalovanej spoločnosti _ poberal 
od telto spoločnO~l! penzlU, z ktorej mu srážala mesaone 61010 Kč na zá
~lade do:brovOI'I~ej Obstávky v pl;ospech jeho rozvedenej manželky, _ 
U, b,,;,:ka pozdej.'le penzlU zalobl1!)ka, poberanú od žalovanej spoIočnosti 
~xekucne zabavIla pre pohl'adávku 11010,000 Kč s prísL v dosl elku čoh~ 
zalovaná sp~ločno~ť sra~ila z p,e1nzie, ,nou žalobníkovi platenej, d'alšiu 
SU,!lU 4102 Ke, - Zalobmk domahal sa žalobou vráteni", týchto 4102 Kč 
s urokml na. tom základe, že nedostáva sa mu pre srážky vykonané 
v pros:pech U, banky, existenčného minima, Spor byl prejednaný pred 
p'~acovn~m súdom a Na j vy Š š i s úd dotyčne príslušnosli tohoto 
Bludu uVledol v d 6 vod ech svojho rO'lsudku: 

Žal?bnik~?~náha sa nažalovanej strane vyplatenia zadržaných od
P?>Č!vn~~h :pozltkov. Ide tu tedy o spor zo služobného pomem, založe
n~ho sukromnoprávnou smluvou, o ktorom rozhodovať sú pod!'a § 1 
Z'a'k., č~ 131/1931 ,Sb. z. a n. výlučne príslušné pracovné súdy. Názor 
ve~l a'jsej mtervementky v do"olacei žiadosti, pod!'a ktorého »v danom 
pnp,,;de domá~,a sa žalobník na žalovanej sníženia srážek za svojích 
penzljnych pozlťkov na tom základe, že tieto srážky sú meritórne prí'liš 
vysol~é a v dosavádnej výške neprípustné«, nemá o:pory v látke sporu 
1~bo zalobník udal v žalobo, že mu žalovaná - ako zamestnavate!'ka --'-
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zadržala z neho, dňa 1. decembra splatných odpočivných požitkov 
4102 Kč s od6vodnenim, že Ú, banka v B. (tu ved!'ajšia intervenientka) 
jeho odpočivne požitky tiež zabavila, a v dosledku toho žiadal žalo
nnú spolo'čnosť na zaplft!enie tejto sumy, tv-rdiac, že dóvod tohoto za
držania jeho odpočivných požitko,v neobstoji, keďže Ú, banka v B, 
(ved!'aj'šia intervenientka) ako pozdejšia exekventka len vtedy mMe 
pristúpiť k srážkam z jeho oďpočivných požitkov, keď predošlé z"ba
venie (spráVlne obstávka) v pwspech jeho rozvedenej manželky už za
niklo. Nedomáha sa tedy ža'lobník v tomto spore ani zrušenia exekúcie, 
ani riešenia otázky, či »srážky« - umluvené a1ebo súdom nariadené -
sr; platné, ako to tvrdí dovolatd''ka, ale proste len správneho vypočítania 
srážok na základe exekučných uSlnesení resp. platného práva, 

čís. 15874. 

právny pomer medzi pražským advokátom a klientom bývajúcim na 
Slovensku treba posudzovať - a!< prijal advokát poverenie v Prahe a 
v Prahe konal advokátske práce - podl'a práva platného v Prahe. 

(Rozh, zo 16. j"bruára 19'37, Rv IV 518/36,) 

Žalobnílk, advokát v Prahe, dom,"hal Sa žalobou na žalovaných fir
mách, majúcich svoje sídlo na Slovensku, zaplatenia odmeny za rozne 
advokátske práce, ktoré vykonal z peverenia žalovaných liriem v Prahe 
a žiada! v ža!obe aj prisúdenie 6% úrokov z opo'zelenia, S ú cl 1. s t o
I j c e ža!obečiastočne, vyhoveI, určil výšku odmeny žalobníka pod!'a 
ustanovení vl. nar. č,95/19Q3 Sb, z. a n, v sume 4,301 Kč 510 h a pri
Súdil žalobníkovi túto istinus 5,% úrokmi odo dňa podania žaloby (10, 
decembra 1932), Odvo-l a c í s ú d rozsudok súdu L stolice potvrdiL 

N a j v y Š š í s Ú d rozsudok odvol'acieho, súdu zmenil v tom, že 
z istiny, prisúdenej súdom L stollice, priznal žalobníkovi 6% úroky otd 
1. januára 1932. 

Do vo d y: 

Sporný prípad treba posúdiť pod!'a ustanoveni hmotného práva plat
ného v Prahe, kde žalobník pdjal poverenie a konal a:dvokátske, práce, 
Avšak od"olacim súdom použité predpisy hmotného práva na Sloven
sku platného - okrem úrokomeru - nie sú v podstate odchylné, najma 
pokia!' ide o určenie výšky odmeny na základe vol'ného uváženia súdu. 
Ostatne vl. nar. Č. 95/19123- Sb, z, a n, pod!'a jeho § 19 platí pre celé 
územie Čs, republiky, Voboch právnych oblastiach prislúchajú advoká
tovi zákonné úroky z opozdenia, počínajúc dňom splatnosti palmárneho 
účtu, to jest jeho ohlásením klientovi po vykonaní objednanej práce 
(mzh, Sb. n. s, Č, 6137), V súdenom prípade nebolo- sporné, že účty, 
z ktorých časť nižšie súdy žalobníkovi pdsúdily, zaslal ža:lobník po vy
konaní objednanej práce L žalovanej firme dopisom z 29, decembra 
1931, takže jej musely byť známe najneskor dňa 1. janwha 1932. Po-
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~:váč, však nižšie súdy prisúdily žal'Obnílkarvi len 5% úroky a to lba odo 
':lna za}a?y -. 10. dece~lbra 1932 - bala v temto smere davolacej 
zla?astI zalobmka člastaone vyhabené priznaním úrokav už od 1. 'a
n~ara 1 ~32 a.ta 6 % v smysle čL 287.277 a 273.adst. 1 abch. zák. PI~t
neha v cecha<;.h, leba povemnie žalabníka treba - pri naprostam' neda
statku pratJdakazu - SO' strany žaJlovany' ch abchodn' ch f' 
k!adať za abchadný úkan. y lfIem po-

čis. 15875. 

InterlO'kálne právO'. 
~árO'k na O'dškO'dné pre svedenie pO'd srubům maRŽelstva posudzo

va~y půd!'a § 1328 ůbč. zák. (§ 506 rak. tr. z.), premlču'e' sa v tr '
rocn~JIPkýr~lcaCej lehůte § 1489 ůbč. zák. počnúc ůd ůddprenia sp~lť 
manze s sl'ub. ") 

(Rozll. za 17. lebruáre 1937, Rv III 8'54/36.) 

Žalabkyňa da;náhala :a na žalavanam žalabau, zalaženau na usta
~a,:eme § 1328 vseab. abc. zák. (§ 506 rak. tr. zák.) adškadnéha za to, 
ze .!u v r. 1925. n~ M?rav,; pad s!'ubam manželstva sviedal. Ža!ovitn' 
hramI .se medzl !nym tym, ze žalabný nárok je premlčaný, leba žalQib~ 
P?ditna ,bala . az ll. marca 1935, tedy nie v trajračneJ' leha,te § 1489 
vseab. abč. z"k. 

S úd I. . s t 0,1 i c e žalabu zamietaI. O d v O" I a c í s ú d jehO' roz
su~ak. zmeml a zalabkym adškadné prisúdil. Datvčne námietk re
m~ca~I1a u~ledal a?va,l~cí ,súd v .d a.v a de ch svajlía razhadnuti! t6ta: 
N,amlefb ;ala.~ane~o, z~ zal.abny n~rok je premlčaný, neabstají. § 1489 
vS~,ob. abc. zak. (~uden~ p'fi'~ad ma byť pod!'a pravidiel interlakálneho 
~r~va pa~udz,:vanypa?1 ~ prava plat~éha v. historických zemiach) usta-
aV~Je SIce, z.e kazd~ zalaba o adskadne premlčuje sa v 3 ro>koch' 

v sude~an~ pnpade vsak]e zistené, že žalovaný až do raku I 933 ža~ 
100~'kyn! st":le s1'~bav,al man~elstva a pre,ta žalabkyňa zvedela až v roku 
~~;:: ze Jej vzmkla skada. Zalaba padaná bala tedy dňa ll. mitrca 1935 

Na j v y Š ~ í s ú d nespa'znal zákannéha důvadu, aby bol razsudok 
advolacteha sudu zmenený, zbavený účinnasti alebo rozviazaný. 

čís. 15876 • 

. O nároku na náhradu škody, vyvodzůvanům z tůhů že žalůvan' 
e~ar ůb~y~ern7 vied?1 ber~ú exekúciu na majetůk patrlaci nie daň! 
v7~u . dlznikovl, ale zalůbnikůvi, prislušný je rozhodovať krajský sM 
clvtlny v Prahe (zák. č. 4/1918 Sb. z. a n.).**) 

(Rozh. z 18. februára 1937, R IV 471/36.) 

>Jo:) Srovn. Úro sb. č. 2006. 
) V tom že smysle: Sb. n. s. Č. 5295. 
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žalabník domáhal sa žalabou u krajskéhO' súdu v U. odškodnéhO' na 
čsl. štáte na tom z"klade, že berný úrad v T. obmysel'ne viedol na 
jeho majetak bernú exelkúciu pre daňové dlhy Andreje J. a tým mu spů
sabil škodu. žalavaný štát namietal, že spor patrí podl'a zák. č. 4/1918 
Sb. zák a nař. pred krajský súd civilný v Prahe. 

S ú d I. s to I i c e spm pre sparu prekážajúcu akalnasť § 180 Č. 3 
Osp. zastavil, 'f e k u r z n Ý s ú d jehO' usnesenie zmeni! a námietku ža
lavanéha štátu zamietol. 

N a j vy Š š í s ú d abnavil usnesenie súdu I. stolice. 

Důvody: 

Správne je stana'viska žalavanej strany prati odóvadneniu napadnu
tého usnesenia, leba z rozhadnutia Najvyššieho súdu Úro sb. č 2006, 
tam citovanéhO', plynie pravý apak taha, ČO z neha súd ll. stali ce vy
vadzuje, totiž ta, že žalabný nárok, klOirý bal razhodnutím č. 2006 po
sudzavaný, nemal vabec do činenia s kananím aleibo opaminutím li
nančných úradav a k o t a k Ý c h. 

žitlabný nárok na odškadné apiera sa o tal, že berný úrad v T. aka 
argán štátnej finančnej správy, vym-,hajúc bernau exekúciau proti 
Andrejovi J. ním dlžné dane a paplatky, zabavil úradu z nehnute!'nosti, 
ktorá nehnute!'nast sÍCe pafrí daňavému dlžní'kavi, na klOfej však má 
žalabník vložené pažívacie právo, a že tak, vediac o tejta skutočnosti 
už adparu žalabníkam padanéhO', o b 'Ul Y se!' n e viedl exekúciu na jehO' 
majetak, 6m mu vznikla údajne škoda. 

Za spisav ,č. C II 1156/34 okresnéha súdu v Ť. je patrné, že ža
labník už vyčerpal svaje práva, určené v 2. odst. § 357 zák. Č. 76/1927 
Sb. Z. a n., padavši tam spOlrnenutú nárokovú žalQibu,o ktorej bola už 
pravaplatne razhadnuté. . 

Pri tamta stave veci a samatn'e podanej žalabe na odškadné z úko
nav bernéhO' úradu, ako orgánu finančnej svrchavanasti štátu, je krajský 
súd civilný v Prahe výlučne príslušným k razhodnatiu pod!'a zákona 
Č. 4/1918 Sb. z. a n. 

čis.15877. 

útraty sporu, o' ktorých bO'I učinený ~udcovský výrůk teprv po za
počati vyrovnacieltů pokračO'vania, nie sú důtknuté vyrůvnanim. *) 

(Rozh. z 18. lebruára 1937, R lil 54/37.) 

S ú d 1. s t a I i c e usnesením za dňa 16. navembra 1936 n~riadil 
uhradzo,vaciu exekúciu na vydobytie 2.000 Kč istiny s úwkami a 579 
Kč 20 h útrat sparu a na vY'pratanie a adovzdanie štrkavej bane. S ú d 
ll. s t a I i c e rekurzu exekúta čiastačne vyhaveI a, žiadasť o pavalenie 
c",ekúcie, pakial' sa vzťahovala na vydabytie hare uvedených súm, za-

*) V tomže smysle: Sb. n. S. č. 7392. 

I':' 

I: 

II 
I 
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m!elo'l, inát usnesenie súdu I. stolice oty d'l ~ . 
kuto VI bolo zapotaté dňa 16 júla 1931 r I. D o vod y: ProtI exe-
po~j]'a § 12 vyr. por. prekÚa nadobu;~~~~nas~~c~~~~~~ovan!el' "kt?ré 
1'rava pre poh!'adávky, ktaté nema'ú rednos!né .'. e o .za o~neho 
Istma s úrokmi a útraty sporu tuJ p 'h ' pravo, To vsak, ze by 
nebolo tvrdené, vyma ane maly prednostné právo, 

N a j vy Š š i s ú d na rekurz e ek t . 
druhej stolice a povolil exekúciu a'. ~ ~:n a zmeml usne:senie slIdu 
(v tejto čiastke obnovil usnesenie s.uld'puo V

y
SkUt 5179 Kč 20 h útrat sporu plveJ s o' Ice), 

D a vod y: 

Vyro-vnanie vzťahuje sa na poh!' d' I .,.. ' mienečné, vzniklé do, zapo'čatia' va,. avcy,. CI podmIen~čné, či nepod-
spo;u, o kto"ých bol učinený SUdCOlv~;v:ý~~~htO pokracova~ia., útraty 
nacleho pokračovania ni" sú dotk . t' . eprv po zapoca!1 vyrov
útratová vznikla tepr~ z~ v ro' nu e. ,~yrovnanim, le?o poh!'adávka 
rozh, ZOI dňa 11, októbra 192{ p;~sa~~~~'/~5),okračovama (srovn, plen. 

V súdenom pripade balo pro-ti exekút ' , kračovanie 16, júla 1936 Podl' . ''b
0VI započate-,wrovnacie po-

bola žaloba o zru.šenie . 'folflá'e~ os1"', fU fa exekventom predloženého 
n~jmu do držby pOdanáP 28. lug:se{a S~~~y t:d o prepuste~ie, predmetu 
cleho pokračovania a exekút bol odsúd ,~ Y po, zapocatI vyrovna
-: ktorý nárok ani ne odlieha v r. _ eny na vydam~ p,redmetu arendy 
nym rozsudkom za v Provn ol" a na zaplateme utrat vykonate!'
d~n~j zásady, útraty Beto ~i: súr~~~~~n~~ vynesený;n. Pod!'a h?:euve
kucla bola žiadaná na vymáhanie pln ~ e Y~lovn~l1lm, a ponevac exe
nemohlo byť prekážlwu povolenia :11l~ ,aJ. avneho' p;redmetu arendy, 
vedené prot exekútovi ani do! č xe ulcle, vyr?vnacle pokračovanie, 
súdených teprv po zah'áJ'ení vyr Y noek spčOrOvych utrat vz-niklých a pri-. p I ra ovama. 

čís, 15878. 

vše~y:~:tmel:~~i~~:t;~~:~~~ ;~~riate~~e elekt!iCkého vedenia 
z. a n .. nezaniká protiprávnosť porušenia

a 
dr'b z~. ~ 438/1919 Sb. 

elektrický podnik tým, že zriadi! elektrické ~e~ . or ho sa dopustil 
~=~ p~r!~~lenimemkúradnéh~ povolenia a bez ::~~as~a vf:s~~~~ ::: 
d 

. . poz u nemože však požadovať " d tr' . 
ema, ale len zistenie porušenia dr"b 'h u~ o s aneme ve

mu do udelenia úradného povolenia. z y a na radu skody sposobenej 

Náhrady škody ikl' . d ' . d . . ' ,vm eJ Zfla emm a udržovanlm elektrick'h 
p~~a ~n=e:~tdného povolenia nemožno sa domáhať ~a~o;:~ 

(Rozh, z 19, lebruára 1937, Rv IV 372/36,) 
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žalovaná strana (všeužitočný elektrický podnik podle zák. č. 438/ 
1919 Sb. z. a n,) postavila v júli 1931 na pozemkoch žalobníka bez jeho 
súhlasu a bez úradného po'volenia elektrické vedenie, Žalobník domá
hal sa žalobou súdneho výroku, že žalo'vaná strana povinná je vedenie 
s jeho pozemku odstrániť, zdržať sa pod pokutou ďalšieho jeho držby 
a nahradiť mu sposobenú škodu, Za priebehu sporu bolo ,žalovanej 
strane výmerem zemského úradu zo dňa 14. októbra 19'32 dodatočne 
udelené povolenie k Zfiadcniu elektrického vedenia. 

S ú d: I. s t o I i c e žalobu zamietol, o d vol a c í s ú d jeho roz
sudok číastočne zmenil tak, že určil, že sa žalovaná strana dopustila 
rušenia držby a zaviazal ju, aby zaplatila žalobníkovi na L 1931 sumu 
819 Kč a na d'alšie roky·- polcial' bude vedenie na pozemku žalobníka 
_ vždy 189' Kč 90 h odškodného, Na odstránenie vedenia odvolací súd 
žalovanú stranu nezaviazal vzh!'adom na medzitým udelené dodatočné 
povolenie, 

N a j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalovanej strany zamietol, 
pokia!' napádala výrok rozsuclku oldvolacieho súdu, že sa žalovaná 
strana dopustila rušeni a držby; jnak však. na jej clovolaciu žiadolsť roz
suáok oclvolacieho súdu v časti, týkajúcej sa odškodného za r. 19'31 
a d'alšieho odškodného až do dň,a 14. olktóbr,a 1932, rozviazal a uložil 
odvolaciemu súdu nové pojednávanie a rozhodnutie, konečne včasti, 
týkajúcej sa odškodného po dni 14. októbra 19302', tento rozsudok zbavil 
účinnosti a v tejto časti spor zastaviL 

D 6 vod y: 

žalobná žiadosť nesmerovala sice na určenie, že žalovaná strana 
I'ušila žalobníka v držbe spornej nehnutel'nosti, toto určenie je však 
predpokladom toho, aby bolo vyhovené žalobnej žiadosti o zpatuve
denie do držby a o záJkaz d'alšieho nlšenia pod pokutou, a v splOre o su
mámu repozíciu musi súd v každom pripade riešiť otázku, či žalovaný 
rušil držbu žalobníka alebo nie, tak že: v žal'Obnej žiado,sti o sumárnu 
repozíciu _ tedy aj v tejta žalobe - je vždy implicite zahrnutá aj 
žiadosť o určenie toho, že sa žalovaný dopustil rušenia držby, 

I ked' je nepochybné, že riešenie tejto otázky patrí do dovodo,v roz
sudku, lebo je vlastne mčením právneho základu, na ktorom súd vyho
vuje žalobe, prece nemMe byť predmetom dovolania, že súd riešil vo 
výroku rozsudku otázku, či žalovaná strana rušila držbu žalobníka 
alebo nie, Preto nemaže mať úspechu sťažnosť dovolania, že odvolací 
súd porušilprávne pravidlo určením, že sa žalovaná strana dopustila 

rušenia držby. 
Bezzákladná je do,volacia sťažnosť, že bolo porušené právne pra-

vidlo, podl'a ktorého k rušeniu držby je potrebná obmysel'nosť, 
postavenie stipo'v je úmyselným činom. Kto postaví úmyselne že

lezné s!o'žiary na betonových zirkladoch a drevené stipy, musí mať 
v úmysle všetky nevyhnuterné následky, ktoré "Ú spojené s týmto po
stavením; keu' ich tedy postaví na pozemok, ktorý má v držbe iná . 
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osoba, ruší držbu tejto osoby a nemoze sa vyhnúť následkom tohoto 
rušeni a, keď sa ho dopustil bezprávne a samovol'ne. 

Pod!'a výmeru zemského úradu zo dňa 14. oktábra 1932 č. 82.570-
1II-5j32 žalovaná strana nadobudla iba schválením, obsiahnutým v ci
tovanom výmere, právo: stavať a udržovať žele'zné stožiary na betono
vých základoch, ako i stlpy drevené na pozemkoch súkromných za 
smluvenú, prípadne úradom stanovenú náJhradu, ktorému právu odpove
dajú povinnosti majite!'ov vyššie uvedených pozemklw t~peť vykoná
vanie všetkých rečených práv so strany stavebníka (to jest žalova:nej 
strany). V tomto výmere niet reči o zpatnej účinnosti práv, nadobud
nutých žalovanou stranou. Neporušil preto odvolací súd právne pra~ 
vidlo - ako si žalovaná strana sťažuje -, keď nedospel k názoru, že 
citovaný výmer bol vydaný so zpatnou účinnosťou. 

Bezzákladná je dovolacía sťažnosť, že po schválení, to' jest po vy
nesení citovaného výrneru, žalobník nemá práva si sfažovať na rušenie 
držby; lebo žalobník sťažuje si na rušenie držby, ktorej sa dopustila 
žalovaná strana ešle pred vynesením citovaného' výmeru. Toto jehu 
právo nezaniklo tým, že spomenutý schval'ovací výmer bol vynesený 
dodatočne, lebo tento výmer má iba ten účinok, že dňom jeho vyne
senia zanikla protiprávnosf, ktolfá bola v tom, že železný stožiar a dre
vené stlpy boly po stavené na spornom pozemku samo,vol'ne a poruše
nim pokojnej držby žalobníka, a preto železný stořiar a dreveié stlpy 
teraz už nemóžu byť odstránené za spomého pozemku. 

Zistenie odvolacieho súdu, že žalovaná strana sa dopustila rušenia 
držby, je tedy správne a bolo tmba zamietnuť dovolaciu žiadosť, na
ko!'ko napáJda túto časť rozsudku odvolacíeho súdu. 

Kto porušil držbu iného, povinný je nahradiť škodu, ktorú mu za
príčinil týmto rušením, a to na celú dobu, kým mšenie trvalo. 

V súdenom prípade rušenie žalobníka v držbe sporného pozemku 
žalovamou stranou trvalo dotial', kým nebol vynesený výšcítovaný schva
I'ovací výmer - lebo od toho času je žalovaná strana už oprávnená »na 
stavanie a udržovallie železných stožiarov na betonových základoch a 
drevených slípov na pozemkoch súkromných« - tedy do 14 októ'bra 
1932. 

Z toho plynie, že žalovaná strana je povinná nahradiť žalobníkovi 
škodu, ktorú utrpel rušením držby odo dňa postavenia stlpov, tedy od 
kGnca júla 1931 až do 14. oktábra 1932. 

Odvolací. súd konal podl'a materiálneho ,práva, ked' prisúdil žalob
nHOO'vi odškodné na tMo dobu a neporušil tým ani lormálne právne pra
vidlo - alko si žalovaná sťažuje -, kb'O žalobnik, ktoTý Sa domáhal. 
už v žalobnom spise náhrady škody, utrpenej rušením držby, v smys,]'e 
3. bodu § 188 a § 494 Osp. bol oprávnený rozšírif žalobu i na tie časti 
I;i.hrady svojej škody, ktorá sa staly splatnými po podání žaloby. 

Právom sťažuje si však žalovaná, že odvolací slÍd zistil sumu ná
hrady tejto škody proti obsahu spisov, keď vychádzal zo' stanoviska, 
že znalec Jaroslav K. ocenil škodu žalobnika na rok 1931 na 7510 Kč, a 
na ďal'šiu dobu na ročných 1510 Kč, lebo znalec odhadol ušlý zisk žal'O-
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., 375 m' iba na 48 Kč 75 h na rok 1931, a 
vvnou stranou .zau)atych. dk tohoto znalca ako odškodné za dre-
suma 150 Kč pflcha~za v pOsil' u 
vené stlpy raz na vzdy. '. osledn' 

Keďže Naj~yšší s~d v ,dÓSI~~~~Oku,s~~no~:~~k~C~3! ~:~~:t základ~ 
~~~~:~v:~~t~~~oo:ť~~~:~~v~i~ío š~o~a ž!IO.~~k~ 9~~~~b~4. kt~ó~;:I~ 9~~~ 
šenie držby, to Jest na d dO~U .oh ~~~~ J: ~ejto jeho části rozviazať II 

bolo tre.ba roz~udokl o •. vťo abcle o tomto ohrade ďal'ej pokračoval, s'kut-
. lacJemu sudu u OZl , a y v d I 

f~~ý stav náležite zisti! a aby potom znOva rozho o. 
(. , h l' vad výmer to' jest od 14. 

Od toho času, keď bol v~n~se~y, sc vao~ základu z:neni\. Žalovaná 
októbra 19~2" pomer, SpO~ovy~ .ť;r~~ť~alobníka, v smysle citované~o 
strana pouzl,:a pozemku, tory J, 'eho držby, ale na tom základe, ze 
výmeru už me svoJmocne ruselllm J ok totiž' rávo aby tam stavala a 
patrí jej služebnosť ?a tento 6°ť~~v' ~h zákl~doch a drevené stlpy za 
udržovala železné sto:;lary na : o y, náhradu. Stanoveni a tejto, ná
smluvenú, prípad?e b ura?om ~ a~~;~uzriadením elektrického vedeni a, 
hrady škody,. sposo ~neJ ~pravn red riadn 'mi sMmi (úr. sb. č .• 963). 
nemožno sa vsak domaha ~ ~alobou P J domáha žalobník odskod
Dotyone tej časti žalobkn~b Zlať~;~I, J.~t~:~~ ~:ná sporu prekážajúca okol
ného na dobu o,d 14. o. to ra , s Preto _ v smysle §§ 540 a 182 
nosť, stanovena ~ 1. bo~e ~ť I:gn~o;ii 'napadnutý rozsndok v tej jeho 
Osp. - bolo tre a pO:;davI, na'hrada za škodu žalobníkovi aj na dobu 
časti 'ktorou bola pasu ena 'ť 
po 14. oktábri 1932, a spor v tomto rozsahu zastavl . 

čís. 15879. 

dk odaJ' né J' e procesně právO 
Pre rozsah pravopla,tnost~ mzsU u smer 

platné v oblasti procesneho sudu. 

(Rozh. z 23. lebruára 19137, Rv !ll 840/36.) 

. .• M' ia N domáhali sa na žalovanom Voj te-
ŽalobnícI: FranhSek N. a • arž I . , ' podal proti žalobníkom v. zá-

h . s· platema 13 75,0 Kc "a ovany I '1 . t c 'OVl,; za ,'. 1215 Kč 55 h, Iktorú sumu vraj, zap atJ ml es o 
]omnu zalobu o zaplateme ť' . B titulom poistných pflspevkov, pred
žalobníkov okr. nem. pOIS ovm v. .. redchodcovi. žalobníci na
písaných žalobníkom r.esp. lch prlavt~emu Y . hl'adávka žalovaného za-

." ,. mnou zalobou up a nnvana DO . 
mietah, ze vzajo .' ' vrene' medzi sporovými stranamI 
nikla v d6sledku pokO'?a"~~'i ťs~~mi s~ranami prcd krajským ,údom 
v spo.re, vedenom medZl ty ~. . • alobe v"hovel O' d vol a C I 

B . I . S ú d I s t o I i c e vzaJomne'] z J' d . v ratIs ave. . . d • d II že pokonávkou uza,vrenou me Zl 
s ú d ju zamletol a to z o v o 'b· 19'31 pred' krajským súdom 

, . t nami dňa 11 novem ra . , t ' 
sporovymI s ra k'" .etky vzájomné nároky sporovych s ran, 
v Bratislave, boly uSd po oJene ~'vzdania reštaurácie v B., tedy aj vzá-
ktoré povstaly z ve ema, a o o, d 'pohl'adávka. 
jomnou žalobou žalovaneho poza ovana 
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žalovaný v dovolacej žiadosti upfatňoval, že pravoplatným rozsud
kom okresného súdu v Moravskej Ostrave č. j. C V 132'OjJ3-11 bolo 
vyslovené, že pok?ná,vka, ,llzavrená m~dzi sporovými stranami v spore, 
vedenom pred kra]skym sudom v Brahslave, vzfahovala sa iba na vzá
jomné pohI'adávky v onom spore uplatnené, rozsudok okresného súdu 
v Moravskej Ostrave tvorí tedy rem iudicatam a poneváč v terajšom 
spore vzájomnou žalobou uplatňovaná pohI'adá!Vka žalovaného v poko
ná"ke, uzavrenej preá krajským súdom v Bratislave, výslovne spome
nutá nebola, mMe ju teraz žalovaný v tomto spore vzájomnou žalobou 
vymáhať. 
• Na j vy Š š í s ú ~ dovolaciu žiadosf zamietol a dotyčne vzájomnej 
zaloby uVledol v d o vod och svo]ho rozhodnutia: 

V 'spore č. C V 1320/33 u okresného súdu v Mor. Ostrave vedenom 
medzi tými istými sporovými stranami, bolo terajšími žalobnlkmi proti 
~ohI'adávce, uplatňovanej vtedy terajším žalovaným a zakládajúcej sa 
!Iež na tom, že terajší žalo,vaný musel zaplatiť príspevky sodálného po
Istema, :ktOTé lOstal dlžen právny predchodca žalobníkov nebo N., na
míetané, že pohI'adávka tá vybave,ná bola mimosúdnym pokonaním 
sporu Ck a XIX 192'/3,1 u krajského súdu v Bratislave. Tohoto mimo
súdneho pokonania dovolávaiú sa žalobníci aj v súdenom spore. Roz
sudkom z 8. júna 1932, č. j. C V 13120/33-11 rozhodol okresný súd 
v Mor. Ostrave, že mimosúdne pokonanie vzťallů'val'O sa iha na vzájomné 
pohl'adávky, ktoré boly v spore Ck a XIX 192/31 (Ci< a I 1018/23) na
mietané. Tento rozsudok nadobudol pravoplatno'sť. žalovaný dovoláva 
sa tohoto rozsudku, tvrdiac, že tvod »res iudicata« a že tedy mimosúd
nym po~onaním boly uspO'Tiadané ib~ vzájomné pohI'adávky s!rán, 
uplatnen;; v spore Ck a XIX 192/31, a me pohl'adávka, uplatňovaná 'vzá
lomnou zalobou teprv v súdenom spore. 

Tento názor žalovaného je mylný. 
Otázka, či hore uvedený rozsudok okresllého súdu v Mor. Ostrave 

tvorí medzi sporovými stranami právo, musi byť posudzovaná podI'a 
práva platného v zemiach českej a moravsikowslíezslkej. Je tu smerodajné 
usta~o,venie § 411 civilného súdneho poriadku, platného v spomenutých 
zemlach. 

PodI'a predpisu § 411 C. r. S. je vadou rozsúdenou iba rozhodnutie 
rozsudkom o nároku, r>platnenom žalo!bou alebo vzájomnou žalobou, a 
ďalej rozhodnutie o právnom pomere aleho práve, ktoré sa staly v prie
beh~ s'Pum spornými a na určenie ktorých podaný bol medzitýmny určo
vaCI navrh. 

Nič takého sa nestallo v spomenutom rozsudku okr. súdu v Mor. 
Ostrave. Súd ten riešil otázku rozsahu mimoslwdneho pokonania len ako 
otázku predbežnú, nebola ona predmetom n,cdzitýmneho určovacího 
návrhu, a jej sa týkajúce ríešenie je uvedené len v od6vodnení rozsudku. 

Nejde tu tedy o »ms iudicata<<. Nižšie súdy bo,ly v súdenom spore 
nielen o!právené, ale aj povinné riešiť túto otázku znova a samostatne. 

Odvnlací súd zistíl na základe svedeckej výpovedi Dra L. formálne 
bezvadne, že mimosúdne 'pokonanie sa vzťahovalo aj na pohl'adávku, 
uplatňovanú vzájomnou žalobou, a právom pre'to vzájomnú žalobu za
mieto!. 
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čís. 15880. 

Rozhodovať o nároku zamestnanca proti zamestnavateYovi n~ od
škodné za úraz, utrpený v miestnosti, k~e tento sv~je .~~tname vy
konával, sú výlttčne príslušné pracovné sudy (skiznutte c!asnlka na scho-
dišti vo výčape).*) 

(Rozh. z 23. lebruára 1937, Rv IV 551/36.) 

ža!lobník domáhal sa žalobou, podanou u k:ajského ~údu v K., od
'kodného za utrpený úraz. S ú d I. s t o II C ~ zalobe vyhovel, o d v o -
fa c í s úd rozsudok súdu I. stolice potvrdIl. 

Na j v y' Š š í s úd rozsudky nižších súdov zbavil účinnosti a spor 

zastavi!. 
Dbvody: 

žalobník predniesol v žalobe,. že je zamest~an~ u žalov~nej strany 
ko vrchný čiašnik v jej hostinCI a kavlarnl.Pn vykone sluzby spadal 

~ňa 2. februára 1935 na schodoch výčapnej r:ll~stnostr a utrp~1 zranem.e, 
ktoTé vyžadovalo dlhého liečenia v nemocmcl. a malo za .nasledok, ze 
žalobník po istý čas bol úplne práceneschopny a po ISty. cas člasto.čn~ 

ráceneschopný. žalobník tvrdí, že je mu za všetku skodu, vzmklu 
~. úrazu zodpovedná žalovaná strana, pretože sa nepostarala oto" ab~ 
staré ,opotrebované a klzké schody !boly uvedene do stavu, ktory bl 
nebol nebezpečný pre zamestnancov. . ' 

Vystupuje tedy žalobník ako živnosten~ký pomocmk so zalob?u 
o náhradu škody z podnikového úrazu protI zalovan~] str5'ne ako. sv~]eJ 
zame,stnavatel'ke. Právne pomery medzi samostatnymI. zlvnostmkml . ": 
ieh pomocnými pTacovníkmi boly na Slovens~u a Podkarpa~Slke] RUSI 
u ravené zákonom Č. 259/1924 Sb. Z. a, n .. ~akon te.n stanovl v § l~O, 
ž~ ujednanie po~erov medzi samostalnyml zlvnostmkml a ~ch pomoc
nlkmi je prenechané v medíiach zákona vol'n.ej ú~2Iu~e str~n. Ak me,~ 
úmluvy pIa ti a zvl'áštne predpisy pre to vydane, 1I1a~ zakon c: 2~4/1 ~2~ 
S

.b. ' V § 102 odst. 1 ukladá živnostenský záko. n maptelovI ZIV
• Z. a n. " cl' b • ostné opat nosti povinnosť učiniť všetky potrebné z ravotne a 1 e'zpecn. .. .' ~ 

renia v pracovnýoh miestn?stiach so ~r~te1'om na prevodzovama Zl'mO'str 
. na ochranu života a zdravla pomocnycn zamestnancov. 

. Keď tedy žalobník opiera žalobný nár,o.k o to, že žalovaná str~na. ,s~ 
nepo'starala o be:?Jpeonosť schodišťa vo vy'cape, Ide ° narok, vyplyvajucl 
z porušenia povinnosti, uloženej žalovanej s~ran~ a'ko zamestnavat~l.ovl 
voči žalobníko",i a'ko živnostenskému pomocmkovl v § 102, odst. 1; zl:-:n. 
zákona a v dosledku toho o spor z pracovného pOlmeru, zalO'Zeneno 
smluvou sukromnoprávnou, vzniklý medzl z;;mestnancom a z,amestna
vatel'om. Pre t;;ké spo,y SIÚ však podl'a § 1 zák. Č. J3.1/19~~ S? Z. a ll. 

výlučne príslušné súdy p:racovné. Je. tedy daná .sp?!'u p:ekaza]u~a okol
no'sť podI'a § 18'0 bod 1 Os'p., ktore] SI dovolacl sl:d vSlm~ podl a § 540 
Osop. z úradu. Bol preto spor podl'a § 182 'Osp. zastaveny. 

*) Srovnaj: Sb. n. S. č. 12721. 
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čis. 15881. 

Obecná dávka z prirastku hodnoty nehnutel'nosti (§§ 37 44 odst 3 
zák. Č. 329/1921 Sb. z:.a n., § 26, odst. 2, Dodatku III. k vl: nar'. č. 143) 
1922 Sb. z. a n.) nepozwa prednostného poradia pri rozdeleni dražebnej 
kúpnej ceny nehnutel'nosti. 

(Rozh. z 24. februára 1937, R III 815/36.) 

S ú d I. s t o I i c e pri rozdelení dražebného výťažku za nehnutel'
nosť vradi! obecnú dávku z prírastku hodnoty nehnutellnosti v pred
nostnom poradí. 

. Rek u r n Ý s ú d usnese.nie súdu I. st?lice zmenil a vradeníe tejto 
~~vky. v prednostnom por~dl P?ml'l1ul. D () vod y: Pri rozdelení dra
z;bne] kup.ne,] c~ny 'Za neh~utel ~o'sť p;islúcha predno,stné poradie len 
tl;'m ob,ecnym. davk.am, ktorym zakon tuto prednosť vyslovne priznáva, 
met vsak zakonneho usbnovema, podl'a klorého by uvedená dávka 
pre-~nostného práva požívala. Tálo dávka nezaťažuje bezprostredne pre
danu nehnutel'nosf, ale nabyvatel' nehnutel'nosti len ručí za ňu. 

N a i v y š š í s ú d rekurz mesta B. zamietol z 

dovodov: 

Správné jest právní stanovisko rekursního soudu že obecní dávka 
z přírůstku, h?dnoty nemovitosti nepožívá přednostního pořadí (dodatek 
III k vL nar. c. 143/1922 Sb. z. a n.; rozh. č. 4159, 9,730,10041 Sb, n. s., 
pak rozh, nejv. soudu, Č. R IH 426,/32). 

čís. 15882. 

Aj !,eď je akceptant v konkurze, treba zmenku jemu prezentovať a 
vóči nemu učiniť protest. *) 

(Rozh. z 25. februára 1937, Rv IV 670/36.) 

Proti zmenko'vému platobnému príkazu namietala žalovaná indo
samt~a m,edzi Jný,?, že p~dmienky regresu pre neplatenie podl'a § 37 
zmenk: zak. nle Su spine ne, ,Iebo zmenka ne mala byť preclložená akcep
tan~ovI - lebotento bol v case protestovania v konkurze - ale správ
COVI konkurzne] podstaty a voči tomuto mal byť učinený protest ČO sa 
však nestalo. ' 

? b a niž š i e s údy zmenkový platobný príkaz ponechaly v účin
DO,St1. 

Na j vy Š š í s ú d dovolaciu žhdosť zamietol z 

dovodov: 

Nesprávne je stanovisko dovolacej žiadosti, že protest nemal byť 
učinený proti a!kceptantovi, lebo bol v čase protestovania v konkurze, 

*) Srovn. Sb. n. s. Č, 11470. 
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ale že protest mal byť vykonaný proti správcovi kOtlkurznej podstaty. 
Aj v tom prípade, keď protestát upadne do konkurzu, treba jemu zmenku 
prezentovaf a voči nemu ju protestovať (srov. po~n, č. 18 k čl. 88 
Staub's Kommentar zur Wechselordnung X. vyd.). 

čís. 15883. 

Dvorský dekrét zo 14. marca 1806, Č. 758 Sb. z. s. platí aj na Slo· 
vensku.*) 

(Rozh. z 26, februára 1937, Rv IV 387/36.) 

žalobky,ňa domáhala sa žalobou, podanou medzi iným aj proti Aloj
zovi J., štátnemu okresnému zverolekárovi, platenia doživotnej renty 
na tomto z,"klade: Žalovaný štálny oikresný zverolekár prevádzal v obci 
J. Iekárske vyšetrovanie, či kone nie sú nakazené slintavkou, K tomuto 
úradnému výkonu bol žalo,vanému prikázaný staro,stou obce ako pomoc
ník manžel žalob kyne, ktorý pomáhal pri gradovaní koní. Pri tejto práci 
jeden kaň vyhodil zadnými nohami a tak dokopal manžela ž~lobkyne, 
že tentci na mieste zomreL K tejto nehode došlo pre neopatruo,sf 'Osob 
pri gradovaní učinkujúcich, a v prvom rade je zodpoved'ný žalovaný 
š,tátny okresný zverolekár, ktorý sa nepostaralo to, <lby boly dodržla·· 
vané všetky zabezpečovacie opahenia. 

S úd I. s t o I i c e o žalobe rozhodol meritórne. O d vol a c í s úd 
rozsudok súdu I. stolice zbavil účinnosti pre sporu prek,"žajúcu námietku 
podl'abodov 1 a 3 § 180 Osp. a spor zastavil. 

Na j vy Š š í s úd opravný prostriedok žalobk)"ne zamietol. 

D ovody: 

Není pochybnosti o tom, že úřednictvo veřejné správy na Slovensku 
má totéž právni postavení ve službě jako úřednictvo, státní v ostatních 
částech republiky, zejména že i pro ně platí dvor. dekret ze 14. března 
1806, č. 758 Sb, z. s., neboť zavedení stejného právníhol stavu ve služeb
ních poměrech !Úřednictva na celém státním území bylo účelem zákona 
21Q/1920 Sb, z. a n. a bylo to tímto zákonem zřejmě vysloveno ustano
vením § 4. 

Poněvadž dvor. dekretem Č, 758/1806 Sb. z, s, je vyloučeno, aby ža
lovaný zvěrolékař byl pro své úřední jednání brán k odpovědnosti před 
řádným soudem, nemístně se dovoláv<l dovolací žádost pi'edpisu § 2 
osp., neboť ten určuje působno'st soudu pro případ, že věc spadá v pů
sobnost řádných soudů. 

čís, 15884. 

Koncesovaná lékárna jako podnik může býti ve spoluvlastnictvi ně
kolika osob, třebas nemají všechny koncesi k provozu lékárny. 

(Rozh. ze dne 2, března 1937, Rv II 997/36,) 

Srv. mzh. Č. 5979, 13047 Sb. n. s, 

*) Rovnako: Úro sb. č. 1790. 

!~ 
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Ž~lobce - koncesovaný lékárník - se domáhá zjištění, že není 
platna smlouva, kterou postoupIl (daroval) své manželce ideální čtvrtinu 
»~ařízení, skl~du a vůbec lékámy (k~n5'~sované)«, a výroku, že není po
Vll1en po:dle teto smlo~vy plm!t; N I Z.S I S ° u d y žalobu zamítly, o d _ 
vol a c I s o u d z techto d u v·o d u: Jde jen o to, zda mohl žalobce 
jako koncesovaný lékárník darovati své manželce žalované ideální 
čtvrtinu »zařizení, skladu a vůbec lékámy«, při čen{ž si vyhradil k to
mut? d,ar?vanému po.~í!u požívacf právo po dobu, dokud lékárnu jako 
op;~vneny konces~OI:a: bude pro~o~ovatr podle koncesní listiny. Na tuto 
otaz.ku jest odpovedetr kladne. Lekarnlckou konce'Si nemohl žalobce ani 
zčásti převésti n~, svoji manželh a také ji nep'řevedl. Vyplývá to jasně 
ze ,~1l110.uvy" v 11IZ SI k darovanemu spoluvlaslniokému podí!u vyhradí! 
pozlvacl pravo po dobu, dokud léJkárnu tu jako oprávněný koncesionář 
bude po·dle, koncesní listir;y provozovati. Podle vlastni své výpovědi 
rozum~~ !ekarnou sou,hrn v~eho toho, co k ní mimo koncesi patří, jako 
Il1ventar, ,sklad, zejmena z~sobl." a~tiva, a ,rasivai prosperitu lékárny, 
t. j~ I n;ozno,st odbytu, toÍlz veskere pravm a hospodářské poměry od
myslene od koncese, a nejednalo se ve smlouvě ze dne 2, března 1934 
o společný výkon koncese lékárnické, nýbri o dělení čistého zisku 
léká~ny. Smlouvou ze dne -2. července 1931 daroval proto žalobce své 
,;,anzelce Ideální, čtv,rt!nu. za,ř~zení a skladu, ~ zásob lékárny a přenechal 
jl bez up,lat~ take jeste 'pr~sne s;anovenou ucast na výnosu lékárny jako 
hospodarskem podmku, I1IKoh vsak na provozu lékárny; řečeno'u smlou
vou nebyla mkterak dotč(ma koncese, která patřila výhradně žalobci 
neboť jediné on jako oprávněný kOlncesionář měl pro'vozovati lékárn~ 
podl~ koncesní listny jemu vystavené. Podle nO'lářské smlouvy ze dne 
2. ,brezna ~ g.3~ ~zavrely s~rany d?hodu o výkonu spoluvlastnického 
prava, rozdelem ZIsku a ztraty; t"ke touto dohodou nebyla koncese ni
k~erak d?tče;r,a, ~alobce zůstal dále vÝ,hradným koncesionářem, který lé
karnu dale radne provozoval. Takova smlouva, která se nedotyká lé
kárenské koncese, nýbrž pouze hOlspodářské stránky a komerčního ve
dení této lékárny, se proto nepříčí ani povaze Zirkona o lékárnách aní 
povaze věci. ' 

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

D ů vod y: 

, V souzené věci jde o konceso'Vanou lékárnu ve smyslu §§ 9 a násl. 
zak. ze dne 18, pro-slnce 1905, č. 5/1907 ř. z. Zákon roze21nává mezi 
konce~í k proyozu ]é,k~rn~ a lékárnou, samotnou j<ťko podnikem 'Provo
zovanym na zaklade recene koncese. Prevod koncese jako ryze osobního 
veřejnoprávního oprávnění zákon nedovoluje (§ 12). Nelze tudíž koncesi 
p~eváděti na jinou osobou ani právním- jednáním mezi ži1vými, ani dě
dIctvím. O převodu lékárny jako podniku, t. j. jako souhrnu věcí patří
cích k provozu lékárny a s ním souvisících, jako zařízení lékárny, zásob 
zboží, pohledávek a dluh II s louto živno'stí souvisících, jednají §§ 15, 
15 řeč. zák. § 15 nedopouští převod lékárny právním jednáním mezi 
živými na jinou osobu, netrvá-li lékárna ještě 5 let. Kromě tohoto pří-
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adu je převad lékárny jako pad.niku]~ípus~ný. Ta I'Vl;'p~ývá ~ prvního 
~dst"vce § 15 uved, ~ákona,.k!er~ [>oclta s p!evodem lekar-ny J~ko ~od-

iku právním jednámm mezI zlvyml nebo, dedlctvím a upravuje otazku 
~oncese kdyby nabyvatel lékárny jako podniku chtěl koncesi sám pro: 
'Vozovati. Ani ž ustanovení adsL 2 § 45 uved. zák., že uchazeč o konceSI 
musí chce-li provozavati již jsouci lékárnu, listínou notářem neb? sou
dem' avěřenou pro1kázati, že ~ékárna přešla na něho, za taho predpo
kladu, že mU kancese bude udelena, nelz.e vyvo1zovah, ze ~onces:, k pro
vozu lékárny a lékárna jako podnrk JSou tak 'SPjaty, ze tvar! jeden 
celek jehaž hlavní a neodělitelnou součástí je koncese, takže každé 
práv~ nabyté k tomuto celku zasahuje i koncesi, a ž: yroto z, nabytí ně
jakého práva k celku jest vylou,čen, ten, kdo, ~emuz~ n,:?yh .koncese 
k provozu lékárny. Jest sice spravr;~, že, ]e,~ mlstnosh za;lz;,ne k pro: 
'Vozu lékárny a potřebný sklad, ~bozl ne~tacl k provo~u ,Iekar~y, nybrz 
že právě provozovatel musl mlh konceSl k provozu le'~aren"~eho pod
niku v příslušném místě a vpříslušn ~ch 0lbchodmd1 l;r!st~ost~ch: 
Z toho však ještě nevyplývá, že by podmk nemohl mlÍl zvlastlll pra.vm 
osud, nezávislý na osabě 'k~n~esioná~e: že, !ékárnu j<1ko pod,l1Ik J.est 
razlišavati od kancese a že lekarna muze mlh Jako samostatny majet
kavý předmět svůj vlastní právní osud,. jes~ viděti, i ,z toho, že) sm~tí 
majitele koncese zaniká jeho kOlncese, ,mkoh však lekarna, jaka. podmk, 
který přechází na vdovu nebo na m,anzels~e Ipotom;ky r;1aJlt,el~ kon~ese, 
Také z ustano'Vení § 15, odst. 1, reč. zak. Vy-SVIta, ze lekarnu Fliko 
podnik lze právním jedn"ním mezi, ži~ýn:i , převéstI n~ jinéhO', kde~to 
koncesi převáděti nel'Ze. Ten, na ~ehoz lekarn~ ?yla p'~evedena, I potre,
buje kancesi pouze tehdy, chce-Ir nab~to'l\ lekarnu 's~m ipro;,o,zo~atl. 
Vysvítá tudíž z uvedených ustanovem ~vedenéh~ ~ako,,:a, ze /Zakon 
nevY'lučuje možnost, že jednak koncese, !;dnak ~e~~rna j,ak?; ~ou~rn 
všech věcí provozu lékárny ,sl?u~ícich ~ s ,nIm sauvlsl~l~h naleZl r?z~ym 
osobám, Z uvedeného vyplyva, ze nem zakonem zakazano, "by ,lekar~,a 
jako podnik byla ve spoluvlastnictví někalika osob. V somenem pn
paděse darování ideální čtvrtiny lékárny tl'kaio jen po:dniku j<1ko' samo
statného majetkového předmětu bez kancese, Že b~ zalabce byl,da:o
váním -převedl na žalovanou ,i ,koncelsh n~lze vy.vodlÍl anI z .toh?, 'fe za
lobce podle odstavce »za pate« no~arskeho ;'pISU d~roval Idealm čt~r
tinu »Iékárny vůbec«, ani z toho, z~ bylo zalo'va~e lCaskytnuto pravo 
zúčastníti se na vedení lékárny a naro~ n,,; polOVICI .cl~te~o ;1;kU,. Ze 
znění odstavce »za páté« 'l1otářského SpISU, ze se d~ruje Ide~lm ctvl,tma? 
zařízení a sklad, že žalobci příSluší k postoupe,,:,:mu podllu pO~lvac~ 
práva, dokud lékárnu jako oprávněný konce.sronar b~de podle lS?UCI 
již koncese provozovati, a že se tato čtvrtma be~ Ik'?ncese o'ce!,-uje 
částkou 35.000 Kč, vycházi jasně najevo, že byla d~r~'van~ pouze ctvr
tina léJkárny jako podnLku a že koncese neb~la darovamm vllbec dotčena. 
Notářským spisem z 2. března 1934 upraVIly strany v oddllu B) pa'l\~e 
výkon spoluvlastnického práva, Odstavec 3 oddílu B) ,ustano~ule, ze 
každému spoluvlastníkovi ideální polovice léká~ny, n~lezíp!olo~l~e č!~
téhol zisku a možné :ztráty a upravuJe, lak se čisty ZIsk vY'po-čIta, ~du
razňuje znovu, že žalobce je sám vlastníkem koncese, Koncese neb~~a 
tudíž na žalavanou převedena, Přihlíží-Ii se k celému obsahu notar, 
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ské'~O. s,~isu, nelze. právo po~k~~nuté ž,,;lované, aby se účastnila na ve
dem. ~ekarny, v}'kl.a~alI tak, z~ jl ~~lo hm poskytnuto i právo zúčastniti 
s~ te,z ~rovozu l~karny, k 'ne~uz Je oprávněn pouze majitel koncese, 
n~<brz. hm bylo. dan? pouze pra~o kontrolní, jež moh·la žalovaná v 'ko
navah osobm učastl na fmanomm hospodářství v lékárně Tomu Y ._ 
kladu. svědčí z,vláštní obsa~ řeč~ného odstavce 3. Posoudil prot~ ~t 
volacl 'soud ,~,ec , p~ pravn~ s~ra:nce správně, nepokládal-li notářskou 
smlouvu v pncme prevodu ldealníčtvrtiny ié'kárny za nicotnou. 

čis. 15885. 

.~. ,Pr,ohláše~!"k0!1kurs~ na j~ěni společnosti s ručenim omezen' 
maJI~1 .s~~? v RISI .n~m~ke! I}ema vliv na jeji způsobilost ke sporu, {::ž 
se 1ýka JeJ~ho movlteho Jmenl v tuzemsku, pokud nenastaly předpoklady 
vytcené,:! cl. IX ;Uvoz; zák. ke konk. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n. 

.. 11. yseobecna plna moc procesni (§ 31 c. ř. s.) jest účinná i po -
hlasem. k~nkursu. n!! jm~".i z moc nit e lov o, ale lze ji užíti jen ~e 
sporu, Jen~ se týka Jmem ponechaného "padci k volnému nakládáni. 
Ustanov,em ,§ 28} odst. 1, konk. ř. se týká jen plné moci k jednotlivým 
procesmm ukonum (§ 33, odst. 2, c. ř. s.) a plné moci občanskoprávni 
(§§ 1002 a další obč. zák.). . 

(Rozh. ze dne 3. března 1937, Rl 89/37.) 

Srv. k odst. I. mzh. Č. 15.081, 86.05 a 56.09. 

. Dr. Bedřich ~. podal v zast.;>upení ~alující firmy, továrny na obuv
?lcke shoje v Nemecku, proh zalovanym firmám dne 18. května 193fi 
zalobu p09.le ,§, 37 e~. I., j!~ ,se domáhal prohlášení nepřipustno'sti exe~ 
kuce ,n~ ~lS!t~l, stroj, patn,cl prý vlastnickým právem žalující firmě. 
O J~ent zaluj1cl ,byla zahaJeno dne 7. února 1936 konkur·sní řízení a 
spr~~ce .konkursm 'pods!aty prohlásil, že nemá v úmyslu vstoupiti do 
zaha]eneho spor~Jako zalobce. P r v Ý s o u d žal'obu zamítl, o d v 0,-

1 a Cl, s ? ~l d ~n,lsd rozsudek prvého soudu pro zmatečnost a žalobu i 
?dvo!a?l zaluJlc, fIrmy odmítl. D u vod y: Pwh'lášením konkursu na 
zalujlCl ,lako sp?lečnost, sr:, ? byla ~ato společnOlst zrušena a plná 
?,~c .. p;avmho, zastl!p;e, zaluJ1~!, ftr;ny hm zanikla. Z toho vyplývá, že 
za!uJl~! v dobe podam zaloby Jlz vubec neexistovala. Dr. Bedřich L. ne
mel Jl.z'pln,?l~ mo~, ,a~y mohl za žalující firmu podati žalobu a zastu
pova!, l' pn ]e.dn.am. Z toh~ ".yplývá dále, ~e celé zařízení, týk"jící se 
prvm zalÚ'vane,. J~st zmatecne J1Z od okamzlku podáiní žaloby a bylo 
proto fO'z~udek 1 rízení mu předcházející prohlási.ti za zmateč~é a ža
lobu odml tnouti. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalující firmy. 

Duvody: 

. žalobkyně jest způsobilá nakládati se svým čistícím slwjem jenž 
Jest v tuzemsku, a Jest I procesně zpusobilá k žalobě 'Ú' vyloučení řeČeného 
stroje z exekuce, ačkoh o Jejím jmění byl říšskoněmeckým soudem dne 
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7. února 1936 vyhlášen konkurs. Neboť podle čl. IX uvoz. zák. ke konk. 
ř. Č. 64/1931 Sb. z. a n. smí cizozemský úpadce nakládati se svým mo
vitým jměním ,v tuzems~u až do, doby, ,k~y došIa. na tuzemský s:::ud 
žádost o vydám tuzemskeho movlteho jmem, ne!:>yl-h konkurs prohlasen 
také zde a není-Ii jinak ustanoveno v mezinárodních smlouvách ne!:>o ve 
vládních prohlášeních vyhlášených ve Sbírce zákonu a nařízení, jak vy
lo~eno bylo' v rozhodnutí Č. 5609, 85Cl5 a 15081 Sb. n. s., na něž se od
kazuje. Předpoklady pro, uplynutí, této ?obJ neisou, v s.ouzené',ll ,případě 
prokázány a jest prolo zalobkyne opravnena nakladalt s člstlclm stro
jem, který jest v t;,zemsku. ~ezaniikla.p,roto .ža!obky~éj~ko spÚ'l~čnos! 
s ručením omezenym v pomeru k movltemu Jmenl (člsltclmu stroJl), Jez 
jest v tu.zemsku, poněvadž se její zánik vyhlášením konkursu v cizině, 
ať podle § 84 č. 4 zákonač. 58/1906 ř. z., ane!:>o ,podle říšského němec
kého zákona, nevztahuje na její movité jmění, které jest v tuzemsku. 
Toto movité jmění prohlášením konkursu cízo,zemským soudem se ne
stává věcí ničí (res nullius), právo nakládati s ním nepřešlo na správce 
konkursní podstaty, nýbrž zustalo jměním žalobkyniným, a jsou proto 
její záJkonní zást~pcí i p?' ~}'hlášení konku~su v cizozen!~ku dále způ~o
bilí nakládati s ltmto jmemm. Nelze proto zalobkym upntt povahu prav
ního podmětu, co se týká uvedenéhO' mo'vitého plnění. Jest tedy žalob
kyně i procesně zpusobilá k tomuto sporu (§ 3 c. ř. s.), tudíž i oprávněna 
k rekursu proti usnesení odvolacího soudu a její rel,urs jest přípustný. 
Právní zástupce žalobkyně Dr. Bedřich L. se vykázal všeobecnou pro
cesní plnou mocí ze dne 24. června 1932, která ho opravňovala podle 
§ 31 c. ř. s. k podání veškerýoh žalob za žalobkyni, pokud jest oprávněna 
i za konkursu nakládati s předmětem sporu. Neboť rozsah, trvání a účinek 
procesní plné moci jest podle § 33, odst. 2, c. ř. s. pos~zovati podl; 
předpisů civilníhO řádu soudního. A tento zákon neobsahUje ustanovel1l, 
že procesní plná mo·c jest časově omezena, ani že zaniká konkursem 
vyhlášeným na jmění zmocnitelovo, a z § 35, odst. 1, c. ř. s. plyne opak. 
Zůstává moto procesní plná moc účinnou i po vyhlášení konkursu a lze 
ji účinně' užíti pro takóvý spor, jenž se týká jen jmění ponechanéhO' 
úpadci k volnému nakládání. Ustanovení § 28, odst. 1, konk. ř. č. 64/19<3 1 

Sb. z. a ,no se netýká procesní plné moci, nýbrž jen plné moci k jednot
livým procesním ,Ú!konům (§ 33, odst. 2', c. ř. s.) a plné] mod udělené 
podle obč. zák. (§§ 1OCl2 a násl.), a byl tím změněn jen § 1024 obč. zák., 

. jak také uvádí v odst. č. II výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 8. 
července: 1931, Č. 31673, llveřejněný v čísle 9. Věstníku ministerstva 
spravedlnosti. Než přes to nelze rekursu vyhověti. Neboť v odvolání na
Vf'hovala žalobkyně, aby rozsudek prvého soudu byl zrušen jailw zma
tečný aneb aby byl změněn tak, že se pro zmatečnost zrušuje řízení 
v' prvé stolici i rozsudek. Odvolací soud zrušil jak rozsudek, tak i jemu 
předcházející řízení jako zmatečné, takže vyhověl twké odvolacímu ná
vrhu žalobkyně, třebas tak učinil z podnětu odvoltní odpůrkyně a z ji
ných duvodu než z důvodů uplatněných žalobkyni. V rekursu navrhUje 
nyní žalobkyně pouze zrušení napadeného usnesení odvolacího soudu; 
to by znamenalo pouhé odstranění toholo usnesení, jež by nebylo na
hrazeno nějakým jiným usnesením, takže po. odstranění napadeného 
usnesení by měl nastati takový S'tav, jaký byl vytvořen fOizsudlkem 

16' 
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soudu prvé stoJice, to jest, že se žaloba zamítá. Navrhuje tedy stěžo
vatelka opak túho, co navrhla v odvolání. Vyhovělo-Ii však napadené 
usnesení jejímu údvolacímu návrhu, nemůže žalobkyně proti tomu 
nyní v rekursu brújiti. Odvolací soud ovšem doplnil svuj výrok tím, že 
žalobu údmítl, a odmítl i odvolání žalobkyně, vycházeje z mylného 
iprávního názoru, že žalobkyně v době podání žaloby již neexistovala 
a že Dr. Bedřich L. již neměl p'lnou moc. Avšak proti tomuto výroku si 
žalobkyně nestěžuje a nedomáhá se toho, aby odvobcí soud rozhodlo 
jejím odvolání věcně, takže výrok o odmítnuti odvolání nelze přezkou
mávati. Rekursu žalobkyně nebylo proto vyhověno. 

čís. 15886. 

Zrušil-li nesporný soudce pOlukaz, aby slOlžené peníze byly vydány 
věřiteli, na OldpOlr slOlžitele vznesený ještě před vydánún peněz a právní 
mOlci poukazu, nepOlrušil tún předpis § 32 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 3. března 1937, R I 99/37.) 

Srv. rozh. č. 10197, 11940, 12968 Sb. n. s. 

V právni věci, týkající se peněz složených poclle § 1425 obč. zák. 
u soudu spolkem A., dal soud první stolice usnesením ze dne 29. srpna 
1936 Zemské bance v P. púukaz, afby u ní v soudní úschově složené pe
níze byly pO' právní moci řečeného usnesení vydány jednomu z věřitelů, 
pro něž se uložení stalo., PrOIti tomuto poukazujícímu usnesení byly 
včas púdány ukladatelem námitky a proto s o udp r v é s t o I i c e 
zrušil své usnesení a odkázal účastníky na pořad práva, jsa názoru, že 
k rozhodnutí '0 sporných nárocích k uloženým peně'zům jest povolán 
sporný soudce. Rek u r sní s o u d nevyhúvěl rekursu věřitele, v jehož 
prospěah byl powkaz na vydání peněz vydán. 

N e j vy Š š i s O u d nevyhověl dovOllacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel vytýká napwdenému usnesení, potvrzujícímu usnesení 
prvního soudu, nezákonnost, protože prý prvni soud, když vydal poukaz, 
wby složené peníze byly stěžovateli vydány, neměl dbáti pozdějšího od
poru Ukladatele proti tomuto vydáni, a že když tohoto odporu dbal a 
zmíněný poukaz zase zrušil, porušil předpis § 32 zákona Č. 100/1931 
Sb. z. a n., púdle něho·ž jest soud vázán svým usnesením. Avšak v toin 
nelze stěžovateli při svědčiti. Jest ovšem pravda, že, byl-li věřite! o slo
žení uvědoměn, je možno Ukladateli věci složené podle § 1425 obč. zák. 
vyda:!i nazpět jen, když si vydání vymínil, když druhá strana s tím sou
hlasí, anebo když mu nárok na vydání byl pfiznán rozsudkem (rozh. 
Č. 2839 Sb. n. s.). Ale v nesporném řízení není možno bké věc na soudě 
slúženou vydati věřiteli, když ukladatel tomu odporuje. Wdyť slolžená 
věc jest jeho vlastnictvím a nesporný soudce nemůže ro~hodovati 
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o oprávněnosti odporu, nýbrž rozhodnutí se mu ze státi jen ve sporu 
(rozh. č. 11940). Nepochybily proto nižší soudy, když dba!y odpDfU 
ukladatel~ vzne,seného ještě před vydáním. peněz a právní, mocI pou~a~u~ 
a zrušením poukazu nebyl porušen předpis § 32, nebol toto zmsuJlcl 
usnesení bylo vydáno na základě jiného skutkového ~tavu ne~ pouka:, 
totiž v !důsledku potomního odporu ukladatelova, takze tu nejde o. ~e
jaké nové usnesení, řešící tentýž právní poměr, j~k to má na mys;1 re
čené z<ÍJkonné ustanovení. Nesporný soudce by mohl vydatI slozenou 
sumu jednomu z oblátU po případě vymáhajícímu věřiteli jako zákon
l!ému zmocněnci povinného (§ 308 ex. ř., ro:zh. č',10197, 12968 ~b. n. s.) 
jen za súuhlasu olerentova a všech oblátu. Otaz~y mezI mml sporn.é 
nemUže řešiti a nemuže se také zabývati otázkou, zda a kdo by mel 
nastoupiti pořad práva, nýbrž nen!eli shody, nesmí prostě depositum 
vydati. 

čis. 15887. 

PrO' neurčitost závazku nelze pOlvuliti exekuci pudle smíru, kterým se 
povinný zavázal přizpůsubiti v budoucnu přiměřeně ceny zbuží jim pru
dávanéhO' cenám vymáhajíclch věřitelů. 

(Rozh. ze dne 3. března 1937, R I 158/37.) 

Povinný se smírem zavázal, že přizpusobí v budoucnu ceny zboží jí~1 
prodávaného cenám zboží vymáhajících věřitelů. P r v Ý s o u d povohl 
exekuci k vymožení toholo nároku. Rek u r sní s o u d exekuční návrh 
zamítl. 

. N e j vy Š š í s o u d nevyho.věl dovúlacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle § 7 ex. ř. lze exekuci povoliti jen tehdy, lze-Ii seznati z exe
kučního titulu mimo osobu o-právněného a povinného též předmět, způ
sob, objem a čas dlužného plnění ne'b opomínutí. Poukazují-li vymá
haiíc! věřitelé na to, že bylo. povinností soudu přihlédnouti i k zápisu 
o. fednání konaném před wzhodčím soudem, aby tím rozptýlil možné po
chybnosti, vzešlé mu snad se zřetelem k znění uzavřeného smíru, pře
zírají, že zápis o jednání, jež předcházelo uzavření smíru, není součás~ 
exekučního titulu, jenž podle jasného předpisu § 7 ex. ř. Jest výhradne 
rozhúdujícím, a neprávem se dovolávají také rozh .. č. 3013 (nesprávně 
Č. 3017) Sb. n. s., v němž bylo uznáno, že - vzejdou-I! pochybnostt 
o rozsahu závazku povinného - je.stopřihl.édn~uti i~.duv?d~m .. exe~č
!lího titulu (nikoli tedy k jiným splsum, trebaze v teze ve CI znzenym). 
Smírem ze dne 25. srpna 1936 převzala povinná firma mezi jiným i zá
vazek »přizpusobiti v bud~uc~u přiměřeně své ~eny k. cenán;. nav~ho
n.telu«. Z tohúto znění nent vubec patrno, o ktere ceny Jde, pn čemz se 
podotýká, že vymáhající věřitelé sami dopouštějí! že existují nes četné 
kombinace ruzných cen, jež vůbec nelze pojmoutt do obsahu smíru, a 
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kro':lě t?ho. jest také pojem, ~řiměřeného přizpůsobení cen neurčitý, 
ponevadz mkterak ne~nan:en~, ze po;,wná .~irma ~usi požadovnti tytéž 
c~ny Jako nav::hovatele, ny.br,zodovoluJe do JISté mlry i odchylky, jejichž 
p.;"neren?st vsak ~ exeku~mm 1Jt:,'lu nebyla upravena. Vymáhající vě
melé chtep exekucI vym?cI na povInné straně positivní čin, jeho,ž způsob 
". obje.m vsak v exekučm~ htu~u nebyl konkrellsován a přesně vymezen. 
Schazl tu proto podstatna nalezltost v § 7 ex. ř. požadovaná. 

čís. 15888. 

Právo volby pomichati si závdavek, nebo žádati za splněni, či za ná
hra~u .~~?dy, jest alternati-:ní, nikoli komulativní. Volbou vykonanou 
v dr/veJsl.m, sporu ~ vrácem ~~,::davk~ .. jest ~rávněný k podržení zá
vdavku vazan v novem sporu, JeJz zahá.ltl o nahradu škody pro nesplnění 
smlouvy. 

(Rozh. ze dne 3. března 1937, Rv I 859'/35.) 

V témž smyslu: rozh. Č. 1464 Sb. n. s. 

. žalo~a.ný v:iplatil žalobci při sjednání smlouvy, pro jejíž nesplnění 
jest nym zalo.va~ o náhr~du škOd}:, č.ástku 1'?OOO Kč. Ve sporu Ck X 
a 321/~~, v 11';111 z, se domaha'l nynejsl zalovany na nynějším žalobci také 
vrace'll1 r~čene ca,slky, prohlásjl žalovaný (nynější žalobce), že částka 
lO.glO0 Kc byla zavdavkem a ze tento z"vdavek propadl proto že za
vmením žalobcovým (nynějšího žalovaného) nemohla smlou~a býti 
splněna; Ž<lloba Ok X a 321/31 byla pak i co do částky 10.000 Kč pra
voplatne zamítnuta, poněvadž částka ta byla závdavkem a smlouva ne
by:a splněna vinou ž~lo?wvou. žaloba na náhradu škody pro nesplnění 
cne smlouvy utvrzene zavdavkem byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří 
s t o II C, n e j v y Š š í m 's o ude m z těchto 

důvodů: 

. Pr,ohlášen.í nyn~j'š~ho ža!ob~e ve sporu Ck Xa 321/31, že Ona částka 
jest za~?avkem, ma zavazny vyznam i mimo spomé řízení Ck Xa 321/31 
a~emuze .. s~ pr.?!o hlobce v nynějším sporu zastávati stanovisko, že 
neslo v p;IČl11e ~ast~y I~.?OO K~ o ~ávdavek ve smyslu § 908 obč. zák. 
Podle § 908 obc. zak. ulltze neVlllna strana, nesulní-li se smlouva vinou 
~:uhé strwn~, závdav~~, který obdržela, si pOd~žeti nebo může nazpět 
zadal! trojnasobnou castku záv,davku, jejž dala. Nechce-li se však tím 
spokojiti, .může žádati za splnění, nebo, není-li to již možno za náhradu. 
Roz~Odl-h ~e žalobce ~a sporného řízení Ck Xa 321/31, že' si závdavek, 
k~ery obd.rzel, ponech a, zaniklo jeho právo žádati za splnění nebo za 
nahrad~ skody, neboť t~to 'právo není kumulativní, nýbrž alternativní 
(rozh. c. 1464 Sb. n. s., judIkát býv. nejvyššího soudu ve Vídni č. 218, mu. n. F. 7394). 
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é/s. 15889. 

Stalo-li se v obci zvykem ohrazovati staveni po levé straně vchodu, 
lze uložiti vlastnikovi ohrazení (§ 858 obč. zák.) jen po této straně. 

Zásadu tu nelze však rozšiřovati na všechna staveni v obci, je-Ii 
dotčená místuí zvyklost dokázána jen v určité části obce a nejsou-Ii též 
u stavení, o něž jde, spbtěny podminky, za nichž se ona zvyklost vy
vinula. 

(Rozh. ze dne 3. března 1937, Rv II 106/35.) 

Srv. rozh. Č, 3472 Sb. n, s. 

žalobce se domáhá postavení plotu mezi zahradou žalovaného 
u domu Č. 162 v M., opíraje žalobní nárok mimo jiné i o předpis § 858 
obč. zák. O b a ni žš í s ° u d y zamítly žalobu. 

Ne j v y Š š i so u d uznal podle blohy. 

Důvody: 

Nižší soudy nepo'soudily věc správně (§ 503 č. 4 c. ř. s.), vyslovily-li, 
že žalovaný jest povinen vystavěti plot jen po levé straně, ježto jest 
v M. zvykem, že se staví plo,t vždy na té straně, .kde jsou chlévy. Bylo 
ovšem zjištěno, že se v M. staví plot vždy na té straně, kde jsou chlévy, 
avšak s tím omezením, že, jsou-li v jedné řadě stavěny v M, chlévy po 
levé straně, postaví se ploty na této straně, a jsou-li v druhé řadě opět 
chlévy po pravé straně, jsou tam na téže straně i ploty vlastníku chlévů, 
Z toho plyne, že zvyklost postaviti plo,ty na té straně,kde jsou chlévy, 
jest dokázana pouze tehdy, jde-li o celé řady stavení. Dále bylo zjištěno, 
žev řadě, v které jsou stavení obou stran, jsou dosud vystavěna 'pouze 
tři stavení, a to dům žalovaného, který má chlév na levé straně hlav
ního vchodu vedle silnice, pak stodo,la žalobcova, kde chlév není, a 
ohytné stavení K-ovo, kde jest též chlév po levé straně hlavního vchodu, 
Sousední stavení není jestě dostavěno. Plot si postavil žalovaný po levé 
straně podél silnice, avšak i kousek po pravé straně, Ostatní hranici 
mezi zahradou tvoří nízká betono'vá zeď, Plot mezi po'zemkem žalob
covým a K-ovým postavil žalobce. Pozemek K-ův není po pravé str<!Jně 
úplně oplocen. žalobce postavil plot mezi zahradou a pozemkem K-ovým 
v době, kdy tam vůbec ještě nebylo stavení, jinak 'by prý K. podle zvyk
lostí v M. byl sám postavil plot. Jde proto o stavení, která se teprve 
postupně dostavují, a nejde o' celou řadu hotových staJvení. Z toho nehe 
usuzovati na nějakou místní zvyklost stavěti chlévy a ohrazení po levé 
straně v té části obce M., kde uvedená tří stavení stojí, - K-ovi bylO 
také nařízeno ve stavebním povolení postaviti plot po straně pravé -
a nelze proto zvyrklost zjištěnou v jiných částech této obcc, kde již jde 
o celou řadu postavených domů s chlévy, rozšiřovati i na souzenou věc, 
žalobce jest tudíž podle ustanovení § 858 obč. záJk oprá"něn žádati, 
aby se žalovaný jako vlastník pozemku po,staral o ohrazení svého po
zemku po pravé straně vchodu do domu nehledíc na to, stal-li se plot, 
který původně postavil soused, vadným (srv, rozh. Č. 4891 Sb, n. s.). 
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čls. 15890. 

Poskytl-li otec za živa své dceři otcovský podil jde (' darováni od-
volatelné pro hrubý nevděk proti dárci. ' 

(Rozh. ze dne 3. března 1937, Rv II 239/35.) 

Žalobce ujednal podleč\. II no!\ářského spisu ze dne 17 května Ig31 
s~ syou manželko~c které postoupil svou ideální polovici usedlosti, že 
prejlmatelka na srazku z postupní ceny vyplatí dceři Hermíně M. ~ ža
I~vané ---: část~~ 2ú.()?0 Kč při I:~ovdání, nejpozději však při dosažení 
~5 let .veku. Dnve nez ten okamZl'k nastal, dOpustila se žalo'vaná vůči 
zalobCI opětovných urážek na cti, pro něž byla pravoplatně trestně od
s(ouz:,n~. Tv~dě, že se uvedené poskytnutí 20.000 Kč stalo bezúplatně, 
domaha se zalobce, aby darování dotčené částky bylo prohlášeno za 
odv~lané a neúčinné I:ro hwbý nevděk (§ 948 obč. zák.). Žaloba byla 
zamItnuta s o u d Y v sec h tří s t o I i c. Ne· j v y Š š í s o u d uvedl 
v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Výtka nesprávného právního ~osouzení jest potud oprávněna, pokud 
odvola;:1 sou,d .odchylne od prvmho soudu vyslovil, že v poukazu ža
lobcove manzelce, obsaženém v notářském spise ze dne 17. května 1931 
<lby na srážku kupní ceny za nemovitosti jí postoupené vyplatila žalo~ 
v~né na otcovský podíl ZO.ú()O Kč, nelze spatřovati darování, nýbrž 
narok na předchozí poskytnutí dědického podílu. Správně však sám od
vol~~í s?ud dovodil, že n~rok žalované na dědioký podíl v době sepsání 
notarskeho SpISU p,odl~ zak~na tu ješt~ ~eb~l, neb,oť děti nalbývaji podle 
§§ 536 ,a 76~ o~c. za;,k; narok .na dedlOky podI! aneb povinný podíl 
teprve az po umrŤ! rodlcu nehledlc aIlI na to, ze v době seps&ní odstupní 
~mlouvy; nebylo ani jis.to, zda po úmrtí rodičů zbude jmění, z něhož by 
zal~'~ana mohla dostaŤ! vůbec dědIcký podíl aneb po,vinný podíl, neboť 
rodlc,e mohou volně nakládati Se svým jměním za živa i na případ smrti. 
Nemela proto žalovaná vůbec zákonný nárok na poskytnutí částky 
2'0.000 Kč z důvodu dědického práva. Ani z ustanovení § 139 obč. zák. 
nelze usuzovati na povinnost otce, aby své dceři za svého živo"a po
skytl anebo zabezpečil otcovský podíl, jak má žalovaná mylně za to. 
Učinil-li taJk přece, nešlo o splnění povinnosti, nýbrž šlo o daro'vání 
podl'~ § 9'38 obč. zák., jež lze podle § 9'48 obč. zák. odvolati pro hrubý 
nevdek. 

čís. 15891. 

Pro otázku, v jaké hodnotě jest vpočisti movité věci a peníze, jež 
oprávněný k povinnému dnu přijal před válkOU, rozhoduje jejich vnitřní 
hodnota, odpovídajíc! hodnotě vyjádřené v československých korunách. 

(Rozh. ze dne 4. března 1937, Rv I 122q;35.) 
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žalobkyně (nevlastni sestra žalované) přednesla, že obdržela v dGbě 
svého sňatku od své matky v roce 1903 věnem 6.000 K a dvě krávy 
s přislibem, že obdrží je'štědalší podíl z nemovitého majetku matči,na. 
Usedlost Č. 6 s pozemky ve V. a v J. postoupIla matka obou spornych 
stran dne 19. července 1922 polovicí žalované a druhou polovicí manželu 
žalované za cenu 20.000 Kč a za dO'životní uživání. Tato usedlost mě'la 
v roce 1922 hodnotu nejméně 3'00.000 Kč. Doživc5tní užívá"í, které si 
matka při postupu vymínila, a to pouze na oko, činí 3.000 Kč ročně, 
ta1kže ve skutečnosti šlo s jeji strany při po,stupu oné usedlostI o daro
vání a žalOlvaná byla obdarována nejméně částkou 90.000 Kč. Další 
nemovitosti postoupila matka žalované dne 31. října 1929 za pouhé do
životní bezúplatné po,žívání těchto nemovitostí, aby tím bylo za:kryto 
darování a aby nebyly vyměřovány darovací poplatky. Ještě v té době 
prohlašovala matka, že žalobkyně dostane ještě nějaký podíl, ježto 
oněch 6.000 K, které jí vyplatila, a krávy, které dostala, ani z daleka 
nedosahují výše podílu, na který žalobkyně má právo. Nemovitosti 
právě uvedené měly cenu nejméně 100.'000 Kč a ježto právo požívací 
má hodnotu ročně nejvýše 2.500 Kič, dostalo se tím žalované daru 
95 . .000 Kč. Po smrti své matky zjistila žalobkyně, a tOl teprve v srpnu 
1932 že žalovaná byla matkou o'bdarována celým majetkem a že se na 
ni (ž~lobkyni) nic nedostalo. Oběma zastřenými smlouvami postupními, 
které jsou ve skutečnosti smlouvami darovacími, ježto žalovaná vůbec 
žádné trhové ceny zemřelé matce nedala a požívací právo její matka 
vůbec nevykonávala, byla žalobkyně jaJko nepominutelná dědička zkrá
cena a má námk na to, aby žalovaná přispěla k doplnění jejího povin

. ného podílu. :K doplnění povinného podílu jest povinna jen žalorvaná 
sama, nikoli její manžel, a poněvadž celé darování činí 185.000 Kč, měla 
by žalobkyně děditi polovici, to jest 92.5'00 Kč, a povinný dil toho čilIlí 
tudiž 46.250 Kč. žalobkyně, j'ež projevila ochotu spokojiti se částkou 
30.000 Kč, domáhá se zaplacení této částky žalobou. P r v Ý s O' U d ža
lobu Zdmítl. D II vod y: žalobkyně se domáhá doplnění povinného dílu 
na 'své sestře, tudíž rovněž nepominutelné dědičce po matce s tím, aby 
při určení povinného podílu byla za základ vzata darování, jichž se do
stalo žalované od matky za jejího života (§§ 785 a 951 obč. zák). Po
něvadž je nesporné, že po zemřelé matce nebyla pozůstalost projednána 
pro nedostatek jměni, mají pro· výpočet povinného dílu žalobkynina, po 
případě pro doplnění dílu toho význam jen ta tvrzená darování, jiCh} 
se žalované dostalO' při postupu usedlosti její matky. Podle § 794 obc. 
zák. se určuje hodnota nemovitostí, záleželo-li darování ve věcech ne
movitých, podle doby přijetí a bylo proto hodnotu nemovito'stí žalovan~ 
postoupených určiti ke dni iich 'Odevzdání, tedy ke dni, kdy žalovana 
nabyla vlastnického práva 'k nemovitostem postoupeným; to stalo se 
v rOce 1922 (částečně v roce 1929). Poněvadž pak v té době byly nemo
vitosti postoupené zatíženy požívaCÍm právem, které ovšem smrtí pos
tupitelky odp"dlo, bylo 'při odhadu nemovitostí těch povšimnouti si 
i tohoto břemene. Nemovitosti ty měly v oné době cenu 216.047 Kč a 
36.0127 Kč, tudíž celkem 252.074 Kč. Od ceny nemovitostí patřicích 
k č. p. 6 jest odpočítati jednak částku 2'0.'000 Kč jako kupní cenu a 
jednak hodnotu doživotniho užíváni částkou 46.43() Kč; činila tudíž 
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čistá hodnota nemovitostí patřících k č. p. 6 ke dni odevzdání 149.617 
Kč - a ježto žalovaná dostala pouze polovici nemovitostí, dostalo, se jí 
dotčeným postupem jmění v hodnotě 74.808 Kč 50 h. V téže hodnotě 
se dostalo daru též manželu žalované, k tomuto darování však žalující 
sama při vypočtení povinného dílu nepřihlíží a podle § 785 obč. zák. 
nelze ani k němu přihlížeti. Postupem nemovitostí patřících k č. p. 8 do
stalo se žalované ---.: po odečtení hodnoty práva požívání, činící 11.'908 
- 24.119 Kč, takže se dostalo žalované darováním jmění v hodnotě 
celkem 98.92~ Kč 50 ~. Tuto částku jest tudíž vzíti za základ při vý
P?č~~ povl,;neho p~dllu, O!~ou spo.rnyc~. ~tra~ Jako nepominutelných 
:tedlcek, .o~sem s lIm, ze zalovana, ma]!cI pravo na povinný díl, ručí 
zalobkym Jen potud, pokud uvedeným daro1váním obdržela více než 
P?vl11ný díl. Nelze ovšiem ,přehlédnouti, že žalobkyně při uzavření 
snatku v roce 1903 dostala venem 6.000 K a dva kusy hovězího dO'bytka 
'~. dále I?, že ~~Iobkynina matka zaph,ma na dluh žalobkyně a je~ 
ph? manzela v c~.st.ce 3.400 K 2.400 K, takže se žalobkyni dostalO' od 
Jej.' ~at,ky - poclta-1I se :polOVIce dluhu toho k tíži žalobkyně - nej
~ene ~.astky 1.200 K darem. Při vypolčtení povinných dílů obou str"n 
Je'st pnhlédnouti i k posléz řečeným majetkovým hodnotám jichž se 
dos!alo žalobkyni v letech 1903 a 1913 a vzíti je v té hospOdiřské hod
n~te, kterou 'Cdobě, kdy ~e )ich žalohkyni dostalo, opravdu měly. Jistě 
bl' bllo krute nespravedhve, kdyby se hodnoty ty při vypočtení po
vl11neho dílu braly pouze číselně a nepřihlíželo se k tomu, že hodnota· 
?OOO K v roce 1903 byla podle poměrů všeobecně známých a dle zku
senost,l soudu nejméně desetkráte větší než hodnota koruny českoslo
v~n~ke V letech 1922, a 1929, A tak se to má í s těmi dvěma kusy ho
vezlho dobytka, ktere tehdy podle žívotních zkušeno'stí i z jednání sou
dem nabytých, měly hodnotu nejméně 360 K před válečných a tudíž 
pOodle toho, co řečeno, desetkráte tolik korun povál'ečných. 1 hodnota 
kO'runy předválečné v roce 1913 měla hospodářs1ky daleko větší cenu 
než koru~a poválečná v letech 192'2' a 1929 a proto při srovnání s koru
nou povalečnou representovala nejméně osmkráte větší hodno,tu koruny 
p~válečné:, žalobkyně si pod!e toho mus! při vypolčtení povinného dílu 
datJ zapocltatJ to, čeho se Jl dostalo pred válkO'u, ovšem v hodnotě 
která se rovná číselně desetkráte po případě osmkráte větším cifrám ko~ 
runy poválečné. žalobkyni se tudíž dostalo před válkou věnem od 
matky na její povinný díl majetkových hodno! representujícíchčástku 
73.200 Kč :poválečných, Sečte-li se tato částka s částkou darování po
skytnutých žalované z obou postupů (98,927 Kč 50 h a 73200 Kč), vy
plyne z toho suma 172.127 Kč 50 h a ta je hodnotou pOlzůstalosti po 
matce sporný<;h ~t,:an. P~otože jde o dvě nepomínutelné dědičky, činí 
z toho povmny dll Jednu ctvrtinu, t. j. 43.031 Kč 90 h. Poněvadž ,se ža
lobkyni dostalo od její matky daleko více, nemá nároku na doplnění 
povinného dílu. O d vol a c í s 00 u d nevyhověl odvoláni. D ů vod y: 
POjem zhodnocení není sÍCe našemu právnímu řádu znám avšak tím 
není ,nikt~rak vyvráceno právní stanovísko, z něhož vychází soud 
prvm stOohee v napadeném rozsudku a k němuž se i odvolací soud rpií
pojuje; Má-li býti správně a spravedlivě zjištěno, co obě sporné strany 
od sve matky dostaly, musí nutně býti při tom přihlíženo i na draho'tnÍ 
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oměry v dobách, kdy se tak stalo, ~eboť ohr~mnt politický i hOspo,
~ářsk' převrat, který se mezítím udal, nelze prehhzeh. Je,st n?tor~c~e! 
'e dr;hotní i cenové poměry před válkou v roce 1913 a hm vI~e Jeste 
z oce 1903 nelze srovnávati s poměrv v letech 1922 a 1929 a ze nelz; 
;r~stě vzítí peněžité částky tehdy a později platné za, stejně hodn.otne, 
To b vedlo, jak napadený rmsudek, správně ,po~otrka, ke krute .ne
s rav~dlnosti, neboť tím by byl porusen p;l11Cl'~ ~;rnosh., že česko~ 
sfo'venská koruna poválečná v poměru k predvalecne ko?une rakousk,; 
jest znehodnocena o 8.40%, potvrdíla Národní bapka cegkoslovenska 
a soud první stolice právem tudíž hodnot~ ~lně11l v roce 1913 pr?tl 

I " roce 1922/29 osmkráte a proh pinem v roce 1903 desetkrate 
p ,~em vboť to odp'ovídá neJ' en zprávě Národni banky československé, 
vyse, ne , , k ·t' t ,kuše 
n' brž i všeobecně známým a tedy notonckym s u ecn?s cm a .-
n~stem běžného denního života. Vycházeje z tohoto predpo~ladu, ~o
spěl :proto 'soud první stolice právem k závěru, že žalob kyne na svem 
povinném podílu není zkrácena, 

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

Důvody: 

V souzeném případě, v němž se žalo:bkyně pOod!e § ,951. obč. z~k. 
domáhala na žalované úhrady schodku sveho povmneho dIlu, Jde se zre~ 
telem na uplatňovaný dovolací důvod nesp,ráv:ného ,p!ávnlh? . PO,souzem 
věci (§ 503 Č, 4 c, ř. s.) již, jen O' otázku, v J~ke ,cene Jes~ VZ,ltJ veCI n~o: 
vité protí jejichž vpo'čtem do pOVl11neho {hlu zalobkyne mc nenamlta. 
O t~m ustanovuje § 794 obč. zák" že se I;.ři, každ~m ,vpo:~te,ní, ne..zále
želo-li to, co bylo přijato, v hotových penezICh, nyb:~,Y Jlnych vecech 
movítých nebo nemo'vítých, určuje hodnota p,:sledr;e]slch,podle ~oby 
,přijetí, prvnějších naproti tomu podle doby dedlckeho n~pad~~ Tlmto 
dnem jest v souzené věci den 16, března 1932. NepÚ'chybll tudlz odvo
l'aCÍ soud když sice z jiných důvodů, ale podstatně, v. so~ladu, s §, ~94 
obč, zák jo:k před válečné koruny, tak i dobytek, o' JeJlchz vp,octe111 slo, 
vzal v ceně vyjádřené popříp~dě !,1~řené ,~!kolí korunamI n;eny mko,u~ 
skouherské, které již nejsou z"komtym mentkem hodno~, ,nybrz v c~ne 
měřené v korunách československých, r:eb~ť to odpov!da j 794, o~č. 
zák, a n<lmá tato věc v podstatě nic ~o dela!1 s valon~acl nasln; pray111n~ 
řádem zásadně neuznávanou, neboť I byv ale mkoll's~e koruny, k~er~ ~o 
volatelka dosto:la, když měna ta již neplatí" je~t kla,s,tJ ,na roven l'ny~ 
věcem movítým, jejichž cena byla pak spravne vypdrena skutecnos:1 
od p o v í d a ji c í m množstvím Kč, Jinak 'postupolvatJ, nelze, nebo!, 
má-lí se zjistiti, zda vpočtením toho, c~ žal~bky~~ od, ~ve matky v tE!h
de"ší měně před válkou dostala, 'po phpade dalslChcas~ek v r?zs,u~k~ 
p~ní sto líce uvedených, nebyl vyrovnftn nárok zalobkyne; kte;y S10vcml 
podle § 951 obč, zák, vyjádřený v Kč, musí obě sroynav,:nc ve!lc.my 
býti vyjádřeny st e j n o umí r o u a tou podle platnych predpI'su Jest 
pouze měna československá. Ustanovení § 6 zilkona ,ze dne ,10. du!'ua 
1919, č, 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a sprava platJdel v ces-
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koslovenském státě nebrání názoru zde zastávanému, ježto řečené usta
novení .má na my~1i toliko: plac~ní závazků zn~jících na koruny r<rkousko
uherske a splatnych v oblastI ceslkoslovenske republiky, o kterýžto pří
pad tu nejde. 

čís. 15892. 

Obecní zaměstnanci. 
Obecní zaměstnanec se může domáhati samostatnou určovací žalo

bou, že jeho propuštění ze služeb obce jest neplatné a že jest dále 
v jejích službách; přípustnosti žaloby určovací tn nevadí ani že mohlo 
býti žalováno na plnění. Pro žalobu fu neplatí lhůta § 1162 di obě. zák. 

Předpoklady ustanovení obecního zřízence (v čechách) zřízencem 
definitivním. 

(Rozh. ze dne 4. března 1937, Rv I 1485/36.) 

Srv. rozh. Č. 8,063, 1115,0, 11294. 12687. 13687 Sb. n. s. 

.Žal~bce se ;domáhá určovaCÍ žalobou zjištění, že jeho propuštění ze 
sluzeb zalovane obce Jest neplatné, a že jest dále v jejích službách jalko 
obecní strážník. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o II d uložil odvolacímu soudu nové jednání a roz
hodnutí. 

D ů vod y: 

UrčovaCÍ nárok, jak se ho žalobce domáhá, mu ze býti předmětem 
~amostatné žaloby a soudního rozhodování jen za podmínek § 228 c. 
r. s. Tyto podmínky jsou v souzené věci prokázány, ježto žalobce mohl 
síce 'žalovati o' plnění, avšak tou žalobou by nebyl vyčerpán celý roz
sah sporného právního poměru (srv. rozh. Č. 11294 Sb. n. s.) a určo
vací žaloba má tudíž samostatný prakti"ký účel (rozh. č. 1115,0 Sb. n. s.). 
Pokud žalovaná vytýká, že nároky žalobcovy jsou prekludovány podle 
§ .1 ! 6,2 d) obč .• z~k;, p,:otože žaloba byla podána po úplynutí šesti 
meslcu p? pr.opustem, Jez ~ylo usnesoeno 2~. září 1932, přehlíží, že ža
loh~e :svuJ narok nevyvozuJe 7 bezduvodneho pwpuštění, nýbrž z tvr
zem, ze propuštění to jest vůbec neplatné, ježto žalov"ná obec nedo' 
držela zákonných přeqpisů při jeho propuštění, a domáhá se wzsudku 
že jeho služební poměr dosud po právu trvá. Nejde tedy o náhradní ná~ 
roky ani '0 odškodnění pro předčasné propuštění žalobce (srv. obdobné 
r?zh; č. 8063 S~. n. s.) a neplatí tedy pro llplatňnvané nároky šestimě
slčm pnJkluse. zalúbce byl ustanoven provisorním strážníkem 'úbce dne 
27. února 1920, tedy za účinnosti zákona č. 16/1920 Sb. z. a n., př.i čemž 
nebyl .dodrž~n př~dpisj 48 čes. obec. zříz. o hlasování lístky, takže usta
novem proVISOrnlnl znzencem obce bylo, neplatné. Žalobce byl však 
ustanoven definitivním zřízencem po plynutí provisorního roku (v roce 
1921), při če!llž~bll? hla~ová~o Iíst~y. J~ediné te',lt0' projev vůle žalované 
obce nezalozll Jeste ,sluzebm pomer zalobce Jako zřízence žalo'vaně 
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obce podle zák. č. 16/1920 Sb .. z. a ';. P~dle §.~ řeč. zák. jest k tomuto 
oHebí jednak, aby byla vypsana ve reJ na sO,utez a wb:,.: byla.'pro~edena 

eolba hlasovacími lístky podle § 48 českeho obecmho znzem (srv; 
rozh. Č. 12769, 7477, 4518 Sb. n. s.), jednak by šlo o služb~, ktere 

odle § 2 uved. zák. mají býti konány zřízenci trvale ustanovenyml. Na 
~ouzený případ se nehodí rozhodnutí č. 1342.8 Sb. n. s., jehož se dovo
lávají nižší soudy. Které služby ve spr~vě. obce a, obecnk.h ~odnik~ mají 
býti konány zřízenci trvale ustanovenyl111 a Jakych zvlastmch .z.l?usobl
lo'sti jest pro jednotlivá mí~ta zřízenecká třeb,a, o tom se usnasl P?dle 
§ 2, odst. 1, řeč. zák. obecm zastupItelstvo, avs~k v odst. 2 tohoto pIed: 
pisu bylo ustanoveno, že tMo usnesem obecnrho z,,:stU1pltelstva se ma 
státi do 3 měsíců ode dne, kdy byl tento zákon vyhlasen, t. J. do ~ne I? 
dubna 1920, a neučiní-Ii tak obecní .zastt;l?itel~tvo do uV,ede,n~.lhuty, ze 
o tom rozhodne s konečnou platnostI nadnzeny s~~o'spravny u;ad. J~st
Uže vzniknou později nové obory služby, vyžaduJlcl ?stan~~em trvaly ch 
zřízenců, rozhodne i tu podle o,cst. 3 § 2 obdobne n~dnzeny sa~o
správný úřad (srv. rozh. č. 12687 Sb. n. ~.). Od~~lacI soud se vsa~ 
otázkou vypsání soutěže a systemlsace neolmal a ota~kl ty se ~tI ~~aml 
neprobral' (§ 182 c. ř. s.). N;lze groto ješ~ě spole,hhve od>poved~h na 
otázku, zda žalobce byl trvalym znzencem zalovane ob~e, P?dle .zak~na 
č. 16/192,0 Sb. z. a n. a zda bylo předpokladem ro~va~"~1 sl~ze?mho 
poměru provedení disciplinárního řízem a usnesem dlscllplmarm ko
mise podle druhého odstavce § 8 vl. naŤ. Č. 483/192'0 Sb. z. a n., Čl zda 
jest je pokládati za zřízence smluvního (srov. r?:h. č. 1~68~ Sb. n. ,s.). 
Na odvolacím soudě bude, aby se otázkou "outeze a syscemlsace ybual 
~ zejména zjistil, zda šlo o místo strážníka již dříve system.ys?vane, ~ za 
jakých okolností, či o nově systemísované (v roce !(21), .lez by ovsem 
vyžadovalo schválení nadřízeným úřadem. Věc tudlž nem zrala k roz-

hódnutí. 

čís. 15893. 

Chtějí-Ii strany dosáhnouti, aby spor byl projednán ve zvláštním ří
zení pro pracovní soudy JSOll povinny učiniti prohlášení podle druhého 
odstavce čl. IX zák. č. i61/1936 Sb. z. a n., tře~~ by! Sp?!. před ,S~)tl: 

. dem jednacím podle § 42 zák. o prac. 'soudu zahalen pred ucumostt !ec. 
zák. konalo-Ii se další ústní jednáni již za účinnosti u~ed. zákona a led-
nán~-Ii hledíc k změně v osobě soudce podle § 412 c. r. s. znova. 

Rozll. ze dne 4. března 19>37, Rv I 28,0/37.) 

Prvé ústni jednání před soudem jednajícím o žalobě podle § ,;12 z,rk. 
č. 131/1931 Sb. z. a n. ,se konalO' dne 17. července 1936, by:o vsak od: 
ročeno na 12. srpEln 1936 po případě 16. ::áří 1936 ~ pro zme~u v osobe 
soudce provedeno zno'va podle § 412 c. r. s. P r v y s o U? ,zalobll' p:o 
tentokráte zamítl. O d vol a c í s o u d rozhodl o odvolam, potvrdlv 
prvý rozsudek, v senátě složeném podle § 32 zák. o prac. soud. 

II 
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Ne j V Y š š í s U U d zrušil r0'zsudek odvolaciho soudu s nzením 
jemu předcházejícím, počínajíc ústním odvolacím jednáním pro zmateč
nost, a uložil 0'dvolacímu soudu, aby o odvoláni rozhodl v senátě slože
ném podle předpisu § 7 j. n. 

Důvody: 

Podle čl. IX zákona č. 161/1136 Sb. z. a n. jsou ve sporech projed
návaných u okresních soudů, jednajících podle § 42 zák. č. 131/19'31 
Sb. z. a ln., strany povinny před tím, nežli se pustí do jednání o věci 
hlavní, prohlásiti se o tom, zda mají za to, že jde o spor pracovní, který 
třeba projednávati podle ustanovení zá:kona č. 131/19'31 Sb. z. a n., a 
neučiní-li strany takové prohlášení, jest ~por projednávati podle usta
novení civilního řádu soudního, platných pro řádné soudy. Zákon 
č. 161/1936 Sb. z. a n. n"'byi účinnosti dnem 1. srpna 1936 a v jeho čl. 
XI nebyla účinnost zákona v pfíčině pracovních sporů ve smyslu čl. IX 
omezena na rozepře, u nichž žaloba byla podána nebo spor byl zahá
jen před 1. srpnem 1936. Z toho ve spojitosti s tím, že čl. XI řeč. zá:k. 
má v jiných směrech přechodná ustanovenI. kdežtO' podobných ustano
veni není v příčině pracovnich sporu zahájených u okresních soudu, 
které jednají podle § 42 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. na mistě pracovních 
soudu, je zřejmé, že nové předpisy čl. XI dotčeného zákona se týkají 
i sporu zahájených již přede dnem účinnosti zákona (I. j. před 1. srpnem 
1936), bylo-li stranám jen možno, aby vyhověly novému předpisu, I. j. 
"'by mohly po účinnosti zákona č. 161/1936 Sb. z. a n. ještě před tím, 
nežli se pustily do jednání o věci hlavni, prohlásiti, že mají za to, že 
jde o spor pracovni, který třeba projednávati podle ustanovení zá!kona 
o pracovních soudech. V souzené věci měly strany mo·znost učiniti ta
kový projev, neboť první ústní jednání se konalo sice dne 17. července 
:936, avšak bylo odročeno na 12. srpna 193.6, ~ ježto se právní zástupce 
zalobce k tomuto roku pro vadnost dorucem nedostavil, na 16. září 
19G6. Jak při stání dne 12'. srpna 1936, tak dne 16. září 1936 na!stala 
změna v osobě soudce a proto musilo býti podle § 412 c. ř. s. ústní líčení 
provedeno' před 'novým soudem znova. Ústní jednání před novým soud
ce", konané (§ 412 c. ř. s.) je novým jednáním a nikoli jen pokračováním 
dřívějšího jednání, což 'hy se příčilo požadavkům ústno,sti a bezprostřed
nosti řízení. Nezáleží na tom, že toto nové jednání je poněkud ulehčeno 
z důvodu /procesní ekonomie, aby totiž nebyla zmařena do'savadní pm
cesní činnost stran a její výsledek (§ 412, odsl. 2, c. ř. s. v doslovu zák. 
č., 161/1936 Sb. z. a n.). Co se týká prohlášení stran, zavedeného teprve 
z",konem č. 161/1931 Sb. z. a n., nemá význam, že strany takové pro
hlášení v řízení před dřívějším soudcem neučinily a ani učíniti nemohly, 
ježto podle dřívějšího z<ikona taloo"ého Iprohlášení nebylo třeba a ne
mělo žádné závažnosti. Rozhodující je jen, že v době, kdy bylo konáno 
jednání před n0.vým soudcem a bylo podle předpisu § 412 c. ř. s. jednati 
·»zno,va«, bylO JIŽ v platnostt ustanovení o nutno'sti prohlášení, týkajícího 
se povahy sporné věci, a strany mohly se tedy před novým soudcem 
prohlásiti ve smyslu třetího odstavce čl. XI zálk. č. 161/1931 Sb. z. a n. 
a musily tak učiniti, chtěly-li dosáhnouti, wby byl spor projednán ve 
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zvláštním řízení pro pracovní soudy platném. Ježto ,v s?uzené vě~í stran~ 
se tak neprohlásily, byl spor prvním soudem spravne pr?jednan. podle 
ustanovení civilního řadu soudního, což vychází z toho, ze prv11l soud 
neučinil prohlášení ve smyslu:pátého odstavce čl. Xl dotčeného z,~ko,?a 
a ani v rozsudku se o tom nezmíní!, že rozsudek vydává ,~e zvlastn:n~ 
soudnictví o pracovních soudech. Odvolací soud měl tudlZ ~ odvolanl 
jednati a rozhodnouti v senátě s.estaveném podle § 7 j. n. a mkoh v se
nátě složeném podle § 32 zak. c. 131/1931 Sb. z. a n. 

čís. 15894. 

Poi'ad práva pro nárok ~Iu!ní~? úředníka .?bce na ~~~r~du ~ko~y 
vzniklé mu tím, že nebyl obCI pnhlasen k penSI.1n1mu pollStem; predpls 
§ 40 zák. č. 443/1919 Sb. z. a n. tu neplatí. 

(Rozh. ze dne 4. března 1937, R II 82/37.) 

Srv~ Úr: sb. č. 2915. 

Žalobce přednesl, že byl ve službách ž~lované obce a, kon~l práce, 
podle jejíchž povahy podléhal pojistné ~ovmnostt podle zák~n.u. o, 'pe?
sijním pojištění, že však žalovanou obCI nebyl k tomuto pOjlstem ,rn
hlášen a že pro toto opominutí žalované o~ce ned~'stal dílc.hod, kt<;ry by 
mU jinak byl náležel. Domáhá .se ~roto na ,zalovane obcl.nahrady skody: 
vzešlé mu z uvedeného opommutl. P r v y s o u d k namltce zalovane 
odmítl žalobu pro nepříp!lstno,st pohrdu práva .• R e k ~I r sní s o u d 
námitku nepřípustnosti pořadu práva zamítl a ulozll prvemu soudu, aby 
rozhodlo žalobě věcně. 

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

Důvody: 

žalobce se podle svého přednesu domáhá na žalované obci ~oukr~: 
moprávního nároku na, náhr~du škody. p~dle XXX. hlavy. ob;cne?~ za-

. koníka občanského, Oplraje jej o porusem, povmnosÍl, ul?zene ply za!o: 
vané obci zákonem, kterým jsou - hledlc k tvrz~ntm zal?by o ~rvant 
služeb žalobcových u žalované obce - ustanovem § 73 z<lkona c. 89/ 
1920 Sb. z. a n. a § 5 zákona č. 26/1929 Sb, z. a ~.,)ež ukl,,?~jí,z<:měst~ 
navateli povinnost přihlásiti zaměstnance k pensl1ntmu P~'jlsten!, Jso~-h 
v jeho pracovním poměru splněny předpoklady ustanoven! § 1 rece~ych 
zákonných ustanovení. Spory o tyto naroky na lIah:adu s.~ody pa~~'..n~ 
pořad práva, i"'k nejvyšší soud stále rozhoduje, takze stacl v te pncme 
pro stmčnost odkázati k rozhodnutím ·č. 9880, llQ3,I,.12894 Sb .• n. s; 
Ježto žalobce jest pokládati za smluvního zaměstnance zalovane mestske 
obce, a ustanovení zákonů č. 89/1920 Sb. z; a n. a oč. 26/1?129 Sb.~. a n. 
nemají pro uplatnění nároků těchto za~e:tnancu .• n.a ,n~hra~u ~~ody, 
vzniklé jím z opominutí přihlášky k pensljD1mu pO]lstem, zadne vYJ1mky 

~ ••• ' i~ 
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z pořadu práva, právem rekursní soud usoudil, že v tomto sporu nejde 
o nárok podle § 40 zákona č. 443/1919 Sb. z. a n., o kterém by mělo 
býti rozhodováno pořadem stolic úřadů samosprávných, nýbrž o nárok, 
o kterém přísluší rozhodovati soudům. 

čis. 15895. 

Podle § 232, odst. 3, c. ř. s. trvaji soukromoprávni účinky podáni 
žaloby jen, když žaloba byla odmitnuta pro nepřislušnost a totožný 
nárok byl vznesen v třicetidenni lhůtě u přlslušného SOUdu, nikO'Ii by
la-li dřivějši určovaci žalO'ba zamitnuta prO' nedO'statek předpokladů 
§ 228 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 4. března 193,7, Rv II 976/36.) 

Srv. rozh. Č. 12595, 9876 Sb. n. s. 

Žalobce podal dne 28. května 1935 na žalovanou žalobu na zjištění, 
že smlouvou ze dne 8. ledna 19'303 byl med ním a žalovanou sjednán 
služební poměr za podmínek ve smlouvě blíže stanovených. Žaloba ta 
byla pravoplatně zamítnuta, a to rozsudkem nejvyššího soudu pro ne
dostatek právního záimu na bezodkladném určení, poněvadž mohlo býti 
žalováno na plnění. Žalobce poté podal v třicetidenní lhůtě žalobu, 
o niž nyní jde, a domáhá se jí na žalované zaplacení nároků 'Přísluše
jících mu podle uvedené smlouvy, od níž podle jeho tvrzení žalovaná 
bezdůvodně odstoupila. Niž š í s o u d y žalobu zamítly s poukazem 
na předpis § 8, odst. 6, zák. č. 154/1934 Sb . . z. a n. 

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

Důvody: 

V souzené věci jde o to, zda byla žalobcem dodržena lhůta § 8, 
odst. 6, zak. č. 154/1934 Sb. z. a n. Žalobce míní, že lhůtu tu dodržel, 
ježto po zamítnutí určovaCÍ žaloby podal v 30 dnech novou žalobu 
o plnění, a že také v žalobě určovaCÍ již požadoval placení zadržených 
měsíčních částek 500 a 300 Kč. Nejvyšší soud dovodil již v rozhodnutí 
Č. 12'59'5 Sb. n. s., k němuž se pro stručnost odkazuje, že ustanovení 
§ 232, odst. 3, c. Ť. s. v doslovu zflk.č. 23/1928 Sb. z. a n. se týká 
i žalob, jež jsou vázány na propadnou lhůtu. O takovou žalobu jde v sou
zené věci. V rozhodnutí č. 9876 Sb. n. s. dovodil však nejvyšŠoÍ soud, 
že ustanovení § 232, odst. 3, c. ř. s. jest výjimkou z pravidla, že tudíž 
tolo ustano,vení 11E~lze vykládati extensivně. Podle toho trvají sice sou
kromoprávní účinky podání žaloby, když žaloba byla soudem O'dmít
nuta pro nepříslušnost a toto~ný nárok byl vznesen v třicetidenní lhůtě 
u 'příslušného soudu, netrvají však, když byla dřívější určovaCÍ žaloba 
zamítnuta pro nedostatek předpokladů § 228 c. ř. s. V určo-vad žalobě 
a žalobě na plnění nejde o týž nárok a také návrh není totožný. Když se 
žalobce zmiňuje v určovaCÍm návrhu v žalobě. určovaCÍ o placení paušálu 
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500 Kč a garancie 300 Kč měsíčně, j de jen o .u:,~dení jedné, z podu;ínek 
smlouvy služební, jež měl~ ~ÝÍl ro~~udkem .:p~tena a n,:'mel byb zalo
vaný odsouzen k zaplacem techlo castek. Nlzsl,soudy n,posoudlly tedy 
věc mylně po právní stránce, když žalobu zamuly. 

čís. 15896. 

podminěný zánik zástavniho práva pOdle.§,13, odst. 1, .!'onk.~. nemá 
v zápětí zrušení exekuce; lze proto i za trvam konkursu zalO'vati podle 
§ 37 ex. ř. na nepřípustnost ex~kuc.e., . 

Věci vylučované nutno pokladab za vylouceny z konkursm podstaty 
nikoli teprve tim dnem, kdy to bylo vyslo~enO' vý~O'k:~ . .wudnim ne~? 
uznánim příslušných O'rgánů konkursního .n~enl, n~br~ j~Z, tlm O'kamzl: 
kem, kdy vznikly skutečnosti, o něž se O'Plra vylO'ucem veCl z konkursm 
podstaty. 

(Rozh. ze dne 4. března 1937, Rv II 135/37.) 

Srv. rozh.č. 14148, 11170, 10002, 6025, 4286, 2470 Sb. n. s. 

Žalovaná firma vedla proti po'zůstalosti po šimonu M-ovi exekuci, 
v níž zabavila různé předměty, o nichž žalobc~ tvrdí, že jsou jeho ,vlast
nictvím, domáhaje se žalobou podle ~ ~7 ex. r., ~7Y exel.(~ce n~ ne b~la 
prohlášena za nepřípustnou. Žalovana hrma na!H~t,a pr?h z~lob~. je??aJk: 
že žalobce není vlastnikem vylučovaných veCI, P?nevadz ynhlaseny 
dědic nebyl oprávněn prodati je bez souih].asU!pozust~lo'SÍ~lho sou~u, 
jednak, že její .soudcovské zástavní prá~o' k ,zaJh~v~n~m v,:,cem z~Ílm 
uhaslo podle § 13, odst. 1, konk. ř., P?I~~vad,z o .lmem pozustalosh po 
šimonu M-ovi bylo zahájeno konkursnI nzem. VeCl ty byl~ ~snesen~m 
věřitelslkého výboru však z konkursní podstaty vylouceny, jezto, k ';Im 
bylo uznáno oddělené právo žalobcovo. P r v y s o u d. uznal podle za-
loby. O d vol a c í s o u d žalobu pro ~entokráte zaml!!.. ., 

Ne j v y Š š í s o u d uložil odvolaclllm souOL! nove jednam a roz-
hodnutí. 

Oů vod y: 

Soudcovské zástavní právO', nabyté v posledních 60 dnech před pro
hlášením konkursu zaniká sice prohlášením konkursu podle § 13, 
odst. 1 konlk. ř. 'č. 64/19m Sb. z. a n., a"šak jeho z"nik není 
kane-čni, nýbrž ipodmlnečný, nebof oži1vnulÍÍ!" je'~o záviisi na ,!Ů!m, 
bude-li konkurs zrušen podle § 166 íkonk. r., jaJk bylo vylo'zeno 
v rozhodnutích Č. 2470, 4286, 60.25, 11170 Sb. n. s. Z"nik zástav
ního práva podle § 13, odst. 1, konk. ř. nemá ta:ké o sobě v z"pětí zru
šení exekuce a není důvodem k jejímu zrušení, jak hylo vysloveno ~ 
odůvodněno v rozhodnutí-ch č. 10002, 11170 a 14148 Sb. n. s. Nebyla-II 
tedy exekuce zrušena zánikem zástavního prá~a podle řečeného, pře~
piSLl, jest splněn předpoklad pro přípustnost zaloby podle §, 3~ e~. r. 
i za trván.f konkursu (vi,z rozhodnuUč. 11170 Sb. n. s.). Opacny nalOr 
odvolacího soudu nemá opory v záckoně, zejména není případné jeho 
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odůvodnění, že žalobce nemá právního zájmu na nepřípustností exe
kuce, dokud zástavní' právo ž~lované neoživlo zrušením konkursu podle 
§ 166 konk. ř., a že by šlo pouze o rozsudek do zásoby vydaný. Neboť, 
ačkoli jde v podstatě o určovací žalobu, netřeba tu osvědčovati právní 
zájem, poněvadž jej zákon sám předpokládá, a nemá proto rozhodující 
význam, že žalobce v takovBm případě může včas a bez nebezpečí pro 
své vlastnické právo vylučovati své movi.té věci po o·živnutípodmínečně 
zaniklého zástavního práva odpurcova. Má tedy žalobce v dovolacím 
řízení potud úspěch, pokud vyvráHI názor odvolacího soudu, že jest ža.
lobu pro tentokráte zamítnouti z důvodů, které uvedl odvolací soud. Je-li 
vylučovad žaloba připustná za okolnosti ,právě uvedených, pak je tím 
spíše přípustná z důvodů:, z nichž ž~lovaná uzná>vá v dovolání její pří
pustnost, tvrdÍlc, že Se' ustanovení, § 13, odst. 1, komk. ř. jejího soudcov
ského zásta·vniho práva vŮ'bec netýká, poněv~dcŽ prý bylo nabyto na 
movitých věceCh z konkursní podstaty vyloučených, takže tu nejde 
vůbec o konkur-sní řizení, nýobrž jen o pravidelné exekuční řízení za 
jehož trvání jest žaloba podle § 37 ex. ř. přípustná. Žalov~né jesťpři~ 
svědčiti i vná>zoru., že' se ustanovení § 13, odst. 1, konk. ř. jejiho soud
covského zástavního, práva' netýká a že tudíž "ůbec nezaniklo: Pod-Ie 
§ 3, odst. 2, konk. ř. náleží do· konkursní podstaty ovšem veškeré mo
vité jmění ·úpadco.vo a, Ipodle § 97 konk. ř. jest po'jmouti do soupi'su 
i věci, o kterých jest pochybné, zda náleží do ko·rrkursni .podstaty. Tím 
však není rozřešena otázka, zda věci takto pojaté d:asoupi,su patří sku
tečně do konkursn, podstaty. Otázka ta musíi býti rozřešena hud'v'Ýro
kem soutdnílffi' anebO' llvnánÍ-m .pří,slušných orgánů konkursního' řÍ'Zen~. 
Ale Iprávě tak, jako soudní výrok je'st pravidelně jen deklaratorní má 
i uznánJ oprávněných orgámů konku.sního řízení, že určité věci ne~atří 
do konkursní podsbty, p'ovahu cleklmatomL To znamená, že věd vylou
čené z konkursni podstaty nej-sou z níl vyloučeny teprve Um dnem, kdy 
to bY'ln vysloveno výrokem soudním nebo uzmáním příslušných orgánů 
konkursního řízení, nýbrž ji'ž tím okamžikem, kdy vznikly skute'čno'sti, 
o něž ·se opírá vyloučení věd z konkursní podstaty. To platí tím spíše 
0' uznání právního ,poměru, neboť uznání jako samostatný zavazo.vací 
důvod předpokládá zpravidla již předchozí z<:!vazovací důvod (rozhod
nutí. č. 2962, 5173 Sb. n. s.). V so.meném přúpadě byly na popud ža
lobce mO'vité věd, k nimž nabyla žalovaná> ·soudcovského zástavního 
práva, vyloučeny z :konkursní podistaty usnesenim věřitelského. výboru 
ze dne 14. března 1936, a to proto, že žalohce opíral' s,vé vlastnické 
.právo k oněm věcem o kupní smlouvu ze dne 17. června 1934, kdežto 
konkms na pozůstalostní jmění po Šimonu M. byl vyhlášen až dne 15. 
října 1934. Uznání, že zabavené věCÍ' nepatří do konkursní ,podstaty, 
se proto vztahuje již na dobu tvrzeného vzniku vlastnktví, 'žalobcova, 
to Jest na· dohu převodu vlastni'ctví na základě koupě ze dne 17. čer"na 
1934, z čehož jest zřejmé, že již ne'Patřily do konku·rsní podstaty ani 
v den prohlášení konkursu dne 15. říljna 1934 a že proto ani zá.stavní 
prá:vo žalovaného ·k ř,ečeným věcem nebylo dotčeno ustanovením § 13 
odst. 1, konk. ř. Proto m" žalovaná pravdu i v tom, že nelze zamítnouti 
'žalobu pro tentokráte pouze z toho· důvodu, že konkurs dosud nebyl 

I 
I , 
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zrušen podle § 166konk. ř., nýbrž že jest řešíti spor kone.čne tak, jako 
by tu konkursního řízení nebylo, a zabývati se jen otázkou, zdali ža
lobcem tvrzené vlastnictví k dotčeným věcem .platně vzniklo čili nic. 
Jsou tedy bezdůvodné žalobcovy námi.tky, že zástavní právo žalo.v,ané 
zaniklo podle § 13, odst. I, konk. ř .. a že, dokud nebY'l konkurs zrušen 
podle § 166 konk. ř., nemohlo oživ'l1O,uti, poněvadž prý uzn"n! vlast
nictví žalobco·va věřitelským výborem není zákonným duvodem .k oži,v
nutí zaniklého zástavního prá>va. Je-li tomu tak, pak nelze ·schváliti 
názor nižšíoh so\.!dů, že žal'Ovwá není oprávněna vznésti námi,tku od
půrčího ná>roku podle § 9, odst. 2, odp. ř.. poněvadž prý jest to podle 
§ 20 odp. ř. a § 40 konk. ř. výhradným právem konkur·sního správce 
~ nelze připraviti- žwlovanou o .tuto· námitku. Poně"adžodvolací soud, 
vycházeje z jiného právního ,nt.zonu, se nezabýval ostatními odvol~cími 
důvody a vývody, není věc ještě zra,lá k rozhodnutí. 

Cís. 15897. 

Pro otáZku, do. jaké výše jest při životním pojištění pojišťovna 
oprávněna zadržeti p0'jištěnou jistinu jako záruku za dědiCké poplatky, 
rozhodují předpisy platné v právni oblasti, kde má pojišťovna sídlo a 
kde jest podle smlouvy povinna konati platy, niko\ipředpisy platné 
v místě, kde se projednává pozůstalost pojistnlkova. To plat! i v po
měru k Slovensku. 

(Ro!Zh. ze dne 5. března 1937, Rv I 812/35.) 

žalobkyně (mající byd\i:ště v Podkarpatské Rus!') přednesla, že ža
Wvaná pojilšťovna (majiíd ·sidllo v Praze), u ní:ž byl její zemřelý mwnžel 
pojištěn pro případ úmrtí, zadržela si jako zámlku za dědidképoplatky 
z poji,štěné čt.stky 10.000 Kč (ve shodě II přlldpisy platnými v t. ř. hi,sto
rických zemích), ač podle práva plaJtn:ého na Slovensku <II Podkacpatské 
Rusi' jest oprá"něna z dotčeného důvodu! zadržeti, hledíc k výši pozů
stalnstního jmění., jen 6.000 Kč. Domáhá se ,proto na žalova,né pojiš
ťo·vně zaplacení částky 4.000 Kč. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
v Š ·e c:li tř ís tol i c, n e j v y Š Š il m s o ude m z těchto 

d ů vod u: 

RO'zhodujíd jsou předpisy, jež upravují ,podmínky, za jakých lze 
vydati z pozlrstalostísoudní úschovu. Jest tedy přihlížeti k § 28 cís. naL 
ze dne ! 5. září 1915, Č. 2:78 ř. z. s příslušnýom ustanovením provádě
cího nařízení (§ 30 min. nař. Č. 39'7/19115 ř. z.) a k něm\.! vydanému 
výnos'u ze dne 17. duibna 1916, Č. 27.652, jenž stanoví v odst. VI, druhá 
část, Č. 2 podmínky, za kterých mini'sterstvo fim<lncí dává všeobecný 
souhlas k vydání pojištěných částek z úschovy. Tyto podmínky byly 
doplněny výnosem ministerstva finanCÍ> ze dne 22. března 1928, č. 9932/ 
28-V/16, z nichž se hodí na souzený příp~d předpis, že z pojištěné 

17' 
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částky, převyšující 25.000 Kč, ni:koli všwk nad jeden miHon Kč, jest po
jí'šťovna pov;nna zadržeti jednu třetinu. Pro otázku, zda joest pojišťovna 
povinna říditi se tímto předpj,sem, je's! zajisté rozhodující, že žalovwnit 
pojišťovn·a má -své sídlo v Praze a že tam koná veškeré platy, tedy 
v oblasti práva t"m pla~ného. Nelz.e tedy pochybovati, že žalovaná je 
vázána uvedeným výnosem a nelze tu užíti odchylnýoh předpisů, plat
ných sn"d pro jilnou právni o'blwst,o které dovolatelka opírá svůj nárok 

čís. 15898. 

Věřitel, který se marně pokusil, aby dosáhl honorováni kuponu dluž
ních úpisu u platebny a ve splništi, ježto dlužník neposkytl úhradu jest 
oprávněn žádati zaplacení přímo u dlužníka. ' 

(Rozh. ze dne 5. března' 193,7, Rv I 1829/36.) 

Žalovaná obec uzavřela ve Spojených státech se<Vero~meriokýoh do
larovou záJpů'jčku, na niž byly vydány d·lužnÍ úpisy mwj"iteli, znějící s ku
pony, na záJkladě nichž mohli ma;j"itelé kupon-ů žádati proplacení polo
letnich úwků. Poněvadž kUipon,siplatný 1. ledna 1935, nebyl proplaccen 
proto, že žalovaná obec nedala !i1skálnil agentuře v New Yorku: (v mostě 
splniště) k disposki čá,stky potřebné k prqplacení kUlponů, domáhá se 
ž~lobce z~placení ,při slušné ,částky přimo na obci. žalobě bylo vyho
veno s o li d Y VŠe ch tř i s t o li c, n e j vy Š šl m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

žaclobce směl podle smlouvy požadovati honorování především 
u plaJtebny a ve spln.i,šti (U. S. A.). Toto 'smluvní UlstanovenÍ je zajisté 
v ~ájmu žalované obce, n·a níž nelze požadovaH, aby pm placení kupomí 
mela plnou úhradu, jaM v mrs"ě plněni, twk i doma. Proto je její prvotní 
povinností, wby zřídila dostatečnou· úhradu u platebniho mílsta, kde se 
má ža-lohce domáhati zaiplac~nL Jestliže se však žalobce o to pokusil, 
ale ne'dostal0 se mu zaplacení- ,proto, že se žalovaná ne'postarala 
o úhradu, nelze zajisté žalobci ulpirati právo, aby žádal zaplacení přímo 
" žalované obce, když t\.l jej! zájmy již nejsou dotčeny, protože se od 
ni nepožaduje pohotovost úhrady na dvou místech. Bylo by jenom do
cela nepotřebnou oklikou, kdyby - podle žalované -- bylo žalobci při
znjno právo, aby se pO" případě sporem domohl odsouzení žalované 
k tomu,aby pm něhO' zří-dila úhradu II wmerÍcké banky, a kd)"by pak 
žalobci k vymožení tohoto nároku měl" býti povolena exekuce. Ani 
právně, ani hospodářsky nelze tuto konstrukci žalované odů\éod'ni!i a 
udržeti. 

čís. 15899. 

Může-Ii býti služební poměr rozvázán jen po provedeném discipli
nárním řízení, musí býti kárné řízení se zaměstnancem, jehož služební 
poměr má býti zrušen z duvodů uvedených v § 34 Č. 1, 3, 4 a 6 zák. 

I 
'I 
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č. 154/1934 Sb. z. a n., zavedeno v osmidenní lhůtě uvedené v prvém 
odstavci § 35 řeč. zák. a v téže lhůtě po skončení disciplinárního řízení 
musí vyvoditi zaměstnavatel důsledky z kárného výroku, jinak platí do
mněnka § 35, odst. 1, uveď. zák. o prominutí služebního poklesku. 

(Rozh. ze dne 5. března 1937, Rv I 8/37.) 

žalobce, defintHvní, bankolVní úřednik, dostal dne 15. listopadu 1934 
výpověď ze služebniho poměm, jež nebyla uznána pravoplatným roz
sudkem pracovního soudu Cpr III 512/35 za platnou. Záwveň bylO' v ře
čeném rozsudku vy'sloveno, že ža'lohcův definitivni služební poměr na
dále trvá. Když žalobce chtěl po pravoplatností tohoto rozslIdku opět 
nastoupiti službu, oznámila: mu ža;}iova1ná, že mu dává do'volenou až do 
skončenÍ" di:sóp{,inámího řízení, které s nílm zavádí ;,podle předpisu § 18 
služebniho řádu. Disciplinární komi,se umala pak žalobce vinnym slu
žebními přestupky a na'Vrhla j"eho propuštění bez odbytného, což se 
stalo usnesenim správní rady žalované dne 21. února 1936. žalC1bce do
má,há, se s:lu~ebního plMu a' výrolou, že jeho propUlštění není po prÍí1Vu, 
přednesl, že zmšeni'služebního, poměru se stalo opožděně, nehoť slu
žebni, přestupky, na záJkl'adě nicM disciplinární komise navrhla jeho pro
puštění, PQcházejf vesměs z doby před vypo'vědí, tedy z doby před 
15. listopadem 1934. Byl-li jeho služební poměr zrušen teprve 22. února 
1936, nebyla zachována předep'saná o,smidenní lhůta, sll]ž~bní poměr 
pmtodosud trvá a jest ža,lovanj povinna doplati:ti žalobd zadržené 
služné. Mimo tO' žal'O·vacná uplatnuje pro zrušení služ~bn,ho poměm tytéž 
dfi'Vody, z nich,ž dala mu výpověď, což neni, podle zákona č. 154/11934 
Sb. z. a n. dovoleno, a jest i z toho důvodu zrulšenf služebního poměru 
neplatné. P.roti· žalobě namída žalQvaná, že žalobce byl propuštěn v zá
konné osmidenní' lhůtě, neboť di,sciplinámí komise oznámi,la své rozhod
nutí O' žalobci ~právní radě dne 21. únorw 1936, ta o· něm ihned rozhodla 
a žalobce dopl'sem z 22. února 1936 ze svých slu'žeh propustila. To, že 
v p~vodní výpovědi hylo užitO' týchž důvodů jako k propUlštění, nemůže 
hýl! důvodem neplatnosti toho,to propuštění, nebQť uhli mírnějšiho 
prostředku - výpovědi - nemůže prekludovati už>tí pmstředku ostřej
šího - ,propuštění - z týchž důvodů. P r v Ý s o ud uwal podle ža

. loby. O:d vol a c í, s o u d nevj11hověl odvo,lání. 

Ne j vy Š š í s o u d ne'Vyhověl' dovolání. 

o Ů vody: 

Pravoplatným rozsuldkempracovniho soudu ze dne 28. listopadu 1935 
Cpr III 512/35 bylo vysloveno, že vý,pověď, daná žaclobci žalova,nou 
bankou ke dni 15. Hs!opad\.l 1934, je neplatná a že praco·vnÍ" poměr ža
lobcův d~le trvá. :,ento ro~sud~k nerr:ěl p,:vahul kOln'stituUvní,nýbrž de
kllarator.nl a byl(O' JIlm uznano, ze zrUlSe.nIl zaloboova sltužehního pomiěru 
výpovědí nemá účinnosti. Služební poměr žalohcův trv·al tuetiž nezmě
něně dále a platilo pro něj zvláště ustanovení § 35 zák. č. 154/1934 Sb. 
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z.a n., že z duvodů v § 35, odst. 1, řeč. zák. u-veden'ých může býti před
č<lsně zmšen jen v osmidenní lhůtě potom, kdy se druhá str<lna dově
děla o některých z těchto důvodů, jinak je tento důvod pod\<e zákona 
promin.ut. Z toho vyplývá, že, byla"li žalobci dána z ta!kových důvodů 
výpověď, nelze jich již u~í,ti Ik po'zdějšímu jeho propuštění, ze služby, 
které se stalo teprve dne 22. února 1936, tedy dávno po uplynuti do
tčené osmidenní lhuty, dlouho', poté, kdy se žaloviJJná ve spom Cpr III 
512/35 dne 28. U,stopadiu W35 jilž dov,ěděla O služebních poklescloh ža
lobco'lých v tomto 's,pom projednáviJJných. Netř~ba se proto obírati 
otázkou, proč volil" žalov"ná banka' míměj šíl prostředek vý,po'vědi mílsto 
ostřejšího pfO'středku propuštění, a zda byla v právním omylu, neboť 
s U!plynutím lhůty spojlUje záJkon nevývratnou domněnku, že propouš
těci dů'Vod byl' ;prominul!. Není tu sporu o tom, že žalobce jako defini" 
tivni úředník b3Jlllky mohl býti propuštěn pouze po ,pro'Vedeném kárném 
řize,ní. V § 35 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. není výjimky pro připa'dy, 
v nIchž podle služební 'smlou'Vy může býti důvod propouštěcí uplatněn 
jen ki>rným řízením, a proto jest schváHti n,c,zor odvolaCího soudu, že 
proU žalobci< musllo býti v asm"denni, lhůtě zavedeno disdp1'inární' ří
wnL Nesprávný je tedy názor dovolatdčin, že tam, kde lze propuštění 
vysloviti teprve ,po provedeném řízení, disdplinárnim, počíná prý lhůta 
plyno\.1;ti teprve ode dne oznámení výrokou disciplinární komise. Vždyť 
předpis § 35 uved. zák. vyžaduj e .určité ,prohlášení, zaměsltnavatel·o'Vo 
v osmidenni lhůtě, že chce užHi důležitého ,důvodu, a ŤÍlm je právě v ta
kovém .pří'padě mhájení disci:pUnámího řízení, jehož prO'vedenl může 
podle okolnO'stí trvati i dlouhý čas. Bylo'-li včas (v osmidenni lhMě, sta
novené v § 35 Uived. zák.) zavedeno, dilsc\plinární řízení, pak nezáleží 
na délce doby jeho provedení a jest jen potřebí, aby zaměstnavatel po 
ukončení kárného řízení' včas, t. j. ,rovněž v osmidenní lhůtě vyvodil 
z výroku disciplinární, komise důsledky. CO' 'Se ,t)Í'ká žalobcova poměru, 
předpisuje služební řád v § 18, že o zavedení disciplinárního řízení jes,t 
obViněného písemně []vědomJiltl a []dati mu, přestupek, který se mu ,dává 
za vinu,. a pro.tO' u něho nestačHo, "by kárné řízení bylo proti němu za
vedeno v .osmidenní lhůtě" nýbrž bylo též třeba, ~by v téže lhůtě byl 
i pi,semně uvě,doměn o jehO' zavedení. Žalobci však v lednu 1936, když 
chtěl po pravoplatnolsti ro-z&udku pr<lcovního soudu v P. opět na
stoupiti službu, bylo žalovanou bankou oznámeno, že mu dává do'Vo
lenou až do skončení disciplinárního ,řítzení, které se s ním zavádí, podle 
§ 18sIulžebního řádul, a proto je zrejmé, že pokud šlo v ·tomto řízení 
o služební pokl'e,sky, pro něž banka žalobci již dala výpověď ke dni 15. 
hstopadu 1934, byla lhůta § 35 řeč. zákona již promeškána. Stejně se 
tomu má v pří6něpozdějšich pwvinění, jichž se žalobce ve 'Slu~bě do
pustí), v dohě ode dne 15. listopwdu 1934 do konce roku 1934. Ve sporu 
Cpr 111 112/35, který byl veden mezi týmiž procesními stranami j~ko 
nynější ,spm a v němž žalovaná banka svými k tomu oprávněnými či
no,vníky ud-ěli!la plnou mo'c Dr. Fr<lntišku' V., uvedljmeno,v<!ný zástupce 
v přípravném spise Cpr II 512/35 ze dine7. září 1935 na :přetřes i ta
koové služebni pokl:esky, jkhž se dop'li'sHl žalobce v dohě po 15. Hsto
padu 1934, a je 'tedy odůvodněn závě'f odvol-aciho soudu, že tyto po-
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klesky byly žalované firmě znácmy aspoň dne 7. zMí 1935, avšak disci
plinární ři.zeni, v němž s.e disciplinární komise zabývala i těmito ,slu
žebními poklesky a vyslovila se o nich ve svém návrhu, bylo zavedeno 
se žalo'Vaným teprve v lednu 1936 a nebyl'a tudíž ,ani stran těchto slu
žebních poklesků zachovácna osmidenni lhůta § 35 zák. č. 154/1934 Sb. 
z. a n. Žalovaná b3Jlllka nemůže tudíž ,těchto 'poklesků použí,t! k pro
puštění žalobce ze slu,~by a nemůže se ani ve smyslu druhého odstavce 
§ 35 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. dovolávati d'řivějších poklesků, t. j. 
těch, jichž se dopustil žalobce do dne výpovědi, ježto j' slu~ební 'poklesky 
po tomto, dni spáchané byly ,prominuty tím, ž'e o niCh nebylo proti ža
lobci vča's za'Vedeno disclplinárníl řízení. 

čís. 15900. 

K § 52 č. 2 staveb. řádu pro čechy (zák. č. 5/1889 z. z.). 
Stavitel, jenž provádí nástavbu domu, a stavební polír, jemuž bylo 

svěřeno provádění stavby, jsou odpovědni za škodu vzešlou mimojdou
címu Chodci pádem části stavebního materiálu (části cihel, malty a 
pod.), neučinil-Ii nikdo z nich bezpečnostní opatření na ochranu mimo
jdoucího obecenstva, aby jimi bylo zabráněno nebezpečí hrozlcimu pro 
ně z pádu stavebního materiálu s lešení. 

Odpovědnost stavitelova jest osobní a nemůže býti přesunuta na 
. jiné osoby. 

(Rozh. ze dne 6. března 19-37, Rv I 879/35.) 

. Žalobkyné 'se na žalo'Vaných, - stavHeU a stavebním polírovi -
domáhá náhrady škody za úraz, k němuž došlo tím, že se dělníku' Ru
dolfu K., pracujícímu na průčelí přestavby u rohu domu, odštipl při za
hrocení cihly kousek malty nebo' cihly, který spadl na ochranné lešení, 
tam se odr<!zi1 a přes'kooči'V nožní, fo,šnu (prkno) kterou lešení' bylo 
ohraničeno, padl žalobk)'1ni. na hl'avu. Hezpečnostní opatření při této 
stavbě U'činěnáJ úležela v tom, že 'V průčelí budovy, na niž 8e pTOv&děla 
nástavba, bylo postaveno, ochranné lešeni" jež po dobu Ibomacích prací 
nejenom podél průčeU, ale též po ,obou booních stranách bylo uza
vřenO' poprsní· stěnO'u 65 až 70 cm vysokolU. Tato s,tbna po \.1;končení 
bouraCÍlch prací, na obou bočních str3Jlllách byla odstraněna a zůstalo 
na boku l,ešení., kde se úraz stal, jen pl1kno, ,podle zjištění' odvolacího 
soudu 25 ,až 30 cm vysoké, přes které, jak řečeno, ,přeskočil kOtu~ek, 
malty nebo, cihly. Výsltražná znamenú nebyla ,postavena a průchod poď 
lešením hyl pro obecenstvo 'Volný. O lb a 'll j,ž Š, í S b' 'li' ď Y neuznaly 
žaIolbní' nárok důvodem po prá'Vu, majj,ce za tOl, že se ža!lavani nedo
pustili ničeho, co by z~khida,lo jeji:oh povinnost k náhradě škody, a že 
tedy jde o náhodu, jež stíhá poškozenou (§ 1311, první věta, obč. zák.). 

Ne j vy Š š ls o ud uzna.)1 ža!.olbní nárok důvodem poprávu. 

O ů vody: 
o.sudek odvolacíhO' soudu jes~ právně mylný. Zákonné předpisy, 

k nimž jest v scuzené věci přiihUžetl, jsou sta"ební řád pro čechy (zá-
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kon ze dne 8. ledna 1889, Č. 5 z. z. čes.) a nařízení mini,sterstva obchodu 
ze clne 7. února 1907,č. 24 ř. z., neboť vládní nařb,ní ze dne 26. března 
1931, Č. 53 Sb. z. aJ n. muby10 účinnosti až dne 7. května 1931 kdežto 
úraz se stal již dne 6. května 1931. Na,nzení č. 24/1907 ř. z. n~má pro 
,souzený. přípa;! ~ýznamU\, a. tO' ani § 6, ,ani § 32. MaJrně proto na ně 
poukaJ"u]1 odlpmCJI dovolatelČ!lny v dovoh~cl odpovědi. Právem však se ža
lobkyně odvol,ttvtt na úvodní větu uvedeného na'řízení. Řečená věta se do
volává jednak přf.slušných předpisů stavebních ř<idů, na jejichž platno'sti 
mc~ebyl,o změ~ěno, jedMk §, 5~ Č. 2 sta,vebního řMu pro Čechy. Podle 
poslez uv.e~e~eho tVstan~~em JSou. s~avbyvedoucí, po případě ti, jimž 
byllQ ;provadv~'n., stavby svereno, povl,nm, když se stavení opravuie nebo 
boma, o~atn.tl na str~ně obrácené k veřejné cestě vše, čeho j'est třeba 
k ocvhr~ne mImO'] douCllho obecenstva, a dávati, pokaždé předepsaná vý
strazn~znamení. ?po~inutí posléz řečeného opa'tření je kromě toho 
t;-es:ne podle trestmho zakona (§ 380 tr. z.). Učiněná bezpečnO'stní opa
trem neby,la ve smY'slu § 52 Č. 2 stavebního řádu pro Čechy dO'staÍE'čná, 
?ebo~ nebylo Qpatřeno vše, čeho bylo zapotřebí pro be1lpečnost kolem
]douclho obecenstva. Mohlo se předvídati, že při provádění dal'ší stavby 
b.Ud~ třeba }~hroc<:vati cihly a ~ese při této práci může 'ku,s staré maJlty 
Čl clhIYvod~tI'P'noutl." sp~dno.utI,v royněž tak, že se může od pružné po
dlahy lesem odraZItI a pres pomerne nlzké primo přeskočiti na chodník. 
Aby ta:k~vÝ,kou~ekv;st.ayební hm,?ty nemohl dopadnouti na kolemjdoucí, 
by!o .'p.otřebl bud zndlÍ1 odlstr.anené hoční stěny lešení znova, ~nebo za
bmnlÍ1 tomu, ahy kolemjclo'llcl procházeli po chodniku pod lešenim a to 
hud' pos.!avením yýstra~ný~h 1lUa~mení" nebo jiným vhodným 2)půs;hem. 
V tom, ze ta:kove opatrem uČ!lneno nebylo, jest ,spatřovati zavi!nění 
(§§ 1294, 1297 obč. zák), které jest v přičinné 'souvislo'sti s úrazem. 
Toto zavinění sUhá! na prvním místě dmhého ž~lovaného. jenž měl do
hled naslavební, práce. Avšak i první žalovaný přímo odpovídá za do
tčené 0:pom!n:utí, po~ěvadž se :jako staV'byveclo.uclnemůže zprostiti po
~,nnosÍl ,~batI preclp',sů § 52 stav. řádu tím, že 'S'.'ěřH prov<idění st,wby 
pné O'solbe, ;neb?f stavitelovao,,~povědnost za úraz, jejž při stavbě třetí 
~~oby utrp~,ly, ]estpodle § 52 řeč. stav. řádu O' s o. b 'll í odpovědností, 
]IZ nelze presunouti na jiné. 

čis. 15901. 

Odpov,ědn?,st obce (na M~avě) za šk~u vzešlou chodci tIm, že 
vodovodnt zanzeni (poklop) vycnivalo nad uroveň o.kolního prostran
stvi veřejného statku (chodníku). 

(Rozh. ze dne 6. břema 1937, Rv n 320/35.) 

Žalobce, jenž u~rp'ěl pádem o vodovodní poklop zmněnI, se na ža
lované abd domáhá náh~adly škocly, opíraje žalo!b.l! o. zavinění městské 
obceM. O. jako majitelkY' měs,tské vodá!my. K odůvodn,ění žaloby 
přednesl, ,že byl? p~v!nností. měs~ské vod,árn~ postarati se, aby poklop 
vodovodlfi!, vycnIva]lcI' nad uro.ven chO'clmkoveho pro.stranství, nad tuto 
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úroveň nevyčníval, že obec byla po.vinna poklop tak!.lpravi.ti a udržo
vati, aby bezpečnost chodců nebyla ohrožována, tl}Hž aby nedo,šlo 
k tomu, aJby poklop vy,oníval nad úroveň jeho okolí, že vodmistři měli 
příkaz, aby upozornili na vyčni,vání. poklo.pů nad chodníkem 'majltele 
domů, a:by se s,tala niiprava, což vše se nestalo. Da'lší zavinění žalované 
obce spa:třoval ža,lobce v tom, že vodárrna dala poklop umístiti' právě 
v místech, kde se jezdí, a:čko.li mohla poklop umisti'ti dMe bez nebez
pečí rozj eždění a změny terénu, a tvrdH, že v ,době zřízení poklopu byla 
ji'ž na onom mí's1ě vrata. Konečně odůvodňoval žalobce žalohni nárok 
také tím, že žalovaJná obec jako vla,stnice parcely, na které byl poklop 
zřízen - parcelY' tO' zapsané do seznamu veř,e'jného statku - zanedbala 
svou povinnO'st udržovati chodník v pořádku" výslovně '.'šak vclůrazňuje, 
žetím nezměnil Žillobní důvo.d, nýhrž že má za to, že obec jakO' maji
telka vodárny byla povinna řádně umistHi vodov,odní poklop do iPO
zemku, aby nevyčníval nad úroveň, a že též jwko maji,tel'ka vodttrny, 
ježto tu nebylo povinnosti jiné oso.by k udržovttní chodníku, byla po
vinna udržovati okoU poklopu v takovém stavu, alby nad úrov,eň ne
vyčníval. Niž š í 's O' u d y neu1lUaly žalobní nárok důvodem po právu. 

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

Důvo.dy: 

Vodovo.dní poklop s objímkou hyl pů'Vodně řádně zasazen aJ u(\xaven 
a teprve později byla země kolem něho rozježděna a tím stlwčena. 
Tvrd[~li žalobce, že poklop bylo možno zasaditi, bezpečnějším vpů,so
bem, než se stalO', totiž tilk, že by se podle něho polnžil betonový okruh, 
nebo že by se okolí vydláždilo, i es! poukázati k tomu, že není před
pi,su, pod],e kterého hy vodárna byla zavázána k takovému opi1'tření" ne-o 
htedác wni, k tomu, že by i při t",kovém opatření mohl zase vyaní,vati 
nad okolí okraJj betonového ,okruhu neho dlažby, takže by tím tvrzené 
ohrožení bez!pečnO'sti chodcll ,SQltva bylo odstraněno. Nej de tedy o vadné 
:1Jřízeni poklopu, nýbrž o. vadnýsta'v uHoniiho pruhu, Ulfčeného pro chodce, 
jímž byl přivoděn úraz žalobce - nepřihlíži-li se k jehO' případnému 
vlastnímu zavinění. Proto! není; úraz v Ipří,činné souvils.1osH s opom·j1nllitfm 
řádného udrž,ováni vodovodního za!řízení, nýbrž je následkem špatného 
púvrchu chodní,kovéhO' Ipwstranství. Vypl'ývá však z povahy věd samé, 
ž,é úkolem a povinností vodárenského, podniku jest jen, aby udržúval 
zařízení vúclo'vodní v dobrém stavu, kdežto udržo,ván'i čá'stí cho.dnlkú 
nebo' ulice, v nÍ'Chž jsou zařízení ta, jest věcí buď majitelů, domů anebo 
obce, l<teré náleží v)"konáv<iní místní pOilicie. Obec za takové zanedbání 
hy mohla býti činěna odpovědnou jen ,pro pOPllšení povinnosti veřejno
právnkh. Nttrok z posléz uvedeného, důvodu nebyl žalobcem podle jeho 
výslovného prohlášení uplatňován a nepatřil by an,i na po,řad práva. 
Není proto. v tomtO' SpOTU řešiti ,otázku, zda uďržov<iní chodníkového 
pmstranství v dobrém stavu ,náleží obci či majiteli domu, a zabývati se 
vývo.dy dovo.lání o výkladu § 101 moravského stav,ebního řádu. Pouka
zuje-li dovohtel k tomu, že až do roku 1927 byla žalovaná vlastnici při-
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lehlého poze;rrku ,a měla. tedy podl:. vý,~ladu odvolacího soudu ve smyslu 
§ 1 ~1 s!av. r. mor. povmnost k znzent a udržov,"ní chodníku, stačí ho 
od~az~Íl k tomu\ ze pro, p~so:uzeni~pomé~o případu rozhoduje 
pravm a sku,tkovy stav v dobe Ufa'ZU, mkoll vsak stav v době minulé 
Marně. ~e též žalobce dovolává U'stamovení § 1311 ohč. z'"k., neboť 
tvrzena s1<oda nastali' v jeho osobě a jmění a nikoli ve jmění žalované 
obce. 

čís. 15902. 

~~tur~1ní byty zaměstnanců výdělečného podniku nejsou místnostmi 
slouzlcíml provozu podniku. 

(Rozh. ze dne 10. břeZlUa 1'937, R I 779/36.) 

.E x.e k u č n. Í' $0.0 ud, rozvrhuj'e nejvyšší podáni za exekučně vy_ 
drazene nemov~tostI, a to za obytný dům Č. p. 797, zapsi'ný ve vložce 
č . . 1389,v3z. k~.lhy V., a role Č. 733/1 ve vložce Č. 1546 téže pozemkové 
1<mhy, Je.;: 'I;atnly Almě W-ové, veřejné společnici li'rmy lB. S. Emil W. 
~e V:' P!lk.a'z~l, Okr~sníl nem\Ocensiké poji!š.f.ovně ve V., Úrazové pojli,š,.. 
tov,:,e clelmcke pro Cechy v P. a Všeohecnému Ipensijnímu ústavu v P 
v pr~d:nostním pořadí přihlášené nedoplatky na pojilstném i z nejvyššíh~ 
P?da1ll1 ,,:aex~kučně vydražený obytný dům. Rek ll' r sní SO.lli d ne
pnznal rečenym nedoplatkům předno'stni právo na vydraženém clomě 
Č. p. 797. 

N e j v y Š š í' s' o ,u d nevyhověl dovolacím rekursům. 

D ův o d y: 

R02lhoclnutí o dlovolaCÍ'ch rekUlrsech Okresní, nemocenské pojišťo,vny 
v'.~ '-;., ú:azové pojišťovny dělnické pro čechyv P. a Všeobecného, pen
Sll'mho uvs.ta~~ vvp. závisí ,na r.ozřešen:í, o,tázky, zdal,i nedoplatky ,pojist
neho P~zW~ll' precln?,s-tního zástavního práva i na vlo,žce Č. 1.39'9 po
z~!"ko've ~mhy V:. Prednostní pr.ávo _!,,~dle § 173 zákona o pojištění za
mestnan,cu pro pnpilJd ~e~ov~', ~nval"d,ty. ~ stli~í ze dne 9. ří~na 1924, 
Č. 271 Sb. z~ a n. ve znem pnlohy k vyhlasce mlnisters-tva sodá<lnf péče 
ze.?ne .25. cerv~.nce 19'34, c. 189 Sb. z. a n. příslušÍ' v exekučním řízení 
Po]!,st.nemu ~. pns!ušet;stvím Ipředep~ané:nu za zaměstnance, kteří pra
c?valr neb~.konah sluzby na 'nemovlŤo'slt nebo v podnii1<u jemuž nemo
v,~tost ,s-lo':'ZIIla. (§ 2v řeč. zák.) , ůestHže a pokud na nem~vito,sti té má 
prednostm pravo nekterá z daní Ulvedených v § 265 odst 1 v 3 . 
1<on . o " . h d . 'h č ' . az, za-
" a .pnmy~. ama .. 76/1927 Sb. z. a tl. - nyní ve mění přUoh 
k vyhlasce minIsterstva financí', z 9. července 1936 Č. 227 Sb ,y 
(1PIen. usn. ze dne 22. února J9i3,7č. pTes. 1762/36') P'rved'ev's": z .. ~" n. dO 'f v ' . lm n",eno 
zvurazm I, ze ze spisů Ineplyme, že zamě,stnanci za n,ěž 'bylo pojistné 
pre~e:psáno, . slklutečnvě vůbec prawvi'li nebo kodali služby na nemovi
tO'Stl zalps"ne ve .v~?z~:' č. ~~8~ 'P'?zemkové 1<nihy V. Továirna firmy B. S. 
Eml~ W. ve V., ],~Jlmlz vereJn~ml spol~čníky dlužníd Jsou, byla provo
zov"na na nemovlto!slt zapsane ve vlozce Č. 1649 pozemko,vé 1<nilhy V., 
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kdežto vložka Č. 1389 sestává ze stavební parcely Č. 798 s oby,jným 
domem čp. 797 a z parcely Č. 1959 louka. V podzemí dumu ap. 797 byly 
částečně sklepy a sklacli,ště, částeč1lě ka'llcelářské md-stnosti, naproti 
tomu v přízemí., v pr,vním poschodí a v podkro,ví byly naturální byty 
z"městnanců uvedeného podniku,. I kdyby se hledělo k údajům Okresní 
nemocenské pojišťovny ve V., zabimjÍ' skladní a bncelMské místnosti 
pouze plochu 77.95 m', kdežto na natmálni byly .připadá 284.91 rn'. 
podzemí, sloužilo tedy hezpochyby provom pod'llH<u, v němž zaměst
nanci, za něž bylo pojistné přeclepsáno, pracovali anebo služby konali. 
To, však neopravňuje k závěru:, že nemovitost za'P'silJná ve vložce č. 1389 
V . .slouží jao]<o nemovitost uvedenému podnil<u. Tomu hy tak bylo jen, 
kdyby nemovitost výhradně nebo ale&poň převážně sloužilla provMo
vání podniku, v němž z,"městnand hyH činní'. Tomu po,žadavku by 
bylo vyhověno teprve tehdy, kdyby bylo lze I v uží'Vání ostatních částí 
domu jako naturálních bytů spatřovati sloužení- nemovi-tosti účellům 
provOzu. Na tu, otázku vŠ<lk jes't oclpovědětl z'"pomě. Že zál<onndárce 
nemínil naturální byty vůbec postaviti na .ro'Veň místnostem ,sloužícím 
provOw, výdělečttého podniku, vyplývá obdobou z ustanovení § 126 
č. 8 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a 'll., usta:novujíciho vyněti z domovní daně, 
pokud buclovy anebo Ulťčité lejich části slouží..výmaclně a trvale jako 
provozovny a skladi'ště účelům výroby. Zákon uipravuje zároveň i příc 

. pad, že v těchto budovách lsou naturální byty, a prohJlašuÍ'e tuto skUf
tečnost za vedlejší jen tehdy, když v nich bydlí osoby, obsta.rávající 
správu a hHdklu t ě 'c h t o -buclov, a podlahová plocha všech pro'stor, 
nesloužících účelům výroby, nepřesahuje jednu Nvrtinu celkO'vé podla
hové plochy budovy ane>bo její příslušné části. Z důvodové ~právy po
slanecké sněmovny k clotčenému u,s!anoveni jcle najevo, že ,slova »těchto 
budov« byla vsunuta za slovo »hlíclku«právě proto, aby nebyl možný 
výklad, že se w&tanovení tohoto bodu. vzt<lJhJuje i na natllrá1ní byty· ře
ditelů (správců) pod n i k u v budově provozovaného. Tí,m bylo jasně 
vyjádřeno, že pouee natmální 'byty osob, obstarávaj'kích správu a 
hlídku těchto budov (nepřesahují-li určitou mim), mohou bý,ti přípo
čítány k míls!nostem sloužícím účelům výroby ve ,smysl'UI § 126 Č. 8 uved. 
zák. Ustano'."ení § 265 řeč. úk. není O'všem omezeno na nemovitosti 
sloužící výrobě (v nejširším slo.va smyslu), nýbrž jedná povšechně 
o provozování výdělečného podniku, takže sem patří Inejen výroba, 
nýbrž vůbec slo1l'hrn ~ěoných a osobnkh, ,plánovitě orgaJniisovatných, vice 
nebo méně 'PTavid-elně se opětuqídch výkonů, jež dávají pravidelně 
výno<s, který není výhradně neho na prvním mí's!ě plodem kapitálu 
v hospodář,ství uží,v"ného, nýbrž výsleclkemosobní činnosti podnika
telovy. Natmá1níl byty zaměstnanců dlužníků na prodané nemovitosti 
vš~ nebyly podrle uvedeného vý1<laclu Isoučástí výděleoného podni,ku 
dlužníků (§ 46 řeč. z'"k.). Tytéž úvahy platí též o ,přednostním 
zástavním pr,"vu nedo:platků na pří,spěvdch do Úrazové pojišťovny' 
ct,ě,lnické pro čechy v P. a VšeobecnéhO' pensijního. ústavu v P. Ježto 
tedy nejsou splněny předpoklady § 265, odst. 2, řeč. zák., nepochybil 
rekursní soud, nepřiznal-Ii řečeným nedoplatkům přednostní právo na 
vydražené nemovitosti. 
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čis. 15903. 

Zamítl-li knihovni soud žádost za vklad zástavního práva v pořad! 
poznárnl<y podle § 56 knih. zák. vůbec a reknrsni soud ji vyhověl tak, 
že povolil vklad jen v pořadi běžném, neni doV'olacl reknrs v přlčině ne
povolení vkladu v pořadí poznámky přlpustný. 

Kdy lze poV'oliti vklad zástavniho práva v pořad! běžném, ačkoli 
bylo žádáno ° vklad v pořadí poznámky. 

(Rozh. ze dlle 10. :březn« 1937, R I 201/37.) 

Srv. rozh. č. 4046,10641,11109,15399 Sb. n. s. 

P r v Ý s o u d zamíill žádost vl",stníka hY'P'oteky RudoUa O-a za 
vklad -práva zástavního jednwk proto, že jako dluŽI1Jík není k žádosti 
vůbec legiltimovfun, dMe proto, že žMost byla podána až po uplynuH 
lhůty po'známky pořadí, a mimo' to, že k žádosti nebylo přilPojem vy
hotoveni pří'slušného UISneS<lní. Rek u r sn i s o Ul cl povolil žád«ný 
vklad v bě~ném pořadí. D ů vod y: Jest sice přisvědčiti názo,ru prvého 
soudu, že za zápils do pozemkových ,lmih může podle § 7 knih. z<lk. žá
dati ten, v jehož prospěch se kI1Jihovní zápi,s má vykonati, jinwk že má 
žadatel předloúti ,plnou moc, avšak :při tom soud, z",mítaje žádost 
z toho důvodu, že ji ,podal sám dlužnik Rudolf O., přehlédl ustaJI1Jovení 
dlužního úpisu ze dne 10. srpna 1936, na základě něhož má s,e zápis 
státi. Podle řečené Hshny věhtel tntiž zavaZUlj,e dh-'žníka k uskutečI1Jění 
za1i:štěnf, o něž jde, čímž ho z,ře1,mě ZJmocňuj-e, aby o knilho~ní zéÍ!pis 
(vklad) dllu~ního úpisu sám zakročil, t",kže ž",date1 podle výše uvede
ných! ust",no'vení zákona jest oprávněn k žádo,sti. Ježto i ostatnf pod
mínky vkladu práva z,;stavního jsou splněny, neprávem prvý soud žádost 
zamitl vůbec a měl se zřetelem na' us,tanovení § 95, odsl. 2,knih. zák. 
povoltiti žádaný vklad aspoň v pořadí hěžném. Potud bylo vyhověti re
kursu, jenž jimk není důvodný. Podle § 55 knih. zák pozhývá sice po
z-ná,mka pořadí úči1nillQlsti!, jde-H O' zástavnf právo, které má býti zřízeno, 
uplynutím jednoho' roku ,od jejlího povolení, wž má býti vysloveno ve 
výměru a udán kal6ndMní den, kterým lhů<ta ta končí, avš",k Rudolf O.,. 
žádaje jako' vla,stnlk hypoteky ,,'" pnznámku poř",dí' pro zadlu'žení, vý
slovně sám žádal za její povolen', v účinnosti do 12. srpna 19;36, čemuž 
také wsnesenim ze dne 14. srpna 1935 soud vyhověl a usnesení to naby\.o 
pr,;v'll" moci. Není důvodu, pwč hy 'se účinmost poznámky neměla po
smzovati :podle jejího pravoplatného povolení, jež se stalo na výslovnou 
žádost vl",stníkovu, zejména uváží-U se v této souvislosti ustanovení 
§ 58 kn,ih. zák., podle něho'ž 'se poznámka poř",di st",neneúčiimlou a má 
býti z úřední povinnosti vymazána, 'nepodárH se žádost za zápils před 
koncern ustanovené lhůty, čímž zřejmě je míněna doba, na kterou< soud 
Ú'čilnnos,t poznámky určili. Jestliže se vl",stnik spokojH s tímto usne
sením, které 'se ostatně, jaJk ji<ž ,uvedeno, st",lo na jeho vý'slo'vnoUl žádost, 
nemůže se po uplynutí ustanovené lhůty domáhati zápisu v pOř",dí po-
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'mky j. ej",íž účinnost ji,ž pominula. Rudol1 O., žádaje za V1klad 
zna ., . . d I" b t' d' 1 stano oznamenaném pořadí, nesplml amaSl nez y ne po mlOKy u , ~ 
vp, v § 56 knih. z<ÍJk., neboť nepřipoji,1 k žádosti vyhotovení usneselll 
V~~~'lujíóhO poznámku. Prvý soud zamítaj.e žádost,~ pokud s; d,nmá?ala 
~kladu v poznamen",ném pořadí, PO'SOUdl,1 tedy vee po pravm stranee 

správně. 

N e j v y Š š í s o Ul d odmj,(J dovol",eí rekurs, úst~vnlho, věřitele, 
pokud směřoval proti zamítnutí žádosti ZaJ v~l",d z~staV'mho ;prava v p?
řadí poznámky, a nevyhověl mu, ,pokud ,čelllll prol! povolem vkladu za

, stavního' práva v pořadí běžném. 

o ů vod y: 

Stěžovatel nap",dá i tu, ,část rozh?dnuU rekur.~ního soudu, jimž b'Y'~o 
potvrzeno usnesení soudu první stohee, pokud ]lm byla zamr,tnuta za
dost za vkl"d práva zásta"nítho pro jeho' pohledávku 100.000 ~č y~;I;'O
ř"dí poznámky. V tétO' č<ÍJs!i .Ide však o ,so~uhlasn~, rozho?nuh mzswh 
soudů takže dovolací rekurs je v tomto smem nepnpUlstny. Proto bylo 
jej odi;"'í:tnouti (§ 130, odst. I, kniih. zák.). Stěžov",tel: se d,omáM tOII~ko, 
zmšení usnesení rekmsnrho soudu, ,pokud jím byl povolen vklad prava 

. záJstavního pro jí,stinu 100.000 ~~ v pořad'ú tbgném, ne,na~"d~~ VŠilk usne
sení rekursního soudu, ,pokud lim hyl povolen v :poradl :~ezném v~l~d 
práva zás,tavnÍlhn pro přílsllušenství, této, jistiny. V to~to s;ner~ uIP1'atnUje: 
odvolávaje se na ust"noveni §§ 85, 95, odst. 2, kmh. z"k., ze rekmrsm 
sOLid nebyl oprávněn rekursu vyhověti povO'lenim vkla'du práva zástav-. 
nlho pro jisti:nu 100.000 Kč v běžném poh,dL Než v souzeném příp'~dě 
podle o'hs",hu knihovní žádosti bylo žádáno především o vklad prava 
zástavního vůbec pro pohledávkUl ,sltěžovatelo,vUl a pa:k bylo teprve uve
deno, v jilkém po'řadíi má býti zástavni, právo vloženo, totiž lOm jistinu 
v pořadí poznámky - taJkže šlo O' poznamenání pOŤ<l!dí onoho vkladu -
a pro pří,sluš",nství v pořad; běžném. V žácloMi nenl výslovně uvedeno, 
že vklad práNa zhtavního pro kapitM v pořadí běimém nemá býti po
volen, kdyby se tak nemohlo 'státi v žManém pořadíl ,poznámky. ~ní 
V rekursu: nebylo, výslovně vytoU'čeno ,po případě povolení vkladu pfava 
zástavníhO' pro jis,(in:U' v pořadí běžném, játo rekur,sní návrh zněl, aby 
rekursní, sO!Uld stíižnosti vyhlOvěl a žád:",ný vklad p0'voEl. Za toho,to' stavUl 
věd senepfi,čilo ,ustanovení §§ 85" 95, odst. 2, a § 96 kin. zák, vyho
věl-li rekmsní soud žádosti částečně, povolív vklild práva zástavního 
pro j'istinu, alespoň v pořadí běžném, v němž podle žádos,ti mélo' býti 
vloženo právo z;>stavní pro příslušenstvíji<stiny bez poznamenání po
řadí. Vždyť rekursní soud nepovolil knihovní zápi!s jiné právní: povalhy, 
než bylo žádá,no, ani něco vke, nýibrž jen méně (srv. rozh. č. 4046, 
10641, 11109, 15399 Sb. n. s.). Mimo to v dlužním Ú'pilsu z ID. srpna 
1936 nebyla zápůjčka poskytnuta vjÍislo'vně jen pod podmínkou, že právo 
zástavní pro jistinu hude vloženo v :určÍltém pořadi, totiž v pořadí po
známky. (srv. B"r(schův komentář ke knih. zákonu·z r. 1905, str. 264). 

r 
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čis. 15904. 

Majetkovým vkladem ve smyslu čl. 250 obch. zák. může býti i zá
vazek tichého společnika za poměrnou část úvěru poskytnutého ma
jiteli obchodui živnosti. Závazek ten se v poměru společniků vztahuje 
též na připad, kdy lze z poskytnutého úvěru žalovati jen z důvodu 
koodikce. 

(Rozh. ze dne 10. března 1937, Rv I 1069/35.) 

žalující banka (úvěrn,í společenstvo ,s r. o,) poskytovala veřejné 
obchodní společnosti firmě N. a s<pol. úvěr, který do roku 1929 dosáJhI 
výše 1,689'0430 Kč. žalov1lJl1ý se stal podle smlolUvy ze dne 1. pTosince 
1925 tichým spoleoníkem uvedené firmy, zúča&tněným 45% na jejím 
úsku a ztrátě; mimo to se zaváza!! zúčwstniti se na poradách a konfe
rencuch hrmy a převzal ručení za úvěr, jejž žalující banka fkmě N. a 
~poL před vstupem žalovaného. do' firmy jí,ž poskytla a po jeho vstou" 
<pení poskytn'e. Proti ž·a)obě na zaplaceni částky 6m.813 Kč 65 h s pří,sl., 
podané na něho, jako na tichého 'společníka, namítal žalovaný mimo jiné. 
též to, že 'smlouva o' tiché s,poleónosti je neplatrrá, ježto nepřinesl do 
firmy majetka'lého vkladu, takže nevznikl pm něho žádný závazek z dů
vadu tichého společenství, a dále že zápůjčka, -na záklwdě níž byl úvěr 
firmě N. a spol. poskytnurt, byla niwtná, ježto fi,rma ta nehy'la členkou 
žalujícího společenstva, twkže -se žalobkyně musela na uvedené firmě 
damáchati zaplacení' zapůjčených ,peněz z bezdůvadného obohacení. O b a 
n i' ž š í s 'O 'Ul d Y zamí'tly žalobu. 

N e j vy Š š í, s o 'Ul d zrušil; rozsudek odvolacího soudu a u'ložH mu, 
aby dále ·0 věci jednal a znova rozhod1. 

D ů vod y: 

Odvolací sOlid mylně posaudil věepo práJvní s,trá:nce, když žalohu 
zwmítl pro neplatnost 'spo'lečenské smlouvy ze cine 1. prosínce 1925. 
Podle názom odvolacíhO' soudu je řečená sml'aliva neplatná proto, že 
ža,lovaný nepřinesl do společností majetkový vklad ve smyslu- čl. 250 
obch. záJk. Nehleclíc k tomu, zda jest účast na poradách a konler,endch 
,poklMaU za takavé pl'nění praca"ní, jehož hodnota by byla číselně určí
telná a které by byla mo~ilO' pokládati- zw majetkový vklad, jest závazek 
žalolVaného převzatý podle adst. 2 čl-. 4 společens'ké smlouvy do výše 
45% za úvěr, paskytnutý žalobkyni veřejné obchodní spo,lečnosti N. a 
spol., platným maIetko,vým vkladem ve smyslu čl. 250 obch. zák. Ne
záleží na tam, hyI-a-H smlouva O' z,"půjčce uzavřená mezi. žalabkyní a 
firmou N. a spol. ,platná a je-H proto platný i směnečný zá:vazek, pře
vzatý žalovaným k zajištění' této z,"půIčky. V právním paměru mezi ža
lovaným a fi"mou N. a' spol. trvá závazek žalo'vaného', stwnovený v dru
hém odst. čl. 4 smla'ulVY za poměrnoU' část ÚVěDU po,skytnutéha žalob
kyní Hrmě N. a s,pol, a vztahuje se na závazek firmy vyvěrající z tohoto 
úvěrového poměru, i kclyž závazek ten platí pauze na základě prá'lního 
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't I ' bezdůvodného obohacení. Vyplývá to i z ustanovení .prvního adst. 
tIUU. k . 'kld' thto čl. 4 smlouvy, podle něhož se částka, pos ,Yt,nuta. na za a, e o o. 
, "U pokládá za majetknvý "klad sipolečnlku. Nelze proto zalobu za
~~~a~ti z důvodů, na nichž se zaklMá, ~azsudek .od'lolacího so,u:du, ,a 

něvadž nesprávné právní posouzení veCI odvolaClm soudem ma ~ za
P~tí vaclu řízení podle Č, 2 § 503 c. ř. s., ježto odvalací soud, vychazeje 
~ my,lného právního stanaviska, neprovedl řízen!. ~o dO' ,spnr~ý:c~ skut
kových okalností bylo napadený rozsudek zrUStl! a vec vrahl! podl;, 
§ 510 c. ř. s. odv~lacímU' s,oudu k ,doplně-n-í Nzeni a novému rozhodnuti. 

čis. 15905. 

Třebas hlavni dlužnik uznal po projiti promlčeci lhůty svůj dluh, 
může rukojmi, pokud také on tak neučinil, namitnooti věřiteli s úspě
chem promlčeni pohledávky. 

(Ro.zh. ze dne 10. března 193,7, Rv I 1080/35.) 

Žalovaná se žalobkyni, zaruči,!.a za jejíhO' ~aměstna~lce Josefa R-a.pro 
případ, že by se po odchodu, ze slu'žeb u, za-Iobk~ne obJ~vllo n~ '),eho 
účtě debetní saldo. Opíraj'íc se o ten,to zmazek z~lovan~, don,;aha, se 
žalobkyně na ni, zaplacení zažalované částky. P~ol! zalab~ ,n.amltla za
lovaná mima jíné ,promlčení zažalované pohle~avky. No I z S I' oS O' u d y 
uznaly podle žaIO'~y, o d vala ,c~ 8;·0 u d ~ techtn d u vod u: Ruko
jemský závazek ma pO'vabu padpumou, takze, dokud n~zant.kla poh~e: 
dávka proti hlavn,ílillU' dlu~níkov!, ,trvác i zá'laze~ !u'koJmlh? Pro trv~m 
to,hoto závwzku není, rozhoduJtCI, aby se uznam pohleclavky ~lavn:I? 
dlužní,kem stalo za promI-čecí lhůty. Stačí, jako :je tomu v souzenem pn: 
paclě, že hlavní dlužník pohledávku úznal, třebas po uplynutí promlcecl 
lhůty, 

Ne j v y Š š í s o u cl žalabu zarmtl. 

Důvody: 

. Josef R. vý,slovně uznal "ůči žalobkY'ni sv~j . dluh '~? uplynutí tmeté 
pramlČ'eci lhůty, nečinil žádných námite~ pmh J;,h? vys: a byly, mu po
voleny splátky, jež však ned.održeL Sve t,vr;em, z~ I .. zac~ov~n,a uzna~a 
pohledávku, žalobkyně nepwkázala. VY'kl<,da-~1 se JeJ~, Za!UClll 'prohla: 
šení, jež nesmí býti ve smyslu § 1353 obč. zak. :ro.z~lravana .dale, nez 
jak se rukojmí výslovně prohlási,l, ve smyslU! vykladactch pTavldel § 914 
obč. zák., jest dospěti k závěru, že se j~jí zár'Ulka ,za Jo,se3a, R. ~ztahl1)e 
jen na dabu, po kteroustihal Jnsefa R. jako, hlaV1~lho dlu,zmka leho za
vazek a pn kterou mahla žaloblk~ně na~ dok:?Člh! __ t~ J;est, p,o~ud byl 
cesto!.! saudní vymahatelný. Ruka]emstvI slouzl za]lstem spinem dluhu 
jiného (§ 1346 obč. zák.). Nebyl-li vš~k nárok ža,la~kyně" po?léhajíd 
tříletému promlčení, v tétO', době upl'atnerr, pomlnu-l.o zaloblll prava pra~ 
m},čení'ID vůbec, a pom1inulo' i vúči rukojmímu: a zanIklo totO' ru;koJemstvl. 

I' 

i 



- čis. 15906 -
272 

jakékoli změny hlavního dluhu nemohou rozšířití ručení rul<ojmího a také 
žádné ujednání vHilde s hlawním dlužníkem nemů~e býti na škodu 
rukojmího (Ehrenzweig, System ll/I, sir. 121). Nelze také žaJlovanou 
j a!ko rukojmí vydati právní neji'stotě na drahnou dobu o tom, co bude 
s jejílm mčitelstvím a nel"e čiulf,U jiejí záIVaczek záJvi,slým na tom, zda po 
projHí proml'čecí lhůty hlaJ",ní dlulžník uzná ,svůj proml'čený dluh vůči 
věřiteH a bude ochoten jej 'Slpl,áceti. To by se př'Í'čNo' účdu z2lkona v pří- ' 
čině staJnolVené kratší lhůty Ipromlčecí, která byla stanovena právě k za
mezení taJko'vé nejistoty. Nastalé uznání, dluhu hlavním dlužníkem po 
projití promlčecí lhůty nemůže pJiemšiti již ,skončené promlčení a nemá 
ji,ž co činiti s ~ukojemským 'lávaz1<em; .dallší, osud hlavnfho. dluhu ne
mUže býti na škodu mčite'ke, která SI uzn2lvaccím projevem hlavnlho 
dlužníka nemHa co činiU aJ jeho. se nezúčaJstnila. Rozši,řov,rní účinnosti 
taJkového uznání i naJ rukojmí by v)"bočovalo' v souzeném přípacdě z mezí. 
'půwod:ně zamýšleného závazku ručitelského. 

čis. 15006. 

Pojištěni smluvnl. 
Prootázlru, zda byl řidič motorového vozidla oprávněn v době ne

hody k jeho řízen~ rOOhoduje jediné 00, zda byl úředně oprávněným 
nositelem práva říditi Vlozidlo určitého druhu. 

Skutečnost, že osoba řidici vozidlo byla oprávněna říditi určitý Ikub 
pojištěného vozidla, lze dokázati nejen vůdčím listem, nýbrž i jinými 
pruvody, z nichž vyplývá, že byl řidiči vystaven vůdčí list opráv/lující 
jej v době nehody k řízení \'ozidel s výbušnými motory, a 'že tento lislt 
nebyl odvolán ani jinak nepozbyl účinnosti. 

(Rozh. ze dne 10. břema 1937, Rv I 1432/35.) 

Žalobce poji.stiJ II žalované poji,šťovny 'nákklooí a'lltomobH proti ná
s,ledk~m z;]konnéodpovědnosti na dohu 10 let od 4. května 19G1 do 
4. kvet,na 1941 až do nejvyš.ší č2Istky 50.000 Kč za každou usmrcenou 
neb? po~aněnouJ osobu. Dne 19. zMí 1932 najeli pojištěný automobil, ří
zeny ~oferem J9sefem B., na Marcela H., krerý utrpěl zranění, jež mělo 
v zapet!; smrt. Zal'obce zpravil žalovanou 'Pojišťovnu o nehodě žalovaná 
VŠ2!k ozmámila žalobci, že neU'Znává ,pojistný případ a náhradu odmitá. 
In~. H., otec 'uJS'm:c,;néh?, Marcela '2-a, se dom~há: z dŮvcodLl vy1i,čené 
neh?~y pro poran,em s:;eho 's y n ~~ zaloboll' na wlobci náhrady škody 
v častee 17.235 Kc s pnsl. a ro\"nez Mane S-ová se na žalobci domá:há 
žalobou n{Uhrady škody za 1<01'0 vničené při automobHové nehúdě 
včás.tc~ 968 Kč, s pří!>l. Oba tyto s,pory nejs,ou dosud ukončeny. Ža
l~bce p.re~l1esl, z; ma,proto :pr~vní zá:jem na neodkladném zjištění po
vl.nno,sb. zal'O'vane ,odsko'?nJl1 ::alob,ce na základě pojistné smlouvy za 
vylohy uraze~' zp~obene, ponev?dz do,suld není znám výs,ledek ,obou 
cIIVIlmch sporu, a zalobce mŮ'že proti žalované podati žaloby na plnění 
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teprve,po vynesení rozsudku (čl. 15 všeob. poj. podmínek), a poněvadž 
mu žalovaná dal\a šestiměsíční lhůtu k uplatnění jehlO ná:roku, pOČÍlnlaje 
dnem 29. října 1932, plOd z,trátou veŠ'l<erých nároků proti ža,I,o\"ané. Ocl
mí,tnutí ntuhmdy výloh z automohilo'vé nehody nen'; odťtvoooěno, ježto 
šofér Josef B-a měl jí,ž od roku 1923 vůdčí list, zněFd na veškeré vý
buŠ'né motory. Domáhá ,se proto soudního výroku, aby bylo zjištěno, že 
ž2!IO'vaná jest povinna odškodnHi, žalobce na podkladě pojištění z ,po
vinného ručení č. pojilstky 118.244 za veškeré nároky .na náhradu škody, 
uplatň'ov2!né proti žalobci pro úraz ze dne 19. z{uří 1932, jejž utrpěl' 
Marcel H., a to především za nátok ,na n{Uhradu, škody 17.236 Kč 30 h 
s úroky a náklady sporu, a dál'e za ,n,<irok)" na náhraelu škod'y 936 Kč 
s úroky a soudními útrataJmi, jež ,uplatnila proti žalobd Anna S., pokud 
žalobce bude pravoplatně k náh~adě škody odsouzen, a to jak dO' ji,shny, 
tak i příslušenství, co se pak tyká útrat prá\llního zastoupení žalobcova 
pouze, pokud tY'to útraty budou přiměřené. ŽaJlovaná nal1llÍt],a, že 
šofér žalobcův Josef B.,který s n<iklacdním a'lltomob~lem !laJjel na Mar
cela H., neměl ani vysvědčení o způ'sobUosH k řízení náldacdního auto
mobilu, ,ani vůdčí liist, oprávňujíd ho k řízení. jo,sef B. složil pome 
~koUlškU' z Hzení oSlobnÍICh aJutomobi'lů a, bylo mll t"l<é vystaveno. vysvěd
čení o způ1sobillosti 'k řízení o'sabních vozidel. Dle čl. 1 dodatečných Ulsta
no,vení !k všeob. pol. podmínkám jes!t pojištění platné jen tehdy, má-li 
osoba řídíd úředně ;předepsaný a v československé republice platný 
vůdčí Jilst pro ,tentý'ž dmh voúclla. Pouhé vY'svědčení o vkouŠ'ce věcné 
zpŮ'sobilosti není ještě vůdčím Hstem a nestačí tudíž, aby byl 
slplněn uvedený předpis. Nárok žalobou ,uplatňovaný nemá předpokladu 
určovací žaloby podle § 228 c. ř. s., poněvadž škoda nebyla žalobcem 
ani uspokojena, ani pnrvoplaltným rozsudkem zjilštěna. Počne proto šels,tic 

měsioní lhůta ku,platněnÍ' náwku plynouti od ,pravoplatnosti rozsudku 
Ck la 30/331<rajského soudu' v M. O. a C II 1223/32 okresního soudu 
ve S. O. S o u' d 'p r v é s t ol ic e zamitl žalobu. D ů v o.d y: výpo
vědí, svěelka Jo,sefa B. v souhlasu Si v)"svěI1čením veHtelství! aJutomobi
lového· pmporu č. 2 v B. ze dne 8. bře'zna 1927 a 'se zprávou o·kresnfho 
úřadu v B. z 14. listopadu 1932 a' 24. srpna 1934 soud zjistil, že se 
josef B. podl"obH v r. 1923 š01,érské zkowšce pro o's.ohní automobHy a, ,ob
držel v témže roce od okresní politické správy v B. vůdčí Jist, znějíd 
na veškeré výbušné motory Rol"" 1926 Ise podrobil na vojně Ul au~o
mobilového praporu ,č. 2 v B. zkoušce z řízení automobilů osobních a 
nákladníoh a obdržel dne 9. března 1927 od velHelství toholo ,pfaJporu 
vysvědčení, IPodle něhož se josef B. prohlašuje za způsobilého k samo
statnému řírzení osobního i n{Ukladního automobilu. Josef B. byl již před 
nastoupením vo'jlenské slu~by a služby u žaclohce zaměstnán jacko řidič 
ntukladního aJutomobillu a prokázal se u žalobce pn n2!stoupení, služby 
v)"svědčením a vůdčím Hstem okres. poL správy v Ho z 18. srpna 1923, 
mějídm na samostatné řízení motomvých vozidel s motory výbuš
nými. Tento vůdčí ],jst pak někam založi'l a dal si od okresní politioké 
s,právy v B. vystaviti duplikát vůdčího listu, 'který ovšem zněl jen na 
řízení osobnÍlCh automobilů. Vojenské vysvědčení hylo přeZJkoušeno dne 
18. srpna 1933 a potvrzeno. Podle § 22 mín. nař. ze dne 28. dubna 1910, 
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č. 81 ř. z. jest dovoleno samostatné řídi·ti si,lostroje jenom tornu, kdo, 
prokázav svou odbornou zpúsobllost, obdržel k tomu úřední povolení 
(vÚct.čí list). Podle § 23 řeč. min. nař. jsou řidi6 jizdných silostrojů, 
náležejících vojenské správě, osvobozeni od výkonu zkoušky tehdy, pro
káži~li svou způsobilost vojenským v)"svědčením. NemMe býti proto po
ch)"bnosti o tom, že u šoféra josefa B. šlo o ,pouhou formalitu, <lby ob
držel idUlpl,i'kát vůdčího listu na náJkhdní automobil, neboť vyhověl 
,předepsaným podminkám jilž ,před nehodou. Podle čl,. 1 dodatečných 
ustanovení má pojištění jen tehdy platnost, má-li o,soba řídící vozidlo 
v československé republice platný, úředně 'Předepsaný vůdčí Hst pro 
tentýž drtlh voúdla, a ,podle řečeného ustanovení musí tato 
podmínka býti splněna v době nehody. Bylo tedy třeba zjistiti, 
'která dodatečná ustanovení ,platí pro ,sporné pojištění. V tom 
směru: zjistil sou-d, že k pojislce byla připojena dodatečná poj. u,stano
vení, neboť se starých dodateoných u-stanovení neužívá již od, srpna 
1930 a byla zásoba starých ustanovení již tehdy odstraněna a zněla 
na. zaclní stránce pojilstky toUko pro nová Ulstanovení podle vwru 3. 
ong. MImo to byla na přední strámce pojistky v pmvém rohu přHepem 
nálepka rů'žové barvy s tímto zněním: »DůleŽÍlté upozornění: Podlle min. 
nař. z 28. 4. 1930, č. 81 smí řídÍlti· šofér p o u z e on e n d r u h silo
stroje, pro který má vůdčí Hst (nákladní, osobní· atd.). Nemá-li řidič 
~prá,vného vůdčího Ustu, neni, vzniklá škoda poji,š1těním kryta.« žalobce 
Jako ·stmna 'slyšen udal, že je.i p-řekvapila na pojistce nirlepka, v níž 
brlo,.uvedeno.:. že ,šof~r řídid nákladni .automobil musí míti přílslušný· 
VU~Cf I~st k nze~I nalkladmho automobI,lu, že však z·jisti! při přečtení 
p0]1'stnych ipodmmek a dodatečných u'stanovení, že nic takového ne" 
bylo ujednáno. Přes to trval na tom, ;ťby SEJ šofér j osef B. prokázal řád
ným vůdčím lis-t'em. Výpověď ta všalk nen' dosti věrohodná, zejména 
proto, že nálepka :byla z po'ji:stky odstraněna a že se o ní žalobce ne
zmínil ani v žalohě, ani: v přípr3!vné1ffil .spils:e, ba dokonce tvrdil, že ne
ohdržel podobné ustanovení. Ze zprávy okresnhho úřadu v B. z 14. února 
1932 vychází dále najevo, že šofér josef B. dosltal dne 9. března 1931 
duplikát vysvědčeníl zpúsobilosti· k řízení osobních automobilů a dne 
10. června 1931 duplikát vúdčího l,j'slu, tedy právě v době, kdy nastoupil 
místo a žalobce v květnu 1931, t8Jkže jmenov~.ný šofér již tehdy neměl 
původni., v;ldčí list. Není- tedy v)Ópověď šoférova s to, aby vyvrátila 
shora zjlstenou ·skutečnost, že k pojistce byla .připojena dodateoná usta
novení, t<lkže platí pro pojÍ'Štění, o něž jde, jen tato ustano·veníl a to tím 
více, že žalobce sám udal, že mu nálepka s příslu&ným upozorněním 
byla nápadnw a že se také podIe toho řídH při přiJetí šoféračfmž do
znává, že schválil doložku; tu. Ale i kdyby soud přes to vz~1 za pro
kwzáno, že připojena byla doda.teĎná ust"nQvení podle vzoru D orig., 
v nichž není ustanovení' o vůdčím lilstu" má pojišťovna právo se n~ to 
odvoliwati, neboť výslovně upozornila nálepkou, že neodpovídá za tako
v,ou škodu a žalobce nepozastavil toto iUipozomění. Jest tedy nezbytně 
treba, aby šofér Josef B. měl v době nehody vůdčíl list pro automobily 
nákladní. ježto uvedené podmínce nebylo vyhověno, jak vycházi ze zprávy 
pkresního úřadu v B., není nárok proti žalované po· právu. Námitka, že 
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, a' z'a·loba neni v souzeném pHpadě pří:pustná, neni odů'lodněna 
urcov CI , d 29"· 193? a poukazuje soud v té přílčině na dopils žalo~ane ze. ne ,; njl~a, -, 
kterým výslovně upozorni1-a žalobce, že mUSI po~~lt po pnpade zal?,bu 

roti zamUnu!í oMoku do 6 měsíců ode dne 29., n]na .1932, Ro .. kterez:o 
fhůtě jakékoli nároky z to~!Oto y.řípadu.p,rotI zalob~1 poml'le]!. P~ne~ 

dž spory které poškozem Zahil!]IlI protI zalobcI z teto- nehody, ne],so~ 
~~sud uko.~čeny, nemůže býti pochybnosti o tom, že žalo?c~.~~ pravnI 

'.. a tom why ,sporny' prá\Oni poměr byl neodklad. ne zjlslěn, a to 
Z<'lem n " . ... 1932 'h'· roto nejen se zřetelem na obsah dopi,sn ze dne 29. n]na " n)" rz !:p . : 
aby věděl, jak se má zachovati nadále ve sporech, Iktere :poskoz,:nt protI 
něrnu zahájili. Jsou tu proto' dány předpokk,dy :poclle § 228 ? r. s. pro 
určovací žalobu. O d vol a c í s o u·cI potvrdiL ro·zsudek prveho soudu. 

N e j v y Š š í s Oll d uvnal podl.e žil!loby. 

Důvody: 

S právního hlediska (§ 503č. 4 c. ř.s.) jest žil!lobclIV nárok. dů
vodnýi za předpolkl,adu, že součástkou pojistné, sln,lonv)" . (pojlstky 
č. 118.244) byla ·též dodatečná ust"novení, schvalena ,mlnlsters,tvem 
vnitra. ze dne 10. července 1930. Nebof, třebaže se v član,ku 1. techlo 
dodatečných ustanovení uvádí, že po'i'ištěním~ jen tehdy pla.t-nost, tn~-It 
osoba řídící vo'zidlo úředněpřecleps;;ný, v ceskoslo'lenske ,;epubhce 
pllatný vůdčí Hst Ipro ten týž dr u h vozidla, nelze to vyklada!l,taI5 
úzce že důkaz o tom ).ze podatil jediné vůdčím lIstem samym, ~ybrz 
stad, dokáže-li pojilstník jiným způsobem, že řidiči by~ pr~vopl.at-ne vX
staven vůdčí list, oprávňující h? v dob:ě ne:~od~ k r~zem vo~rdl~ ~n~ 
s,lušného určitého druhu nebo vseobecne k nzem v~zIdel,s ~ybusnY,mI 
motory a že vůdČÍ< list nebyl odvo,lán podle § 26 mlO. nar. c. ,81/19~0 
ř. z. Neboť předpoklad čl. 1 uved. dodatečných UlstanOVenl .. SO"~~ISI 
s bezpečnostním risikem .poji:šťovny, která Sl zabezpeou]e m~nsI rISIko 
tím, že žádá, aby řid.ič mě-! vůdčí Ust pro pří,slUlšnj .druh VOZIdla p:,d~: 
§ 25. Ulved. min. nař. Nezáleží Iproto v souzené ,;,eo! n~ tom, zda nd~c 
by-I v době nehody ve s,kuteóné droobě vyltotovem vudčlno lIStu, opra,' 
ňujídho jej k řízení vo,:~d~~ určilté:"0 dmhu, ,?ýbr~ roz~od:'J; len, ~~~ 

. s právního hledi'ska byl ndI'c v dobe nehody ~redne 0I?ra;,nenym nosIt; 
lem práva říditi vozidlo určitého druhu. Prvy soud z]1.stJI. nejen na za
kladě zprávy okresniho úřadu v B. ze dne 14. hstopadu 1932 a ~e dne 
24. srpna 1934, ~Ie i ,na základě výpovědi osv~,d'ka josefa B., ze mu 
byl vydán okre-Sll! spra'lou P?ht~,c'~ou v B. vudc;· hst ,~e ~ne 18. sr~na 
1923,č. j. 1395/23/2, opraVnU]Ic!' k sam~~t~t";emu me,nt motorovych 
vozid.el s výbušnými motory. ~a tomto -']Istem odvolacI, soud mc ~e
změnil a joest j:ím proto vázán I dovolacI, soud. ~e ozp:.av'y OkreS";Ibo 
Ú"řil!dU' v B. ze dne 24. srpna 1934 plyne, ze takovy VUdCI lIst opravnu]e 
josefa lB. k řízenf vše·e h d r u h ů motorových vozidel., N:;ní proka
z<'Jno že tento vůdčí list hyl odvolán podle § 26 mm. nar. c. 81/1910 
ř. z.' anebo že pozbyl účinno,sti. Zejména ji n.epoz?y~, Hm,. ~e okr;s,n~ 
úřad v B. v)"stavi1 řidiči josefu B. d u op I!'k a t vl!'dcvho ltsm, zoeJIo 

18' 
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pouze pro o·sobní "utomobily, poněvadž z uvedených zpráv okresního 
úřadu v B. vypl'ývá, že se t"k stalo niikoli proto, že by byl josef B. 
vůbec ,:em~1 vůdčíh? lis~u pro veškeré druhy vozidel s výbušnými mo
tory, nybrz proto, ze ve spI,sech nem vyzn"čeno přesné znení opráv
nění p ů vod·n í· h o vůdčího listu a pmtož.e duplikát vysvědčení způ
sobi,losti z r. 1923 k řízení vozi·del znH jen na ři·zení osobnkh automo
bilů a ,ko:n~čně i proto, že, ač roku 1923 vydávaly vůdčí Ji,sty jednotné, 
opravnuJl1cI ok ·samostatnému řízeni všech druhů motoro·vých vozidel 
s ový~uš:nými motory, b~ly v pozdější době (roku 1931) vydávány nové 
vu~c~ ho~ty P!o J~dnothvé d;,uhy motorových vozidel podle z,nění vy
svedcem ~kusebmho komlsare. Z ~oho Je patrné, že znění »duplikátu« 
s omezenym obsahem bylo upraveno úřadem jen z opatrnosti "nelze 
tedy z toho souditi, že původni všeobecný vůdčí Ust pozbyl ~činnosti 
P?u,ze, z toho důvodu, že hyl ztracen a že jeho obsah nelze podle spi1Sů 
p;esne reprodukovatI. Že ohsah p ů vod 'll í, ho o vůdčího listu neodpo~ 
vldal ,snad vysvědčení způsobilosti jo'sefa B. k řízeni silostrojů není 
závažn~ poněvadž čt 1 dodatečných ust"novenf nežádá, aby se' vůdčí 
l>st ,pIne. k;yl s oV)'lsvědčenim ~působilosti k řízení silostrojů. Nejde ~udíž 
o »duplIkat« vlldčího hostu v pravém smy,slu 's,lova, totiž o přesné nové 
vyh?to:::e~í' původního vůdčího listu, "ni nejde o nový vůdčí list. jediné 
to, ze .ndlčJose! B. ztra.ti! svůj; původní vůdčí list, kterým by bylo pro
kazovano, ze mel v době nehody vůdčÍ' list, opravňujíd ho ok řízení i ná
kladní;h~, au!omob.Hu',nemMe proto ji'ž odůvodniti úsudek, že josef B. 
n<lbyl uredne opravnen v clobě nehody řídiH nwkl,adni wutomobi'l a že 
tudíž nebyl splněn předpoklad čl. 1 dodalte,čných ustanovení. Podle toho, 
co hylo právě vyloženo, jes-t žalobní nárok důvodný. 

čís. 15907. 

Postup soudu při pmváďění znaleckého důkazu. 

Vadnost řízení, nebyl-li soudní znalec vůbec soudem slyšen a vzat 
do přísahy při mku, k němuž měly býti strany obeslány. 

(Rozh. ze dne 10. března 1!n7, Rv I 2979/36.) 

. V odvolán, do rozsudku prvého soudu, jímž byl uznán za nemanžel
g.keho ,ot:oe ža~,:jíCÍlh~. dí,těte, vyt:0ka\ žalovaný mimo jiné, že mu bylo 
z'~emozneno zucastml! se provedení důkazu 'krevní zkouškou provede
~e?o souclem dožádaným, ~ klwsti Zfi"lci otázky podle § 289' c. ř. s., 
Jezlo nebyl am k provedem tohoto důkazu k rukám svého advokáta 
obeslán. O d vol a c í s o ll' d, nevyhověv odvolání" uve<JI v d Ů V G -

d e ~ h, svého rozsudku: Výtky odvol,atelovy j'sou poU'ze vadami řízeni 
klere za_Iov~ný nemůže vyt:Jókati, ježto .pří ústním jednání dne 5. kvě,tn~ 
191'36" pn nemž byl čten znalecký nález a posudek o důkazu krevní 
zkouskou provedený před dožadovaným soudem, se pustil, ač zastoupen 
advokatem, do dalšiho projednávání věci (§ 196, odst. 1, c. ř. s.) a nejde 
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tu o porušení předpisu, jehož šetření se strana nemůže účinně vzdáti 
(§ 196, odst. 2, c. ř. s.). 

Ne j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice nové jednání a roz-
hodnutí. 

Důvody: 

Stěžejní zásady ci"ilníohoo řádu soudního, totiž zásady ústnosti a :pří
mosti, byly vyjádřeny také v U'stanovení'Oh o důkazu znaleckém. 
Zejméfl" z ustanoveníl § 358 c. ř. ,s. je n~pochybné, že znalec musí býti 
soudem slyšen a při tom - pokud by se obě strany toho nevzdaly -
vzat do přísahy, nebo mu přípomenuta znalecká přísaha pro vždy slo
žená. To se musí s-láH il tenl<ráte, hyl-li jeho posudek podán pí,semně, 
ať ji,ž před podáním písemného posudku, nebo dodatečně (§§ 357 a další 
c. ř. s.). Slyšení znake k cHi znalecké pří'sahy musí, býti provedeno při 
fQllw, k němu,ž nutno abeslah strany (§§ 288,289 c. ř. s.). Uvedená usta
novenÍ' jsou rázu veHdhn a jsou závazná pro soud i strany, které se jkh 
nemohou vzdáti ani vý,slovně, ani mlčky snad tím, že by opominuly 
vznésti výtku' pod,le § 196 c. ř. s. Odvo.Iací soucl proto IPoch)'lbH, když 
nezachoval uvedený postup a nedoplni'l řízení slyšením všech znalcLt 
I,ékařů, kteří byli či'noí' při prováděni znal,eokého di'ukazu' zko'Uškou krve, 
a neodstranil při tom pochyhnosti, o znal,eckém náleZU', totiž popisU' ohle
daných předmětů (§ 362, odst. 1, c. ř. s.), když žalovaný tuto neúplnost 
znaleckého pos'udku v odvolání vyt:0kal. Bylo pTOto napadený rozsudek 
podle § 510 c. ř. s. zrušiti, ani'ž se bylo třeba zabývatil dalšími vývody 
dovoláni uplatňovanými s hlediska § 503 č. 3 c. ř. s. Poněv"dž pak uve
denou vadou trpí též řízení, soudu p,rvé stolice, byl, zrušen i jeho roz
sudek. 

čís. 15908. 

. Rekursní soud není vázán návrhem stran " rekursu. Třebas bylo v re
kursu navrženo jen zrušení napadeného usnesení, není závady, aby ne
~yla po~le povahy věci a z důvodů v rekursu uplatněných vyslovena 
Jeho zmena. 

(Rozh. ze dne 10. března 193.7, R II 87/37.) 

Srv. rozh. č. 9506 Sb. n. s . 

P r v Ý s o' u d povolil exekuci zabavením a přikázáním k vyhrá:Jí 
pohledávky ,povinného vůči Státnímu pozemkovému úřadu (minilsterstvu 
zemědělství) na vrácení přídělové ceny, nedojde-li k usl<utečnění pří
d~lu nemovitostí, a zahavením nároku na vydání nemovitostí těch. Mi
m~terstv~. ze'?,ěděl'Stvf. jako poddlužník v podání ze dne 12. října 1936, 
Jez oznacllo Jako rozklad eventuálně stížnost, uvedlo, že povo];ená exe
ku'ce Jest podle §§ 23 a 36 přídělového, zákona nepřípustná, a navrhlc, 
aby usnesení, exekuci tu povolu1íd, bylo zrušeno, eventuMně aby podální 
to bylo j.ako stížnost předlož,eno pří.slušnému' krajskému soudu k roz
h,0d,nutí. Rek u r sní s o u d odmí,tJ rekurs do usnesení prvého soudu, 
Jlmz byla povolena exelmce z"bavením a p-řikázánímk vybrání ,pohle-
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dávky povinného vůči Státnimu pozemkovému úřadu (ministerstvu ze
mědělství), nedojde-U k uslm-!ečnění příděl,ů nemovitostí, a zabavením 
nárolm na vyd<iní nemovi,tostí těch, a to jediné z toho d ů vod u, že 
rekurs neobsahuje vůbec ž<iclného rekmsní:ho náv~hu, a kdyby se i mělo 
za to, že zrušovací návrh svědčí též rekmsnimusoodu, nestačilo by to, 
ježto se v něm neuvádí, jakým rozhodnutím by mělo býti usnesení prvého 
soudu nahrazeno, a návrh na změnu není, v rl;kursu ohs8:žen. 

Ne j vy Š š í s o·ud zrušil napadené usnesení a uložil rekllrsnímu 
soudu věcné vyřízení rekursu. 

Důvody: 

S názorem rekmsní:ho soudu· nelze souh\.asili. Především nemůže býti 
naprosto žádné pochybnosti o tom, že návrh na zrušení usnesení prvního 
soudu jest učiněn i pro případ, že podání tomu nebude vyhověno jaJko 
rozkladu, který ovšem je nepří!pustný, a že hude pod~ní to před.loženo 
j8:ko rekms rekmsnímu soudu. Z vývodiů rekmsu, uplatňujídch nepří~ 
pustnost povolené exekuce s poukazem na ustanovení §§ 23 a .36 pří
dělo·vého, zákona, jde jasně najevo, že s'e stěžovatel clomáhá toho, aby 
bylo usnesení první1ho soudu jako nezákonné zrušeno a odstraněno, což 
se ovšem po formální stránce může státi jen tak, že se usnesení to změní 
tak, že se návrh vymáhaJj:ícího věřitele na povo'lení, exekuce zamítne. 
To však jest již jen pouhá formulace výroku rekursního soudu. Je proto 
reku,rsnínávrh dostatečně jasný a určitý. Ostatně, jak bylo již opě
tovně v rozhodnutlch nejvyššího soudu vysloveno, není rekursní soud 
vázán na niwrh stran v rekursu, nebo·ť §§ 514 a násl. c. ř. s. nemají 
obdobného ustanovení jako §§ 462 a 497 c. ř. s. Třebas bylo tedy v re
kursu navrženo zrušenf nwpadeného usnesení, není závady, by nebyla 
vyslovena jeho změna podle ,povahy věci a podle dllvodů v reku·rsu 
U'plMněnýah (srv. rozh, č. 9506 Sb. n. s.). 

čis. 15909. 

Předpis druhé věty § 1116 a) obč. zák. se týká jen nájmu bytů 
v užšim slova smyslu, nikoli nájmu jiných mísfnos11! (obchodních, .živ
nostenských) nebo pachtu. 

(Rozh. ze dne 10. března 1937, Rv II 15/37.) 

Zalohce pronaja! (dal do podnájmu) roku 19'28 Dr. M. V-oví, zub
nímu lékaři v B., ze svých míistností, které sám měl najaty, část těchto 
místností, a to 2 pokoj:e, kuchyni a koupelnu. Nájem byl sjednán na tři 
léta od 1. prosince 1928, 'po uplynutí tří let se měl nájemní poměr pro
dlulžovati o další rok, nebude-Hdána některým ze smluvců předem tří
měsíční výpověď před uplynutím nájemní doby. Dr. M. V. najal si ře
čené místnosti, aby v nich mohl pro'lowvati svou zubní lékařsko.t~ 
pra'ksi, a za tím účelem mí1stnosH ty adwptoval a v nich pa,k tuto prakst 

- čís. 15910-
27Q 

provozoval. Užívání najatých místností jako bytu bylo výslovně vylou
čeno. Dne 28. bře7)na 1962 zemřel a k pozůstalosti po něm se žalovaní 
přihlásili j8:ko d'ědici a byla jim pozůstalost ta odevzdána. Zalovani 
oznámili žalobci-, že najaté místnosti dávají mu k di'sposici .koncem 
dubna 1932, odevzdali mu klíč od oněch místno'stf ještě v dubnu 1932 
a zaplatili·nájemné do konce dubna 1932. Zalobce tvrdí, že podnáiemní 
smlouva mezi ním a zemřelým Dr. V. byla podle smlouvy prodloužena, 
ježto nebyla dána výpověď do 1. prosince 1932 a žalo·vaní jako dědid 
zemřelého mohli smlouvu vypověděti jen po třLměsí'oní výpovědi' teprve 
s účinkem od 1. prosince 1932. Zalobce souhlasi\. s rozvá'láním smlouvy 
ke kond roku a po celou tu dobu mí'stnosti byly žalovaným k disposici. 
Domáhá se proto na žalovaných 'j:ako na dědicích po Dr. V. z8:pla'cení 
nájemného za dobu od 1. května do 1. prosince 1932 v čás.tce 8.400 Kč 
s pří>slušenstvím. Proti žalobě namítli žalovaní', že po smrU Dr. M. V. 
dali 1. dubna 1932 ž8:lobci z podnájmu bytu měsíční výpověď, ač byli 
oprávněni dáti jen čtrn<lctidenní výpověď, neboť smr\íi Dr. M. V. ,pře
stalo j8:kékoli clalší jeho oprávněníl .provozovatí dále zubní lék8:řskou 
praksi, ,stalo se tedy plnění závazku z podnájemní smlouvy o uží,vání 
uvedených mílstností k provozování zubní lékař.ské prakse pro žalované 
úplně nemožným. Byli tedy opr"vněni podnájemní smlouvu se žalobcem 
po smrtí Dr. M. V. zrušiti. Niž š í 's olUd y zamítly žalobu, dospěvše 
k přesvěclčení, že byly místnosti najaty k provozo"ání zubní lékař,ské 
pr<lJkse, nikoli k bydlení a že se .pro·to přerupís § 1116 a) nevztahuje na 
nájemní, poměr mezi Dr. M. V. '" žalobcem. 

Ne j vy Š š í s o -ll d nevyhověl dovolá;ní. 

Důvody: 

Pokud žalovaní vytýkají, že odvolací soud nesprávně vvložH předpi,s 
§ 11 16 a) obč. úk. nemaF pravdu. Ustanovení § 11 16 a) obč. zák. upra
"uj~ mi[llů'řácl~ou ~ý:pov,ěď br t u v u~ším 'smyslu při smrti> nájemní
kove',. mk?1t vyp.oved mt~tnoslt- ob~ho?ntch a pachtu. Nižší soudy zjis
tIly, z~ t;',~tnosh, o ~teré tde, pronajal z,,;lobce DL M. V. výhradně k pro
vozo.vam jeho mbnt lékarské ipmkse a ze bydlení v nich bylo. výslovně 
vyloučeno. Po~le uvedeného zji~tění nebyl předmět"m smlouvy nájem 
bytu v dotčenem smyslu, a to jeslt rozhodující. Posoudi,ly tedy nižší 
soudy věc správně. 

čis. 15910. 

J~e ? nezákonnost (§ 46, odst. 2, zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.), ne
byl-II důkaz znalcem proveden pro preklusi (poněvadž nebyla složena 
včas záloha). 

Prekluse důkazů v řízeni nesporném není přípustná. 

(Rozh. ze dne ll. března 1'937, R I 672/36. ) 
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Srv. Úr. sb. Č. 1798. 
V hzení o odhadu nemovi,tostí, postwpov<l!ných z důvodu vyvlastněni 

navrhující obci, navrhli odpůrci, aby byl přibrán k odhadu ještě jeden 
znalec. Poněvadž nesložiH zálohu na odměn" uvedeného znalce, rozhodl 
II ,rv Ý 's 'o' 'U d, že bud,e v říizen,í pol<račovaH bez zřetele na návrh od~ 
půrců na přibráni' druhého znalce, maje za to, že od!půrci byli s návrhem 
,prekludováni, a řízení, provedl a rozhodl, ač odpůrci složili' před' roz
hodnutím o návrhu obce zálohu na znalce. Rek u r sní s o u d potvrdi,1 
us·nesenÍI prvého soudu. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil prvému sowdu, aby si opatřil posudek 
druhého znal'ce. 

Důvod y: 

Jde o to, zdali v nesporném ří'zení možno v jednání pokračovati bez 
zřetele na neprovedený důkaz (dmhým) znalcem proto, že záloha na 
znalečné nebyla včas složena, ač sebk stalO' dodatečně před věoným 
rozhodnutím první, stonce (§ 34 zák. č. 100/19.31 Sb. z. a n. a §§ 367, 
3,32, ods!. 2, c. ř. s.). Oba nižší soudy souhlasně ll'znaly, že nastala 
prekluse tohoto průvodního prD'středku, což dovolací stěžovatelé právem 
llaJpad<l!jí, pro nezáikonnost (§ 46, ods!. 2, z<tk. Č. 100/193,1 Sb. z. a n.). 
Při výkladu § 34 z;ílkona o zakladních ustanovenkh soudního řízení ne
sporného nutno míti na paměti, že tot'Ů ustanovení dopouští jen obdobné 
užití předpis,ůo řízení sporném. Pří,pustnO'stobctoby je uirt'ována zá
sadami o základních "stanoveníeh soudního řízení nesporného, jimž jest 
podříditi ustanovení civilního řádusou'dního, j:ejichž obdobné užiU bude 
tedy pouze tenkrát mo~no, když se tO' nepříčí zásadám ,soudního řílzení 
nesporného. Prekluse důkazu" ať svědeckého, nebo znaleckého, je do
volena jen v ří'zení 'sporném, které jest o,vládácna. zásadou projednací, 
nemůže však býti přípustná v řílzení nespomém, kde jde o zjištění ma
teriální pravdy a kde soud Je podle § 23 z,c,k. č. 100/31 Sb. z. a n. po
vinen vyšetřiti z úřední moci všechny okoLnosti a poměry důležité pro 
rozhodnutí. Nwpadené usne'sení 'Se tedy příčí jwsnému a nepochybnému 
znění a smyslU' § 23 řeč. zák a bylo pmto vyhověno dovolacímu rekursu. 
Ustanovení. § 11, ods!. 1, uved. zák. se na soU'zený případ nehodí, ježto 
nejde o' zahájení řízení. 

čís. 15911. 

Není-li podnik převládající součástí pozůstalostního jmění, nemusi 
býti soudem ustanovený správce poziistalosti (§ 127 nesp. pat.) bez
podmínečně odbomikem v užšint slova smyslu v onom odvětvi, jehož 
se týká podnik, mlUslí však míti potřebné kupecké znalosti, aby mohl 
vésti i správu a dozot' nad tímtO' podnikem. 

(Rozh. ze dne 11. března 1937, R I 230/37.) 

Rek li' r sní s o u d zrušil usnes,ení ,prvního soudu, jenž ustanovil 
sekvestrem po'zůstalo,sti podle § 127 nesp. pa,!. Roberta Sch-a, bankov
ního prokuristu, j,ediné proto, že k pozlrstalostnímu jměni!, jež má býti 
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předmětem soudní ~Ipráv~, náleží i zústavitelův podnik n~ vý;obu ?pl'a~ 
tek, pročež prý muze byh sekvestrem tohko. osoba, lez ma potrebne 
odborné znalosti k spravování takového podmku. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekmsu přihlášených 
dědiců. 

Důvody: 

Podle soupisu se pozů'Stalostní jmění sklMi z tří nemovillostí v od
hadni ceně 1,563.414 Kč 90 h, z movitého jmění, v odhadní ceně 42.993 
Kč 49 h a z podniku výroby oplatek v bilančni hodnotě 112.626 Kč 55 h, 
celkem tedy z aktiv ve výši 1,71'9.014 Kč 94 h, kdežto pasiva, pokud 
k nim nebylo hleděno při určení bilanční hodnoty zÍlstavitelova pod
niku čini 640.222 Kč 60 h. Z tohO' je patrno, že řečený podnik není 
převládajíd součástí pozůstalostního jmění. Soudní správu pozÍlstalosti 
jako celku nutno t~ vésti s n,ále~itou pečli:/O'stí a bd~l.ostí ,p'Ůdle ,k~
peckých zásad. NeU! proto potrebl ustanovl,lI> v tomto pnpade ~dvoka~a 
sekvestrem. Není ani povínností ,g,ekvestrovoll, ahysám obstaraval ves
keré jednotlivé práce a úkony spojené se správou, nýhrž aby řádně, 
svědomi,tě, poctivě a úsporně hospodařil s jměnim, jehož správa mu 
byla svěřena. Jeho úloha záleží na prvním místě v řfzeni a ve vycko~ 
návání dozoru a nent mw zabráněno, aby, pokud to vyžadují' účel správy 
a okolnosU konkrelní,ho případu, užíval i pomocných sil, jÍlniž.- pokud 
tu neni nebezpečí! nedo'volených zásah,údo úkolů sekvestrových na újmu 
účelů soudní správy - zejména při přesném vymezení oboru fej-leh pů
sobnosti a při stanovení potřebných kaute]" mohoU' býti i osoby, jež si 
činí nároky na pozůstalnst, proti nimž však zřízený sekvestr má ihned 
zqkročiti po případě jim odníti jejich zmocnění, kdyby ho snad zne
UL"j'valy na úkor jméni pozllstalostního. Sekvestr nemusí, proto v pro
jednávaném případě býti odborníkem v tom smyslu, že lze llstanoviti 
pou'ze vyučeného ,pekaře oplatek, ale nutno na tom trvati, že mllS} míti 
potřebné kupecké znalosti, aby mohl úspěšně vésti nejen správoU nemo
vitého jmění\ nýbrž i spr,c,vu a dozor nad zůstavitelovým poclnikem. 
Ro\Cněž nel,ze Sů'UlhlasHi s' náwrem stěžujíd si nadace, že je možno po·
volati jako správce toUko osobu, jež má vlastní dostate,čné jmění, a ne
by;lo doposud ani navrženo, aby správce - za předpokladu, že Imá 

- potřebné mravní vlastnosti a věcné znalosti - také složil přiměřenou 
ji'stotu. První soud poukazuje ve svém usnesení -k tomu, že 'jí'm zří'zený 
sekvestr je zaps<ÍJn v seznamu vnucených správců; lze proto předpo
kládati, že jeho věcná vnalost a spolehlivost byla pečlivě zjj.štěna dří,ve, 
než byl do seznamwsprávců pojat, což ostatně první soud zdůrazňll'je 
i poukazem na jeho nestrannost, 'schopno,st a znalost státního jazyka; 
ale ježto v souzeném případě všiohni účastníci nav,rhU ustanovení 
správce v seznamu nezapsaného a jedn,c,ní před prvním soudem se ome
zHo pouze na probráni těchto návphů, aniž účastníci moh,li zaujmouti 
stanovIsko k jim neznámémw úmyslu 'soudu, stanovi,ti správcem Roherta 
Seh., zů,stalo řízení n"úp1ným, pročež rekursní sOlld nepochybil, zrušil-li 
usnesení prvníiho soudu. 
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čís. 15912. 

Nesplnění dřívějšího, vyrovnání, anebo nuceného, vyrovnání jest o b
jek t i v n í překážko,u i zahájeni zemědělského, vyrovnaciho, řízení a 
jest k ní přihlížeti z úřadu. 

(Rozh. ze dne ll. března 1937, R I 254/37.) 

s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl dlužnílkovu návrhu na zaháj ení ze
mědělského vyrovnacího, řízení. Rek,u r sní s o u d návrh zamítl. D ů
vod y: Ze seznamu pasiv vyrovnacího dlužníka jest vídětí, že dlužník 
nesplnH vyrovnací kvoty, k ji'chž placení se v dřívějším vyrovnacím ří
zení Kv 203/32 zavilzaI. Vždyť uvádí v pasivech jednak necloplatky 
na 45% kvo,tu\ jednak pohledávky po vyrovnáni oživlé (§ 67 VyL ř.). 

N e j vy Š š í s o li' d nevyhověl dovoladrnu rekursu. 

D ů vod y: 

Podle § 3 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. (ve znění vl. naŤ. Č. 259/ 
1936 Sb. z. a n.) platí o zemědělském vyrovnacím řízení předpisy vy
rovnacího řádu, pokud není v dalšich paragrafech ustanoveno něco ji
ného. Podle § 4 Č. 6 vyr. ř. nelze zahájiti vyrovnací řízení, nebylo-Ii 
dosud splněno dříovější vyrovnání (nucené vyrovnání). Řečené ustano
vení vyrovnacího řádu, nebylo žádným předpisem uvecleného vládního 
nařízení změněno ani vyloučeno pro obor zemědělského vyrovnacího 
řÍizeni, platí tedy i pro ně. jestliže rekmsní soud zjtstil, že dlužník dosud 
nesplni.1 dřívější vyrovnání, zamítl právem jeho návrh na zaháj,eni ze
mědělského vyrovnadho Hzení. Nezáleží na tom, že nesplnění dřívějšiho 
vyro\Cnání se netýká právě těch věři,te-I.ů, kteří podaE relmrs proti usne
sení soudu prvé stolice, ježto tu j.de o ob jek t i· v n í' překážku zahá
jení zemědělského vyrovnacího řízení, k ní·ž mU'si soud přihlížeti z úřadu. 

čis. 15913. 

Závdavkem mohou býti bud' peníze nebo hodnoty, jež lze podle je
jich povahy a určeni v hospodářském žívotě snadno převésti v určitou 
sumu, v nich už tkvící, na př. směnky, vkladní knížky, splatné kupony 
cenných papírů. 

Byla-li pří uzavřeni smlouvy předána jiná věc, jde podle úmyslu 
stran bud' o úplnou nebo částečnou úhradu kupni ceny, neb o záruku 
za spinění smlouvy, anebo za škodu vzniklou nesplněním. 

(Rozh. ze dne ll. března 1937, Rv I 951/35.) 

žalobce se domáhá ža·lobou vydilní motocyklu »Arid«, který byl 
dán žalovanému ohchodnílku s motncykly při koupi motocyklu »Ziil1-
dapp«, s kteréžto smlouvy poté sešlo. žalovaný namm, že jest oprávněn 
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onechati si motocykl »Ariel« jako závdavek, a mimo to, že jest i opráv
~ěn zadržeti si řečený stroj na základě retenč~ího práva p,ro pDhle
dávku na náhradu škody, která mu od'stoupemm o~ koupe vzmkl~. 
S o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. O d vol a c I s o u d vyhovel 
žalobě. 

N e j 'řy š š í s o u d nevyho",,1- dovolilní. 

D ů vod y: 

Výtka dovolání že odvolací soucl posoudil věc po právní. stránce 

ylně J'e sice odů;odněna avš~k mylné je i, právni posouzen,í VěCI, za-
m , ',,,. h b ' . trl vního stávané stranou žalovanou. Předevslm Je poc Y eny nazor '1"r , 
i druhého soudul a též názor žalovaného, že sporný motocy.kl by.l d.a~ 
jako závdavek ve smyslw § 908 o~;č. zilk. ~ečené ;ustanovení, ,SIce neulVa~: 
výslovně, jaké hodnoty mohoul bytr da,~y Jako za~clav.ek, a ze to nemuSI 
býti výhradně peníze, nutno usuwvaÍl z toho:, ze ~,"kon ,by b!l tent,o 
požadavek jasně vyslovil, kóyby tomu tak melo. '~~tr" avsak P!e<;e J~k 
z výrazu »Angeld«, tak i »doppelter lBetrag« vysvlta óost~tečne, ze za
vdavkem nemůže býti kaMá movitá věc, nýbrž b~,~ p,em~~ n~bo hod
noty, jež lze podle jejilch pov~hy a :»rče~í' ,v hospodars~em ':lVote s.nadn~ 
převésti v určitou sumu, v nl,ch uz t~~ICI, tecly na ,~r. sme;tk~, vklad~~ 
knížky, ,splatné kupony cen.nych pa;pl~u, a 'I;,0d. K nazoru, ze Jde o za 
vclavek, neolpravňuje ani, sam", V)'lpnved sve.dlka josef~ H., o kter?u se 
ni'žšísoudy opirají, neboť není, určeno, COSI tento s~ede!k pod pOJmer:l 
iávdavek představuje, ačkoli je znfumo, že se tím50 v~razen: zhus~a tak~ 
D2lnačuje pms,tě č<is'tečná úpl,ata k~lP~í ceny, ~ak~e vyraz ,z<>vda,v,ek .. nem 
vohyčejné mluvě pojmem vyhranen~m, hy~ I vyra~ te.n byl bezny,. lze 
půc.hybovaH, že svědek si byl toho vedom, ze, hYI:-lr ,daon motocykl jako 
závdavek, stalo se to s účinkem, že v případě zrusem smlouovy prodate
lem jeproclatel povinen vTáHti buď motocykl a 9.000 .Kč" ne?o snad 
2 stroje »Ariek Výpověd' svědka josefa H. nenaosvě~č~'Je, ze slo stra
nám o založení těchto právnkh účinků, a to tím méne, ze motocykl byl 
dán mílsto peněžní částky 7.000 Kč, kterou svědek jen ze strachu ,ne
chtěl vzíti k sobě a těchto 7.000 Kč poclle výpovědi nemělo býti zá
,daV'kem ný1brž úplatou ona kUlpní cenu. Nelze-li mluoviti o závdavku, j:s~ 

. zJkDU'lOOti, ja!ký byl úmysl stran při odevzd,áni ,stroje. Podl~ staVU' veCI 
jsou dány dvě možriosti.: buď š1-o o částe:3nou uh'ra:du' kupnrce~y: nebo 
o záruku za splnění smlouvy, anebo za ~kodu vzmklou nesplnemm. Ve 
výpovědi svědka josefa H. Chybějí: údaje op.rav.ňU'j~cí ~ závěr,u', že šlo 
o úmluvu posléz uvedenou, naprotr tomu ~ lIcI~J~, ~e s10, o prevod na
hrazující peněžitou splátku a že hodnota mela byh zučtovana na t~hovo~, 
cenu koupeného stroje, nut:r'0 dovodi,ti závěr, že. šlo, n, splát~u, na kupnr 
cenu; při tom je poukitzatr; i na to,. že Je .~ot~rr,oke, ze prave u, mot?,
rových vozidel, jichž pT,:dejní, <;eny -}sou .u:COV3J~y ?ro o?chod zavazne: 
lze při1imati staré, z~ravldla tezko pr?deJn.e str~Je )ako upl~tu n~ kUlem 
cenu, poněvadž se hm 'kiup usnadnule,. za:ove~ . vs~k stary S~~~l vyra
ďiUj e z krwhů s:potřebi~elských'; že stroj mel bXl! dan na pro,Íl":,cet, po-o 
tvrmje .sámsvědek josef H. a nelze proto pn posouzem veCI' nedbah 
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tohoto jeho údaje. Při nedostatku j"kékoli, právě uvedenému způ
sobu prodeje motorových vozidel se přičící úmluvy, lze odevzdání 
stroje »Ariel« pojímati j.en jako čáJstečnou úplatu kupní ceny. Toto 
právni posou.zení vede k dalšímu důsledku, že žalovaný, odstoUlpiv od 
smlouvy, ztratil Htul, aby stroj ponechal ve své držbě. Dovolání neprá
vem v tom směru uplatňuj;e, že žalovaný neodstoupil od,.mlouvy a 
že m.ůže ji plniti, neboť nejen sám za sporu uvedl, že závdavek prohlásil 
za propadlý, v čemž je vyjádřena jasně vI11esmlouvu zrušující. Jestliže 
žalovaný nemá Utu,1 k další držbě stroj e, není, ani oprávněn, aby odpiral 
vydání stroje jeho pravému vlastní,ku. Ani náJmitka žalovaného, že za
držuje stroj na základě retenčního práva pro pohledávku na náhradu 
škody odstoupi'vším kupilelem mu zpúsobené, není Odůvodněna; žalo
vaný tu může mítlna mysli zadržavacú právo zákonné, huď podIe čl. 313 
a násl. obch. zák., - tu však přehlíží., že to právo lze uplatni.ti jen 
k předmětům, které jsou, vlastnictvím dlužníkovým a ne cizí.m, a že toto 
zadržovací právo ,nepožívá ochrany 'ja,ko právo zástavní podle §§ 456, 
367 obč. zák., - nebo mMe mí,ti na mysli zadržo'vaci právo podle § 471 
obč. zák.; to však při,slušípovinnému k vydáni jen pro pohIedávky za
ložené buď náklady Uičilněnými na věc, nebo za škodu věcí zpúsobenou, 
v souzeném případě však žalvvaný neuplatnil pohledávky takové povahy. 

Cls. 15914. 

K výkladu § 1443 obč. zák. 
Postoupený dlužník knihovni pohledávky může proti postupnlku na

m/tati nárok na zmenšeni postoupené pohledávky z důvodu správy podle 
§ 932 obč. zák., který mu až do postupu vznikl proti postupiteli, musí 
však tvrditi a prokázati, že pcstupník nebyl v době postupu a podáni 
žádosti o knihovni převod pohledávky bezelstným. . 

(Rozh. ze dne 11. března 1937, Rv I 1376/35.) 

Žalobkyně se na žalovaných jako vlastnících ·nemovitosti zapsané 
ve vložce Č. 701 pozemkové knihy pro katastrální území š.: domáhá 
pod exekucí na hypoteku za;placení, knihovně zajištěné pohledávky ve 
výši, 55.000 Kč s' přitslUišenstvím, jež .ií byla pllvodní věříotelkou podle 
postUlpní listiny ze dne 17. I,j,stopadu 1933 ,postoupena a lmihovně na :li 
převedena. Zástavnim právem zajištěný nMok postupitelčin byl náro
kem na zaplacení kupní' ceny za zavawnou nemovi.tost podle trhové 
smlouvy ze dne 28. listopadu 1931, jež obsahovala také uslanovení, ze 
prodávající (nyni postUipitelka) mčí žalovaným až do 31. červenCe 1933 
za vady stavby ja'kéhokoH druhu a za ,~plnění veškerých podmínek a 
předpisů stanovených úřady lpři provádění stavby. žalovaní. nezaplatiH 
sporný' zbytek kupní ceny ani postupitelce, ani postupuki, nýbrž namítli, 
že jim. proti původní věřitelce přílsluší jednak vzájemné pohledávky 
ve výši 87.302 Kč 35 h, jež uplatňovali námitkou započtení, jednak že jim 
v mezích uvedené záruky vzešel nárok ze Slprávy, a to na zmenšen, 
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úplaty o 49.505 Kč 50 h, takže postupÍ,telka a tud,íž i, postupniee (§ 1394 
obč. záJk.) nemají již dalšího nároku. O b a niž š í s o u d y 'uznaly 
podle žaloby, vy?házejíce z ~va~y, že ustano,vení ~ 1~43 obč. záJ~. za
braňuje žalovanym, aby s uspeche:m u,pl.at~ovah. VUČI po,stupn~kovl, 
jehož obmyslnost nebyla tvrzena. an., prok,azana, ;amk 'p0stoupene po
hledávky se zřetelem na uvedene naraky zalovanych VUČl postupitelce. 

N e j v y Š š í s o U' d nevyhOVěl. dovolání. 

Důvody: 

Podle § 1396 o:hč. zák. může ovšem ,postoupený dlužník uplatňovati 
proti věřitelovu postUlpníkovi tytéž obrany a· námirtky, jež mu pří.slušejí 
proti postupitel,i pohledávky, zejména muže i po oznáJmení' o pos,tupu 
namítati proti postupnílw započtením pohledávku, j,ež mu nnilkla, proh 
postUipi,teli až do postupu (rozh. Č. 8285 Sb. n. s.), neboť předpis § 1442 
obč. záJk. výslovně tu dopouští výjimku z požadavku vzájemno,sti, po
hledávek (§§ 1438 a 1441 obč. zák.). Ale uvedená všeobecná zásada ne
platí bez omezení proti kmihovnímu postupníkovi, nýbrž .se zřením na 
princip publidty je po,stupník, jenž nabyl knihovně zap.s8Jné pohledáVky! 
důvěřuje veřejným knihám, ohráněn proti námitkám proti postoupene 
pohledávce, které nejsou z veřelné knihy zřejmé (rozh. Č. 02597 Sb . 

. n. s.). PřípUistnost započtení. proti knihovnímu postupníkovi po'hledávky 
knihovně zaji'štěné jes,t vyloučena 'již jasným ustanovením § 1443 dbč. 
zák., ledaže hy vzájemná pohledávka byla rovněž při, pohledávce za
psána anebo, postupniku při převzetí ,postoupené pohledávky oznámena. 
Řečeného ustanovení ne'llze ovšem užHi, jde-li o otávku, zda postoupený 
dlužní-k může proti postupníkovi namí,tati i nárok na zmenšení postouc 

pené pohledávky, který mu až dopo'stupu vzn,kl proti postupiteli. Vždyť 
nárok ze správy podle § 9320bč. zák není samostatnou vzájemnou po
hledávkou hodíci se k započtení, nýhrž, jak vyplývá z jehO povahy, ná
mitkou týkající se podstaty, j'soucnos'ti a výše věřitelovy pohledávky 
samé. Nelze proto souhla'siti, s odvolacím soudem v tom, že předpis 
§ 1443 obč. zák. je'st vykládati způsohem fO'zšiřujídm, neboťUlslano
vení to jako výjimečné ustanovení platí toliko pro případ započteni 
v něm upravený. Přes to 'i-e koneoný úsudek, k němuž odvolací soud 
do,sp,ěl, v:podstatě správný, neboť nepří'pustnost uplatňování i této ná
mitky proti bezelstnému knihovnímu postupníkovi, plyne, ja'k shora uve·
deno, jÍ'ž ze zásady pu1hlicity veřejných knih. Ochrana podle této zá
sady záleží v tom, že vůči těm, kdo n<rbyli knihovních práv v důvěře 
ve veřejné kniihy, tedy kdo nevěděli a při obvyklé péči a opatrnosti vě
děti nemusi,Ji, že se knihovní stav neshoduje se s·kutečným právním sta
vem, se pokládáknihovnf stav za skutečný právní stav, ta-kže proti tomu, 
kdo ""byl knihovního práva, důvěřuje bezelstně veřejné knize, nemůže 
býti namHáno, že se knihovní stav neshoduje se skutečným právním 
stavem. Bezelstnost se však podle § 328 obč. zák. v pochybnosti před
pokládá (rozh. Č. 10142 Sb. n. s.), pročež nebylo povinností žalobkyně, 
aby ji prokázala, nýbrž věcí ža10vaných, aby nejen tvrdili, ale i uvedli 
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a prokázali konkretni skuteč~?s.ti, z n.ichž .by bylo v)'plývalo,. že žalob: 
kyně věděla, anebo při nálezIle bedl,wosh. a o~atmosh n:us21a, v dobe 
postupu a v době podání žMosti o jeho.kmho~m .provedem ve:te.t! o ne
srovnalosti mezi knihov.ním a sku,tečnym. 'pravmm stavem v.ecl; Ne!ze 
však žádati na nabyvateli knihovního pra~a, aby konal obsahle. vyse~ 
třování nevzbuzují-li konkretní 01kolnosh pochY'~most! o spravnosh 
knihov~íhostavu. posuzuje-li se věc s těchto ?le~lSek, n"poch!,bIl od~ 
volací soud, uznal-li, že žalov1>ní .n.emo~'ou. s . uspeche'~ :uplatmtl prah 
žalobkyni jako knihovní postupmcl sv~ nanllt~y pr?y. jS?UC!lOS:l po: 
sloupené pohledávky. Dovolatelé se sice snaZl dO'lIcltl, ze zalo?kyne 
nen1>byla knihovního práva v d.ůvěře ve veřejné knihy, ale z toho, ze po
stoupená pohledávka byla zbytkem kupní ceny z trhové smlouvy ze dne 
28. Hstopadu 193,1, podle níž postupitelka až do 31. července 1933 ;u
čila za vady stavby, nevysvítá nic jiného, nd že žalovaným v mezI ch 
této zámky mohly vznikno,~ti nároky, ze o sprav], ale ?lkt~r~k z ní ne
plyne, že se žalobkyně mu'slla alespon duvodne domnlVatJ, ze ,skutečně 
takové nároky až do postupu, jenž se stal teprve v hstopadu 1933, 
vzešly a to tím méně. že nebyla spornost pohledávky v pozemkovc 
knize 'zapsána. Soudy nemusily provésti důkaz ~o~en:kov.ou,k.nIho~, 
jestliže žalovaní ani netvrdiH, že. v ní byly za:pls~, jez pn nalezlte b~e
losti musi'ly v7!buditi pochybnost! o sprav2wsh kmhovndlo st~Vll .• že za
lobkyně jiným způsobem nabyla vbs vedomost2, o, namltk.ac~ z,alova
ných proti :postoulpené pohledav:ce,. n.ebyI0.r~vne.z z~lov~,n~ml tuzeno. 
Podle ,přednesu žalovaný'ch, ucmeneho pn ustmm Jeclnam ze dne 20.; 
dubna 1934, (proti sprilvno,sti záJpisu nebyl vznesen odpor podl~. §, 2L 
c. Ls. a tvoří zápis tedy plný Mrkaz podle § 215 c. ř. s.)'. tvrcl;h za:0~ 
van! jen to, že žalobkyni oznám!li své n,ár,oky, když byl1 .. ~vedom~n: 
o postupu. Oznámení to bylo v~ak.?p~:de:ne ~~emohlo pz VylOUClt 
postupníkovu důvěru, j,ež t~ .musl'. byh pn s2~dnanl,p,~'stuPn1 sml?'llvY,a 
podání potrebné knihovní zadosll, njkoh 'pnpozdejSlm zpravem dluz
ní,ků. Otázka, zdalí se postup slal' bezplatně nebo úplatně, není pro S011-
zen Ý spor rozhodující. 

čís. 15915. 

Odpovědnost provozovatele lázní. 
Lázeňskému hostu nepřísluší nárok na náhradu škody, manipuloval-li 

svémccně s ventily lázeňského zanzeni a byl-Ii proto opařen horkou 
parou. 

(Rozh. ze dne 11. března 1937, Rv I 1395/35.) 

Žalobkyně se na žalO'vané obci domáhá nilhrady škody, kterou 
utrpěla jako lázeňský host v láz~í,ch ž~lov~né dn~ 12. května 1933. 
S o"u d prvé s tol i c e ne~'znal .zal.obm naw~ .duvodem po právu. 
O d vol a c í s o u d uznal zalO'bm narok polOVICI. 

"-Je j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolíce. 
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Důvody: 

Odvolací soud uznal žalobkynin nárok na náhradu škody způsobené 
tím, že žalobkyně jako lázeňský host V lázní'ch žalované ohce dne 12. 
května 1933 byla opařena horkou parou, odůvodněným polovicí, shledav 
spoluzavinění žal:ované v tom, že opominula po připravení lázně odstra
niti všechno, co by mohlo vésti k úrazu koupající-oh se lázeňských hostů, 
zejména páku od přívodního ventilu, aby s ní. nikdo nemohl manipulo
vati, a že nevyvěsila v kabině upozornění, že se host nesmí venti,lu do
týkati, že jest to nebezpečné. Neprávem ovšem namltá dovolatelka, že 
toto opominutí není bezpr2ivným pmto, že není zákonného p'ředpi,su, 2e 
lázeňští' hosté se nesměji, dotýkati zařízení určenýoh pro přívod ho'rké 
páry do koupelí. Opominu,tí kromě obligačního poměru jest arci bez
právným j.en, je-li podle zákona povinnost k positivnímu jednání; není 
však třeba, by tuto povinnost ukládal zvl"štní zákonný předpi's, týkajicí 
se konkretniho pří:padu, nýbrž stačí, je-li povinnost k ,po,sitivnímu jed
nání uložena zákonem všeobecným, vztahujícím se ke všem případům, 
na něž záJkonodárce rowmně mohl pomýšleti. Takovými všeobecnými 
předpisy jsou též us,bnovení §§ 335, 431 tr. z., kterýmiž má býti za
bráněno i na hod i,l é m u poškození (rozh. Č. 11509 Sb. n. s.). Ale 
v projednávaném přípaclě nejde vůbec o náhodu žalovanou jako provo~ 
zovatelkoll lázní zaviněnou (§ 1311 obč. záJk.). Nižší soudy, neuvěřivše 
žalobkyni se zřetel'em na posudek soudního znalce inž. A. N. a na vý
po:věď svědků J. Z., výslovně vyloučily možnost, že se žalobkyně dotkla 
onoho pří-vodního kohoutku bud' nedopatřením, anebo že na něj upadla 
následkem nevolnosti, a že by tím byl přívod páry otevřen, zjistily 
naopak, že k úrazu mohlo dojíti pouze tím, že žalobkyně sama pákou 
olačela, ať již z jakéhoko,li: důvodu, a že tím tedy sama vBntil otevřela. 
Žalobkyně vykonala tudíž chtěné jednání, k jehož provedení mu,slla 
oběma rukama použíti značné sHy. Právem poukazuje soucl první sto
lice na to, že žalobkyně byla povinna vynaložiti potřebnou pozornost 
a opatrnost a že tak neučilnHa, manipulovala-li svémocně s venmy lá·· 
zeňského zařízeni. Není tu proto příčinné souvislosti mezii škodou' vze
šlou žalobkyni vJa,slním zavil1ěním a tvrzeným opominutém žalované 
obce, n<topak škoda vznikla z vlastního činu žalobky,ni chtěného, za 
nějž žalovaná neodpovídá. 

čís. 15916. 

Postoupený dlužník jest oprávněn vznésti námitku nedovulené úmluvy 
ve smyslu § 55 vyro ř. i tehdy, když uznal vůči postupníkovi postoup,enou 
pohledávku, dokáže-Ii, že postupnik lUusel věděti, že postoupený dlužník 
byl nesc1:mpen platiti v době sjednáni nedovolené úmluvy. 

(Rozh. ze dne 11. března 1937, Rv I 1514/35.) 

Proti žalobě, podané postupnicí na zaplacení postoupené pohledávky 
9.000 Kč, kterouž jiistim, žalovaný vÝ'slovně vůči žalobkyni uznal a za-
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vázal se zaplatíti jí Dostoupenou pohledávku nejdéle do 15. dubna 1933, 
namHl žaJlo,vaný mimo jiné též to, že pOShhp uvedené pohledávky jest 
neplatný, ježto se stal v souvi,slosti s vyrovnacím řízením o jmění po
stupHele čeňka B., ve kterém vy'Stupovala žalobkyně jako vyrovnací 
věřitelka. S o II eI P r v é s to li·ce žalobu zamítl. D ů v o,cl y: J",k je 
ze spi,sů o vyrovnacím řízení Čeňka B. patrno, bylo usne'sením krajského 
souelu civilního v B. po postupu zažalované pohledávky zahájeno 
00 jmění, čeňka B. vyrovnací řízení, které bylo věři-teli při>jato. K vyrovna
dmu ří'zenl přihlásil žalobce svo~i pohledáV1ku za čenkem B. ve výši 
21.174 Kč 70 h. Dle § 55 vyr. ř. jest neplatná úmluva dlužníka, kterou 
se z podnětu vyrovnadho řízení nebo jen z nějaké vzdálené souvislosti 
s ním poskytují ně'kterému věřiteli zvláštní, výhody proti ostatním vě
melům. Vzdálená .souvislOost s vyrovnáním jest tu i tehdy, mUlsil-li sí 
dlužní·k býti- vědom, že nebude s to, ",by splnil své splatné závazky. Že 
čeněk B. s,í, toho mus!Í!! býti vědom, vyplývá z obs",hu' vyrovnacích spísů, 
zejlména ze seznamu věří[elů dlužníkem předloženého. Jest proto pos·tup 
pohledávky čenka B. žalobci nkotný ve smyslu uvedeného u,stanovení 
vyrovnacího řádu. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání. D ů vod y: 
Odvolatelce nelze při'Svědčiti v tom, že podle § 55 vyr. ř. jest dlužníkem 
rozumětí jedině toho, kdo již učinil návrh, aby o jeho jmění bylo zahá
jeno vywvnací řizeni. Nic podobného neleze z řečeného zákonného 
ustanovení vyčisti a naopak plyne zejména z ustanovení druhého od
slavce § 55 vyr. ř., že úkon má na mysli poskytování výhoel věřitelům 
též ji,ž v době ·před zaháj.ením vyrovnaciho řízení resp. ,před podání,m 
návrhu na zahájení tohoto řízení, neboť by jinak nemIuvi1 o úměrnosti 
úplaty hospodářs·kému stavu dlužníkovu v době, kdy došlo k postupu 
pohledávky. Ještě zřetelněji jest vyjádřeno to, že se zákaz poskytování 
zvláš!nÍoh výhod věřitelům týká též doby ,před zahájením vyrovnacího 
řízeni, v § 47 star.ého vyrovnacího řáclu' (srv. poslední větUl). Tím 
spíš<e to platí od zavedení nového vyr. řádu, ježto § 55 nového vyrov·
nacího řízení byl dosah § 47 ,starého vyrovnaciho řádu rozšířen. Odvo
latel se neprávem dovolává 'ustanovení, § 10 vyr. ř., neboť ustanovení 
to má postihnouti ty pří,pady, na něž se nehodí spedální ustanovení 
§ 55 vyT. ř., tedy ,nedotýká se .poskytování zvláštnkh výhod věřiltelúm, 
kteh tu již jsou, nýbrž vyslovuje vš<eobecný zákaz, že vyrovnací dlužník 
nesmí no·vě uzavírati Fstá, tam vyjmenovaná právní. jednání. Není' tudíž 
výklad § 55 vyr. ř. v wzporu s ustanovením § 10 vyr. ř. Prvý soud při 
svém rozhodnutí vycházel' z předpokladu majídho oporu v obsahu vy
rovnacích spi1Sů Kv 140/33. Tento předpoklad odvolatel ani nenapadá, 
nýbrž snažÍ' se jen dovod.j,(i. že čeněk B. neměl úmyslu poskytnouti ža
lujicí straně zvláštní výhodu a že podobný úmysl nemohl býti žalobci 
zná:m. Než nehledě na vl',"stní seznán.í, žalobkyně, že žádala na dluž
níkovi čeňku B. dod"ní 2 ložnic proto, že ocl něho nemohla dosíci za
placení ,své větší pohJ,edávky za dodané dýhy, z čehož plyne, že jak 
dlužníku, tak i žalujíd firmě mu·sela býti známaneutěšená finanční si
tuaoe čeňka B., nepředpokMdá ustanoveni § 55 vyr. ř. průkazu nějakého 
zvláštnÍ,ho úmyslu dlužníkova poskytnouti věřiteli zvláštní majetkovou 

:1 

~89 

výhodu na úkor ostatních věřitelll, nýbrž stačí sk~tečn,ost, ž,e z~láJštní 
v' hoda fakticky poskytnuta byla, tře~as je~ z ~eJake vzdalene SOti"
VIslO sti s vyrovnacím Hzením. O takove souvllsloshp~k nelze pochybo
vati tam, kde, jako je tomu v sou·zené VěCI, byl dluZOl'k v dobe P?~kyt~ 
nutí zvláštní výhody ji'" insolventním, t. j. n~byl s to, 3:?y Iplmll! .·~V~' 
splatné závazky, což jest ,právě podle § 1, od-st ~: vy'r. r. n:a:enal~l 
podmínkou návrhu, aby bylo zahá}eno. vyrovnacl nz:n~ o jmenl dluz-

'.kove' Rozhodlij'e tudíž kdy nastala lnsolvence dluzmkova, a mkoh, 
Dl ., 'h vo ' ok 1 
že dlužník teprve později navrhl zavedení v'yrov~.acl: o. nzeOl, !'v' 01 

k tomu bylypředpo'klady již v době poskytnutl .zvlastm,~y~oely' ~entell. 
Nenmže býti pak pochyby ani o tom, te uJednam, o nez zalUj!CI hrm~ 
svů'Í' nárok opírá, bylo zvláštní, výhod~u v~ ~n:yslu § .5~ ,vy'r.. ~',' nebo! 
se jím zakládalo dle vlastního tvrzení ZaIU]!;;1 hrmy zaJ!stem jeJI ,pohle
dávky vůči dlužníku, a to zaji,štěni" na ~ěž žalohkyne se .stano';h~~~ 
ostatních věřitelů dlužníkových nemela naroku. Nem proto treba lesltl, 
zda to byl pouhý postup pohledá;,ky či asi~nace. 
. N e j v y Š š í . s o li d nevyhovd dovolánI. 

Důvody: 

. Vyrovnaclm říz,enim ve smyslu § ~5, vyr. ř. i.est .r~z;tměti i ,tako~é 
vyrovnací řízení, které v době dotčene umliUvY,Slce les~e neb)Clo zah~: 
jeno, ale pro jehož zahájení byl tu již teh~a :~~onny predpo~l~d, totlz 
in'Solvenoe dlužníkova, která pak byla taKe .pncl~?t.; .~ skuteonemu ~a
hájení vyrovnacího řÍ'zenÍ-. Otázka, zela se ·stala mClta uml~va z, podnetu 
vyrovnacího říz,ení, ať již tehdy zahájenéh?, či teprv~ očekav~ne~o, nebo 
třeba jen z nějaké vzdálené souvislo·stl s ma;, Jest o.tazko~.p~av;'l, kterou 
řeší soud na základě sku·tkových okolnostll ve sporu zJ~sten~ch., T.u~o 
právní otázkU! ro·zřešily v sou-zené věd nižší soudy úplne SJpravne. Vy
vody dovolání nevyvrátily odůvodnění napade;r:éh?, rozsud~u v tom 
směru. Z dopisu dlužníka Č. B. be} d~ta, ~ p.rohlasen; zalovane~o z.e ,dne 
1. března 19:33, ze všech předlozenych hsh~ a take z.~lastmh? pre?
nesU žalobkyně plyne nepochybně, že tu! neJde o poukazku ,c~.S1gnacI), 
nýbrž O po,stup poMec;lávky, .při němž žalovaný;uznal elluh VU~.I;pO·stup: 
nici.žalCJbkyni. Odvolaci soud vycházel z ~oho, ze dovolatelka JIz, v dobe 
postupu musela o tom věděti, že Č. lB. Jest, neschCJ~en place~1. Ten;o 

. záJkl.ad rozsudkuodvo!aJcího soudu nebyl zalobkym z,:lmnnym.zpu.
sobem vzat v odpor, pročež jest elovolacímu soudu z neho vychaJzetI. 
Podle toho není, dovolatelka poctivým Ipříjemcem postoupene pohle
dá"ky ve smyslu § 1396 obě. záck. a tím s:rí§e žalova~ý může proti ní 
llIplatňovati i námitku prýštíci ZH'stanovem § 55 vyr. r. 

čis. 15917. 

Pojem provozu ve smyslu § 9 min. nař. č. 191/1912 ř. z. 
Též smlOl1va, jíž smluvci pouze upravují zpUsob provozu kinll~to

grafů (biografů) tak, že se zavazt;tji slOl1čit~ je ll? ~ospodářské ,;;trance 
a společně je \'ésti, příčí se předpISU § 9 mm. nar. c. 191/1912 r. z. 
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Provoz ve smyslu uved, ustanovení nelze omezovati pouze na 
technické úkony, nýbrž jest jej pokládati za celek, jejž licencionář nebo 
jeho schválený náměstek řidí, 

(Rozh. ze dQ1e ll. března 1937, Rv I 210/36.) 

žalobce, majit'el biografu, a žalovaný, provozujíd jako neschválený 
pachtýř biograf městské obce R, se dohodli na společném hospodář
ském vedení obou podníků jimi provozovaných a na dělení společného 
provozního zi'slm. Vzájemný hospodářský vliv na provozované podniky 
byl ve smlouvě podrobně st<l!noven. Co se týká zilsku provozního, měl 
býti společný zi>sk pokládám za hospodá~ský celek. Či,stý zisk měl býti 
ukl'ádán v R-skéspořitel,ně na společné konto pod názvem »Spojené 
biografy v R« a ob<l! smluvd měli s ním kol,ektivně >nakládati a děliti 
se o ně stejným dílem. Ježto později došlo mezi, nimi k neshodě a žalo
vaný se zdráhal spolupodepsati poukaz na výpl'atu částky při'Padajíd 
na žalobce, domáhá se žalobce výroku, aby byl žalovaný uznán povin
ným vyhotoviti a podepsati mu ,poukázku na vypl<l!cení 17.683 Kč 
60 n. S o udp r v é s t o I· i, c e žalobu zamítl. O.cl vo I a 'c í, s o u d 
vyhověl žalobě. D ů vod y: Neprávem uznal ,soud prvé stolke, že se 
smlouva z 15. dubna 1933, již u,zavřel žalobce 'se žalovaným, přičí, zá
konnému. zákazu a že je tedy nicotná. Ježto mini'sterské nařízení ze dne 
18. záři 19'12, Č. 19'1 ř. z. zakazuje propachtovánI li'Cence, měl pwcesní 
soud zkoumati, zda řečená smlouva obsahu1e taJkové propa,chtování ki
nematografické licence. Podle pojmových znaků, vytčených v §§ \090 
a násL obč. zák., vyžaduje pachtovní, smlouva, aby bylo pachtýři přene
cháno užírváni nespotřebitelné věci' na! urČÍotou dobu a za určitou cenu 
bez zřetele k tomu, zda jde o movité či nemovité věci nebo o práva 
(§ 1093 o'bč. zák), a aJby pmpachtovatel nerušil pachtýře ve vymíně
ném užívá'ní (§ 1096 obč. zák.). Pachtýř mů·že tudíž di'sponovaH volně 
s věcí zpachtov<l!nou. Sporné strany však neujednaly nic t<l!kového, nýbrž 
uzavřely výdělečnou společnost 'Podle §§ 1175 a násl. obč. zwk. k uše
třenÍ' režie a k zlepšení hospodá·řských úspěchů svých podnuků, které 
dále s<l!mostatně existovaly. Právem zdůrazňuj e ódvolání, že pro ,plat
nost takové dohody nemá význam zákaz propachtování, kinematogra
ficlké licence, ježto podle smlouvy ze dne 15. dul:)'!l'aJ 1933 zůstává úplně 
nedotčen výkon a provoz obou kinematografický,ch licencl. Podle znění 
smlouvy složily ,smlmnní strany ve smyslu § 1175 obč. zák. svou ná
mahu. t. j. SVOUI činnost v ohou samo'statn'ých podnicích, vnesly podle 
odst. VII smlouvy po částce 20.800 Kč j:ako provozní bpitál pro spo" 
lečný provozovaci účel (§ 1182 ohč. zák.) a smluv Hy, že čistý zisk bude 
mezi ně rozdělen stejnými částkami, při> čemž se podle odst. VIlI smlouvy 
nerozlišuje, z kterého z obou podniků pochází, či'stý úsk (§ 11 92 obč. 
zák.). Ta,kováto dohoda neznamená propachtování Ikence, nýbrž má 
Z<ll účel, "by vyloučila soutěženÍ' d"ou biografů a aby zajistila oběma 
podnikům příznivější možnost výtěžku. Podle právního nálO'cu odvola
cího soudu by taková; dohoda byla platná, j, kdyby ji uzavřela sama ma
jitelka licence, městská obec R., ježto zákaz § 9 min. na,ř. ze dne 18. září 
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1912 Č. 191 ř. z. nepostíhuje podobné smlouvy. Žalobní žádost by však 
byla 'odůvodněna, i kdyby byl. ~pr~vný prá;,,;i n~zor prvého soudu, jež:o, 
jde-li o nicotnou smlouvu, muze z~lobce za~att podle § 1435 obč. zak. 
na žalovaném vráceni toho, co plml (rozh. c. 1447 a 6131 Sb. n. s.). 

N e j v y Š š í, ,s o u' d zrušil rozsudky obou n!žších soudů a ulohl 
soudu prvé stoUce další jednáni a nové rozhodnutt. 

D ů vod y: 

Nižší stolice uznaly sice správně, že smlouva ze dne 15. dubna 1933; 
kterou Jindřich S. jako zemským úřadem schvwlený náměst;k měs~ske 
obce R. maji.telky kinemMograHcké I'i,cence, propachtoval zalOV1anem~ 
provozo~ání licence ve vlastní, re.žH n~ tři léta za r?~ní pachtovne 
72.000 Kč, jest nicotná podle § 9 mIn. nar; ze d:ne 18~ z}'n 191~, Č .• 191 
ř. z., j:ežto příslušný zems1ký úřad neschvahl vyslo~n.e zalov~n.e~o )<llk? 
pachtýře; úřad, jednající za stát, nemluže svou ~uh .prohl~slh ustne 
nebo konkludentními činy, nýbrž podle povahy veCI a se zretelem na 
úřední evidenci múže ta:k učini,jj; jen písemně (rozh. Č. 4853, 6902, 7247, 
10097, 12027, 12892 Sb. n. s.). Pr~,to nezáleží" na tom, z~~ si okresní 
úřad v R i přímo se žalov<l!ným dopIsoval a udeloval mu pnkazy. Nelze 
však souhlasiti s práV'ním posou,zením, jehož se odvoL soudem c\ostalo 
smlouvě ze dne 15. dubna 1933, po případě ze dne 5. březn.,: 1 9'34, po~le 
níž sporné strany s úČinnosU. od 1. května 1 ~33 hospodars~y, slouČll~ 
kinematografy jimi pTovo·zované, jež byly. dany pod spollec,:e vedenI 
oboU' smluvců. Dotčenou smlouvou se Dbe straJny dohDdly, ze bud~u 
v· budoucnu souhlasně uzavírati Hlmové obj,ednávky, že budou předva
děti filmy podle určitého plánui v tom kt.eré,,? ?iog.ra,fu, že sice. k~ždý zá
vo'd zůstane samo'statným po stránce danove, ze vsak provoznI ZIsk obou 
podniků bude pokládán za hospodářsiký celek, že čistý zisk bude, slo~ 
žen na společný účet u Rspořitelny, s nimž obě st:any ,s,:,ějí nakl~d~h 
jen společně, a že zisk a ztráta budou meZ! "ne rozdeleny stejnJ;,? 
dí,lem. Soud druhé stoli,ce spatřuje v této smlouve pouze dohodu o zn
zeni výdělečné společností po;tle .§. 1.175 obč. z~k: k u~etření režie ~ 
k zlepšeni, hospodářských ÚSlPechu je]lch podmku 1 n~dale samo,~ta!ne 
existujících, maje za to, že min. naří,zení, Č. 191/1912 r. z. zakaZUje Jen 
propa'chtování licence, že však sn;louva ze dne 15 .. dub~a 1933 "ne?b: 
sahuje pojmo·vých znaků pachtovm smlouvy .• Ale o:avolacI so.~d preZlfa, 
že § g, uved. min. naří,zení stanoví' výslovne pOVIQ1no~t maJItel; '~In~: 
matograflcké licence, aby závod osobně 'provo'Z?'val, j~k, :,:y,~lyva ]lz 
z nad:pilsu řečeného usta,novení, a tato, povInnost, pko kazd~ ]lna v to,?'~o 
nařízení majHeli licence uložená, náleží. i jeho náměs!ko~I: V § '9 rec. 
min. nařízení· jest jasně vysloveno, že »provoz<; ne~,:"I b~h prop"acht,o
'lán a že s,e jeho vykonávání jinou osobo~ Sml stah tohko. s ,ur,edmm 
sohválením. Pojem »!provoz« nelze omeZIlI pouze na techmcke ukony, 
k jejichž proved,ení je předepsáno po~žívání ,zvl~št~ způsobilýc~. si! 
(§ 11 uved. min. nař.), nýbrž nutno, l~'l vykladatI )a~o hospodarsky 
celek, jejž řídí licencionář anebo schvaleny Jeho namestek. Smlouvou 

19' 
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ze dne 15. dubna 1933 po případě ze dne 5. března 1934 byl všwk kaž
dému smluvci přenechán ,podstatný vliv na provoz biografu provozo
vaného druhým 'smluvcem. Nejen již od,stavec první stanoví výslovně 
společné vedení obou kinematografů, ale i v odstavci 9 se oběma smluv
cdm ukládá ,povinno,st postarati se o to, aby oba podniky, tedy i podnik 
drubou stranou provozovaný, byly vždy po stránce kinotechnické na 
výši, což be,"pochyby opravňuje i k zá!sahům do provozu druhého ,pod
nHm, a odst. 10 zmocňuje každého, smluvce, aby vstupo,va! do veškerých 
místností druhého ,podniku za účelem vykonání dozoru anebo pro'vedení 
revise pokladnictví. Tomuto priwu smluvců o'clpovídá povinnost za
městnanectva obou podniků uposlechnouti co nejpří'sněji příkazů obou 
smluvců bez zřetele na to" ,kdo, z nioh je udělí. Z řečeného obsahu 
smlouvy však plyne, že 7lpůsob provozu obou biografů . byl stranami 
upraven tak, že jej ale'spoň částečně vykonává anebo může vykonávati 
neoprávněná osoba, čímž byla ,pmušena zásada, ovládající ustanovení 
§ 9 uveci mín. nařízení,. K tomu přistupuje i to, že žalovaný sám, jak 
shora uvedeno, nebyl vůbec oprávněn ,provozovati jako pachtýř biograf 
městSké obce R. a proto také ža,lobci nemohl přenechati platně a účinně 
účastenství na tomto provo'cu. Smlouva mezi spornými stranamil uza
vřená j:est tedy rovněž nicotná a žalobce z ní nemužeodvozovati pritvo 
v žalobě uplatňované. Je-li smlouva však nicotná, může strana jen žá
dati obnovení' dříVě,jšího stavu. žalobce -skutečně tvrdil již v první sto
licí, že Mstka, jejíž výplaty má vlastně býti žalobou c!osaženo, je 
vpravdě jeho obchodním vkfadem. žalovaný se nebráni,j pro-ti změně 
žalabního dúvodu v tomto přednesu po, případě obsažené (§ 235, 
odst. 2, c. ř. s.), uvedl však již v žalobní Odpovědi, že žalobce si vy
zvedl ze ~polečného účtu více, než vplatil, kdežto on sám vložH více, 
než si vyzvedl. Sprá"nost tohoto' tvrzení, nebyla nižšími stolicemi zjiš
těna, pročež dovolací- soud nemůže rozhodnouti ve věci ,samé, ježto 
schází skutkový podlklad pro to, zdaM žalobní nárok není odůvodněn 
po připadě nitrokem na vrácení obchodního vkladu. By.Jo proto postu
povati podle § 510 c. ř. s. 

čís. 15918. 

I jed i n á hrubá urážka mŮŽJe býti důvodem k předčasnému pro
puštěnlzaměstnance podle § 34 Č. 6 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze cine ll. března 1937, Rv I 272/37.) 

žalobce, který byl u žalované akciové ,společnosti zaměstnán jako 
dllovedoud, se mimo Jiné domáhal též náwku na, od~kodnění z bezdů
vodného a p'ředčasného pr-o,pu'štěnL Proti žalobě namítla žalovaná, že ža
lobce byl důvodn,ě pr.opuštěn, 2le'jména, že se dne 20. března 1936 do,
pustil hrubé urážky na cti ředitele žalované společnosti L-a, když mu 
ten přikazoval určitou práci. S o udp r v é s t o I i c e při'znal žalobci 
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jen část odškodněni, uznav na spoluvinu žalované na zru·šen! pracovního 
poměru, o d vol a c í s o u d zamítl žalobní ,nárok zcela. 

Ne i v y,š š í, s o u d, uloživ prvému soudu další jednání a nové 
!ůzhodnutí, uvedl v otázce, o niž tu 1de, v 

d ů vod ech: 

Podle § 34 Č. 6 zitk. Č. 154/19,34 Sb. z. a n. j,e důvodem propuštění 
hrubá ur,;žka,. V zákoně by10 ske užito množného, čísla (»hrubých urá
žek«), ale stačí zajisté jed í n é takové jednáni-. To vy,p1ývá jednak 
z toho, že ustanovení §34 Č. 6 dotčeného zákona odpovídá Ulstanoven~ 
II 33 Č. 4 tého,ž zákona, kde stačí již jedna uráŽ!ka (arg. slova »dopustí-II se hrubé urMky«), jednak z úvahy, že' zákon vyžaduje urážky hruhé, 
1. j. takové, že se jeví - hledí~\iI s'e na 2lúčasnněné osoby - podle 
obecného mínění nemožné, aby pracovní poměr dMe trval, po pří,padě 
že je nemožná další úspěšná ~polupráce (srv. rozh. č. 6852 Sb. n. s.). 

čís. 15919. 

V řízení před p r a c .o v n í nt i S.oudy ntůže nastati klid řízeni i za 
odv.olacíh.o Hzen!. 

(Rozh. ze dne ll. března 1937, Rv I 310/37.) 

Ve sporu projednávaném před p r a c ovn ím soud e m byl vy
nesen dne 23. ledna 1933 ro,zsudek, odsuzující žalo,vanou zaměstnan
'kýilli k zaplacení neprávem vybrané a žalohkyni neodvedené částky 
2.300 Kč. Pr,oli uvedenému rozsudku podala žalovaná odvolání. Při ro:ku 
dne 25. srpna 193,3 prohlásHy sporné s,trany, že poneohávají řfzenl 
v klidu. K návrhu žalované ze dne 8. dubna 19'35 hylo ve sporu pokra
č-ován'O. K roku poté konanému se do,stavi'l jenprávnf zástupce žalo
vané a ten prohlásil, že nevstupuje v j,ednání, t:lkže řízení zÍlstalo opět 
v klidu. Teprve dne 8. září, 1936 učinila žalující firma návrh na pokra
čování ve sporu, který pak při roku dne 13. listopadU' 1936 skončen a 

. vynesen rozsudek. O d vol a c í s o ti d zamítl žalobu, vycházeje z ná
zoru, že žalobni nárok je promlčen, ježto žalobkyně nepokračovala 
řádně ve sporu. 

Ne j v y Š š í s o u d nev)"hově\ dovolání a uvedl v otázce, o ni'ž 
tu jde, v 

dů v od ech: 

Mylný jest žalobkynin názor, že v odvolacím řízení ve sporech pra
covních není pří'Pustné ujednati klid řízení a že soud neměl- přihlížeti 
k příslušnému prohlá;;ení, stran a odvolání vyříditi v mezích návrhů. 
VMyť ,nařizu~e!§ ,33, zá!k. Č. 131/1931 Sb. z.a n., že o řízení před od
volacím soudem platí obdobně ustano'vení, civilního řádu o řítLení před 
sborovými soudy první sto-lice jako soudy pro'cesnímí, a plaU tu tedy 
i předrpi'sy §§ 168 až 170 c. ř. s. 

:'l' , 
l' 
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čís. 1592G. 

Třebaže kárné činy, pro něž byl kandidát advokacie odsouzen, ne
byly takové povahy, aby byl vysloven trest škrtnutlm ze seznamu kan
didátů advokacie, lze pro něodepřítl zápis kandidáta ,advokacie do 
seznamu advokátů, jsou-Ii způsobilé odůvodniti rl ů věr y n e hod n o s t 
žadatelovu podle § 2 e) adv. nov. č. 4G/1922 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 11. března 1937, R II 45/37.) 

Srv. rozh. Č. 6080 Sb. n. s. 

Výbor advokátni komory zamÍ't1 žádost kandidáta advokacie o zápi's 
do seznamu advokátů proto, že se ža_datel dopustil kárných přečinů po
rušeni povinno-sti povol",ni a zlehčení cti a vážnosti stavu tako,vé po
vahy, které vylučují jeho důvěryhodnost. Valná hromada advokátni ko
mmy potvrdila usnesení výboru. 

N e Ul v y Š š i s o u d nevyhověl odvolání. 

Důvody: 

Odvolatel marně poukazuje na rozhodnutí Č. 6080 Sb. n. s. V něm 
neb}"la vY'slovena všeobecná zásada, že lze na dúvěrynehodnost uznati 
a pro ni zápis odepříti 'j;en pro činy zakl'ádající takový kárný čin, který 
by bylO' I,ze [lotre'stati, škrtnutím ze seznamu. V řečeném rozhodnutí 
bylo vysloveno jen v souvislosti s tím, že kandidát advokade se do
pustil takového činu v době, kďy v seznamu' kandidátů advokacie ještě 
z"'psán nebyl, ,kdy tedy nemohl se dopu'stiti činu příčícího se právnimu 
řádu platnému pouze pro stav advokátní, nýbrž pouze činu porušujícího 
všeobeoný právní řád, kterýžto čin o sobě může odůvodňovati důvěry~ 
nehodno'st žaJda,telovu o zápis do seznamu kandidátů, advokacie jen tehda, 
jestJ,iže powšeni; to, se stalo tak hruhým způsobem, ž,e by v kárném řÍ<zeni 
musilo býti potre,stáno, ~krtnutím ze sevnamu. Odvolatel Dr. Karel B. 
byl však zapsán v seznamu kandidátů advC1kacie v době, kdy se dopustitI 
ik",rných pře'činů, pro něž b)'1 odsouzen, a jest proto, třeba,že mu byla 

. uložena jen peněžitá pO'~uta 2.000 Kč, řešiti otázku, zda! jeho kárné pře
činy jsou takového druhu a tako,vé váhy, že jsou způosobHé odů,-,odniti 
důvěrynehodnost žadatelovu' podle § 2 pí-sm.e) adv. novely č. 40/19122 
Sb. z. a n. Při tom netřeba ovšem zkollmati, 2lda chování žada,telovo 
v době před tim, než se dopustil kárných činů, bylo bezvadné,poně
vadž z chov",ni v oné dřívější době se mu vůobec nic za vinu neklade. 
Neodůvodněna jest i výtka, že nebyl připuštěn výslech obhájce ža!da
telova v k",rném řÍizení Dr. M. o tom, že se žadatel na jeho radu za úče
lem zkrácení káDného řízení dos,tatečně nebráni'! :proti obvinění proti 
němu vznes'en}im. Nebo,f nejvY'š'ší soud není opráJvněn v tomto- řízení 
pře2lkoumávati věcnou strálllku mzsudlku nejvyššiho soudu jllko soudu 
odvoladho v kárných věcech. Neplati tu ovšem § 258 c. ř. s., avšak jde 
tu o wzhodnutí, jež má proti účastnikům, jímž jest twké od'/olatel, úči
nek právní moci (§§ 33, 34 z",kona Č. 100/1931 Sb. z. a n. a § 411 c. 

, ř. s.), a neúčinnosti onoho rozhodnutÍ! bylo by lize se domáhati jen ří-
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"dii.m o obnovu podle § 59 disc. statutu. Pravoplatné rovhodnutí vrch
~ího soudu v B. ze dne 4. prosince 1936 nemá se souzeným případem 
nic společného, poněvadž tam šlo jen o potvrzení vysvěd~en.i Dr. M .. ~. 
Cí zaměstnáJní Dr. K. B. jako koncipi,enta v jeho advokatm kancel.a:l: 
Pokud odvolatel pf01bírá jednotlivé kárné činy, snaži se jen zvraÍl>Íl 
skutkovou podstatu, zjištěnou v wz~ud~~ nejvyššíh? s?udu ia~~ soudu 
odvolacího v kárných věcech, a dol!Č!h jeho nes,pravn.e naZI<anI co d~ 
pohnutek a závažnosti jednotUvých činů. Než ;im s,e .nelz.': zabývat! 
v tomto řízení a jest proto za zllklad rozhodnuŤl polonh tytez skutk?ve 
důsledky, které dotčený rozsudek nejvyššího SOU?U vyvo?ill, zanech 

. kárných činů, na něž poukazuje na,~ad,:n~ lISneSen!" a. ktere se .prote-
vovaly na venek vůd o~ecenstvll, mkol! ,len v~ vmtrn!":1 ka~c:larskem 
poměru. JSou proto karne .člny ~ cel~u z<p~~obl'le vZ)b~d-~h n~duver-~~be.
censtva k jejich pachatel!. Ovsem jest pn posuzovam ota~ky d~ver): 
hodnosti přihlížeti také k tomu, jak se žadatel choval v d()?e od ,ca~o:"e 
posledního k",rného činu a zda snad na;poto~nmm bez:"adnym .chovamm 
napravil podrytou důvěryho~no~t. Nwpa.dene usnesem!1e:pom!n~lo tuto 
otázku, poněvadž neuznalo, ze zadatel Jest nehoden duvery stal~ oa .na 
vždy, nÝ'brž naopak zamitlo žáJdo~t o, zápi,s ,~ose~namu a~voka.tu Jen 
hledíc na krátkost doby deseti dnu, uplynuvsl mezI' doručemm. ,kame~o 
rozsudku nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 1936 advokátnl kornoTe 
a mezi usnesením výboru advokátn;' komory ze dne 5.čer"na 1936. 

Nejde proto o' zničení existence žadatelovy, nÝ'brž o to, aby žadatel pro
kázal že se v přiměřené po,zdější- době, a to nejen ode dne, kdy se do
pusU! časo"ě posledníhO k.árného činu, .n}ihrž i v době po .vyd»n! roz
sudku nejvyššihO' soudu jako, odvolacliho-soudlu v ka-rnych vee-ech, 
chQval tilJkovým 2JpŮ'sobem, že ztracené důvěryhodnosb mobl ~a~e na
býti Nen;' ,mll proto vůbec odňata možnost, ~by se d0t;l0hl zaplsu do 
seznamu advokátů po uply;nutí této doby. Nejde tu! take o dva tresty, 
totiž jeden ulo,žený k"rným soudem. ~ druhý s'PočívaFc~ v z~:n.Hn~ti je~o 
žádosti o zá,pis do seznamu advo1katu, neboť toto zaml,tnuÍl Jest jen du: 
sledkem odsouzení pro !kárné -činy, nikoli samostatným tre'stem. Uvedeny 
názor neni- vyvrácen ani odvolatelovým poU!kazem na § 14, odst. 2, dl~c. 
statutu Neboť i podle řečeného Uls,tilJuoveni může kandidMu advokaCie, 
vymaz~-nému ze seznamu kandidátů advokacie z ,přičilUy nálezu di'sci: 
plinárniho, býti zamítnut.a ž"dost o nOIVl zá,~iIS,~?~aná i po uplynut; 
tří let ode dne vymazám ze ,seznamu, jsou-I! tu ]lne slmteĎnosÍl, k~e,re 
odůvodňUji jeho důvěrynehodnost. Není tedy odvolatel na tom hure, 
než kdy;by mll byl býval uložen kárný trest škrtnutí ze seznamu (§ 12, 
písm. e), disc. statutu). 

čís. 15921. 

Promlčení přednO'stmho práva příslušícíhO' poj;~~ým. příspěvk~ 
podle § 173 zák. Č. 221/1924 ve znění při1O'hy k vyhlasce mlO. soc. pece 
Č. 189/1934 Sb. z. a n. se nepřerušuje přihlášením pohledávky ke kon
kursu prO'hlášeného na jmění povinnéhO'. 

(Rozh. ze dne ll. března 1937, R 1\ 46/37.) 
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Ex e k u ční s o u d, rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydra
ženou nemovitost, nepřikáza'l v přednostním pořadí Okresní nemocenské 
pojišťovně v O. přihlášenou pohledávku 'z nedoplatků pojistného 
17533 K,; 75 h, starších dvou let. Rek u r s n:í s· o u d usnesení to 
potvrdil. 

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

Duvody: 

Promlčení, přednostního práva, vyhrazeného pohledávkám z nedo
plaVků pojistného ;podle § 173 zákona č. 221/1924 v doslovu zákona 
Č. 184/1988 Sb. z. an., se podle' § 10 konk. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n. 
nepřerušuje přihlášením pohledávky ke konkursu prohlášeného na, jmění 
povmného. Neboť ji~ podle doslovu § 10 konk. ř. se tím mí,ní hmotně
právní promlčení pohledávky, jež předpokládá, že věřitelovou neči,n
ností zani,kla pohledávka sama a že tak zanikl i osobní, závazek dluž
níkův,. jak to mají při soukromoprávních pohledávkách na mysli us.(a
novem §§ 1451 a další obč. záJk. a při veřejnoprávnfch pohledávkách 
příslušné úkony, upravující- otázku promlčení, tedy v souzeném případě 
§ 176 zákonač. 221/1924, v doslovu zákona č. 184/1928 Sb. z. a n. 
To plyne i, z této úvO!hy: Promlčení soukromoprávní pohledávky se 
podle § 1497 oM. zák. přerušuje buď tím, že ji d,lužník uzná anebo tím, 
že. vě~itel ji zažaluje a ve sporu řádně pokračuje. Promlč~ní veřejno
pravnl pohledávky se v souzeném pří>padě přerušuje podle § 177 zákona 
č. 221/1924 v doslovu zákona č. 184/1928 Sb. z. a n. činem, -j;errž má 
za účel vyměřiti pojistné nebo vymáhati je, dověděl-li se povinný 
Q tomtočin!l; mimo to pO!kse promlčení přerušuje po případě staví' 
podle před,pi's,ů konkursního a vy;rovnacíh-o řádu. Veškerá taková čin
nost, přerušující promlčení- pohledávky, jest po prohlášení konkwrsu na 
jmění osobního dlužmíka vyloučena; poněvadž konkursní pohledávky 
nelze za trvání ko'nkursu' uplatniti jínak nežli přihláškou ke konlmrsu 
(§§ 104, 105 k. ř.), a ani- vykona,telnou konkursní pohledávlm nelze po 
prohlá:šení konkursul vymáhati exekucI (§ 11 kOl]k. ř.). To platí í o ve
ře}nQprá~ních konkursních pohledávkách (to jest o pohledávkách, pokud 
nespada]l pod llstano'vení čl. III 'č" 3 uvoz. zák. ke konk. L), které pak 
patří. buď do druhé(§ 55 Ikonk. ř.) nebo do třetí třídy (§ 56 konk. ř.) 
konkursních věřiltelů. A právě proto čínnost věřitelova, kterou Se mimo 
konkur-s přerušuje promlčení pohledávky a která není po prohlášení 
konkursu .přípustná, jest nahrazena přihláškou ke konkursu kterou se 
přerušuje promlčení pohledávky, jestliže nebyla při zkušebnim roku po
přena. Přednostní právo poh'ledávky pojistného spočívá však na zcel,a 
jiných základeoh. Podle § 173 zákona č. 221/1924 v do'slovu zákona 
Č. 184/1928 Sb. z. a n. a § 265 zákona č. 76y1927 Sb. z. a n. Vzniká 
přednostní, právo za předpokladů uvedených v po,sléz uvedeném usta" 
Dovení. SpInU-li> věřitel tyto přeclpoklady, nalbyl zákonného zás,tavního 
práv~ k nemovi1osti v přeodnostním pořadí před všemi' kníhovními ;po
hledavkaml, 1> to,v přípádě § 265, odsf. 1 a 2, zák. Č. 76/1927 Sb. z. 
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a n. i bez knihovního zápisu. a v případe § 265, odst. 3, :éhož ~ák. na 
základě včasného knihovního zaj.ištění. Tím nabyl. věcneho pr.ava . na 
oddělené uspokojeni v přednostním pořadí ze zatížené ~en;ovltosh. ~ 
jest pak oprávněn podl.e čl. III Č. 3 uvoz. zálk. .'ke konk. L. I za trva~~ 
konkursu pohledávku takovou dobývati, exekUCI ?a nemovlto~:,. na .mz 
má přednostní právo, ~ není proto tento· J~ho narok, obsa~uJlcl pr~vo 
na oddělené uspokojem podle § 12 konk. L, konkursem vubec ~otce~ 
a bylo by bezúčelné, aby promlčení tohoto věcn~ho.nár.oku, Jenl~. n~~1 
ani konkursní pohledávkou, se pod·le § 10 konk. L premsovalo pnhlas
kOll ,ke konkursu. 

čls. 15922. 

PQjištěni smluvní. 
K výkladu ustanoveni všeobeC?-ých poFstnt~h. t:0~min:k: »p .o ~ u d 

ne n í nic u jed n á n o, zahrnuje v sobe PQJtstent Jen vect, ktere po-
jistnikovi nenáleží«. ..H . ..' . v. 

Podle uvedeného ustanovent se PQJtstěni vztahUje prah kradezt .vlO~-
pánlm ína v;ěci kQupené PQjistníkem s výhradou vlastnictvi prodavaJi
clho až dQ úplnéhQ zaplacetIiÍ kupní ceny. 

(Rozh. ze dne' 11. března 1937, Rv I 52/35.) 

zalobce sjedna.l· se žalovanou pojišťovnou podle pojistky dne 30. 
března 1931 pojistnou smlouvu o pojištění p;oti ná~!edkům '~rádež~ 
vloupáním na :předmětech ve smlouve UiVedenych, tobz na nove~buvl 
a' zařízení v obchodě až do výše 25.000 Kč na dobu 1 o let od 22. rn'ezna 
1931 do 22. března 19'41 za roční prémi·i 324 Kč 20 h. V noci s 6. na 
7.' září 1931 došlo v obchodě žalobcově ve S. M. ke krádeži vloupání~, 
pH niž byla ukradena obuv za 18.650 Kč O! o?u~.ni,()k.é p.ot!eby,· Ja~oJe 
kŮ!že a podešve, v ceně 500 Kč. Zal?bce o·znamll kra.dez zalov",?e. po
jišťovně dopisem z téhož dne, li'váděJe, že bylo ukr~de~o ~5 .par;, bol 
a různého zboží za 19.150 Kč. zalovaná.provedla likVIdaCI teto skody 
dne 25. září 1931 a odmHla po konaném šetření dopisem z 22. října 1931 
poskytnouti žalobci náhradu a na tomto stanov!,~~~ ~et,:,~la. P~oti ~a-

. lobě poJlstní1kově na zaplacení. 19.150 Kč Zi< ~poJllsten.e vecI :naml,tla. za
lovaná mimo jiné, že podle čl. 5, odst. 1, vseobeonych pOJ. podmlnek 
byly předmětem pojištění pouze věd patří'cí žalobci, že však část llIkra
dených věcí nebyla žalobcový,m vlastnictvím, nýbrž. že m~ byly dod"ny 
s výhradou práva vlastniockého do, úplného zaplacem kupmceny. S ?u cl 
p r v é s t o I i c e ulZnal zčásti podle žaloby, a uvedl v otázce, I) mz tu 
jde v d ů vod echo: Výhrada vlastnického práva na dodaném zbožl 
má' právní význam jen pro vnitřní poměr ;:te.zi prodat~lem o!. kupite
lem zboží O! má podle toho prodatel za urcrtych podm~ne.k pra,v0 z~u
šiti ,smlouvu a vzítí si ztb'O'ží zpět, j'.ínak se VŠalk pokladakup,tel vse
obecně za majitele vboži, může s ním libovolně nakládati, takže zboží 
s výhradou vlastnktví: dodané náleží f a k t ic k y kupite!i, třeba ~ ome
zením,~e n1ťbývá 'P r á vně vl-ástnictví teprve zaplacemm kl1pm ceny. 
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Výraz »nMežeti« dle čJ. 5, odsl. I, pojistn,ých podmínek jest tedy 
třeba v souzené věci v}"kládati v širším smyslu slova, l. j., že věc náleží 
tomu, ,kdo jÍ' má v držení a může s ní lilbovolně dvs,po,novati, na rozdíl 
od věcí do komvse daných, které má v clržení pouze za určitým, předem 
sjednaným účelem. Pojistné podmínky sestavi,l,a žalovaná nojišťovna 
a bylo tedy na ní, aby jasně a určitě omezi,la pojem »nál~žetÍ«. Ne
u~lmla~1 tak, musí býti vykládán v její neprospěch (§§ 869, 915 obč. 
zaik. a cl. 279 obch. zák.). PříčHo by se také zásadám ,poctivosti a věr
nosti řádného obchodování, kdyby žalovaná zastávala s,lan0'visko ve 
výkladu výraw »náIežetÍ'«, které jest běžnému používání' dzí, a na které 
žalobce .r!i, u~avření smlouvy zajisté nemysl:el, a bylo by pro n,ěho ta
~?v: p0]1'stem skoro b,:"výz9a.mné. ~o~d zastává tedy stanovilsko, že po
jlstenlzahrnuje v sobe 1 veo, ktere JSOU koupeny na pevno, ale s vý
hr<t~?1l vlastmctví do úplné:ho zaplacení Ikupní ceny, neboť 'Právě to, že 
Z~'ÚZI Je k?upeno na pe~no a že kupite] může s nim naložiti podle s"é 
::~I,e, nasv~dčuje tomu, ze z,boží to, mu »náležÍ«, ja!k vyžaduje čl. 5 po
JIst,'" podml~ek. O;d vol a c í s o u rl ,potvrdH rozsudek prvého soudu 
z te,hto, d u v od u: Odvolatelka spatřuje nesprávné právní pos0'uzeni 
v tom,. ze napade?ý rozsudek nesprávně vyloži>l článek 5, oclst. 1, vše
obe~nych pOjliSlnych ,podmínek. Přehlédl prý totiž, že zboží odebrané 
od ~Irmy Jan F. žalobci nenáleželo, ježto bylo, koupeno od řečené firmy 
s ~yh'1'adou vlast111'Ckého práva až do úplného zaplacení, a že zboží to, 
Jezto nebylo zaplaceno v době vloup<ÍJhÍ, 'hylo ještě vlastnictvím fIrmy 
Jan F; Vys!ovuje .,P~i tom názor, že pojištěním jsou zásadně kryty jen 
takove vecI,. kteTe JSou vlastnictvím pojistníkovým, a že věci pojistni>
kem koupen~s výhradou vlastnického práva do zaplacení- trhové ceny, 
d?lk~d .trho:va cena neni, zapla'Cena, nenáležÍ' POj,j,štěnci. Že hy výrazem 
?alezell v cl. 5 pod,?ín~k měl se. rozuměti faJkHcký sta,v, pouhé držení', 
J,e;t n<lJpwsto nespravne, odporuje duchu jazyka českého a uvedeného 
vyr~z'll' lze užíti jen o poměru vlastni'ckém. Soud odvolací nesouhlasí 
s ~9:to právním názorem žalované. Podle kons,tantní judikatury nej
~ysslho s.oud~, 1;'~ výhrada v.lastnicwÍ k prodaným věcem ten význam, 
z: vl.a'stmctvI' preJde na kupltele pod odkládací podminkou řádného a 
vecne?o zaplaceni kupní' ceny a že proda'teH jest volno, ne'hude-U tato 
podmmka splněna, požadovati věc od kupitele zpět (rozh. ,č. 7704 Sb. 
n .. ;s.). Kupec:. kte~ý kOUlp~l zboží' s' výh;a~oUl vlastnického, ,práva, má 
,pl.avo se zbo.~lm lIm nakl'adaÍl. Sl'ovo n,alezeti, v čl. 5 poji,stných pod
mmek.nelz:,. Jln~k .v)"kládati, než j~k činí naJpadený rozsudek, vždyť 
v d~nem pnpade hrma Jan F. nemuže na žalobci žádati vrácenI zbOŽÍ 
kt:~e pr~da!a s vthra~ou vlast~ického prá"a, žalobce také tbo,ží, jí ne~ 
muze vrahÍl, ,ponevadz je nema, ano bylo 1I1<radeno. 

N e j v y Š š í s o U' d nevyhověI dovolání. 

D ů vod y: 

.. ,':0 se týká. právní,ho po~ou.zení' ustanovení čl. 5 všeobecných po
ps!ny~h ~odmmek, schva,J'U~e dovolaci' soud výklad pr'.'niho odstavce 
receneho clánl~l1 nižšími, soudy. Poji'stnikovi »náleží«< i předměty kou-
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pené s výhradou práva vlastn~ckého, zej:l11é,na tenkráte, k~yž jde o ~ř:d
měty určené k dalšmm zCizenI (srv. ;0'zn. c. 5391,.6418 Sb. ? s.), jezlo 
u těchto předmětů trvá výhrada prava vlastmckeho Jen az do tohoto 

dalšího zcizeni. 
čís. 15923. 

Vládní vyhláška č. 61/1935 Sb. z. a n., kterou se uvádí v prozatímní 
platnost obchodní a plavební smlouva mezi republikou č~skosl~venskou 
a Svazem sovětských socialistickýllh republik, není autenbck,?u tnterp:e~ 
tací smlouvy č. 258/1922 Sb. z. a n. a nedotýká se právntch POnteru 

. soukromoprávních, vzniklých před její účinností. 
(Rozh. ze dne 12. hřewa 1937, Rv I 267/36.) 

žal0'bce se domáhá žalobou na žalovaném Obchodním zastupi>telství 
Svazu: sovětských socialistických repllblik v P .. z<liplace~í o'd~~ny za 
,práce týkajíd se úskánÍ patentní ochrany vynalez~ (dl'~renclal,~ j':~ 
autoi1TI'obi,ly), jež konal z přikazu žalovaného na Jeho učel. NI Z S I 

S o u d yuzmrly ,podle žaloby. 
Ne j vy Š š ís a u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž 

jde, v 
d ů vod ech: 

Zmatečnost 'celého dosavadníhO' řízení ve smy'slu § 42 j. n., § 503 
č. 1 resp: § 477 č. 3 nebo 6 c. ř. se žalovaný snaží dovoditi z toho, 
že odvolací soud nehleděl na .vládn.í "yhlášku ze dne 12. dubna 1935, 
Č. 61 Sb. z. a n., kterou se uvádí, v prozatímní platnost obchodní, a p.la
veJinL smlouva mezi r,"pubJikou československou a Svazem sovetskych 
sociaUsticikých republik, podle ní'ž prý tato věc nemohla býti pro ~e~ 
dostatek náleútostí stanovených v oné smlouvě vůbec před tuzemskymt 
soudy zahájena a projednána. Správn,ě VŠaJk poukazuje odpůrce ~a t?, 
že řečená smlouva nabyla účinnosti teprve 0'~ 15. ~ubna 19>3?, !~kJ:~ 
v jejím úvodě vyznačeno'. NeJde v ní, o autenŤlckou Illterpretacl' dnve'jsl 
smlouvy ,č. 258/1922 Sb. z. a n., nelze tedy užíti ustanovení § 80bč. 
zák. a nová smlouva nemůže se pwto podle § 5 obč. zák. dotýkati 
právnich poměTu soulkromoprávnich, jež vznikly před, její ú.ČÍln,~ostí: 
Jenom o tato práva běži, nikoli o předpisy povahy ~er~l'nopravm: a1l1 
o úpravu práva pro'cesního. Proto se na tento souzeny pnpad neda po
užíti z<Í!sad vyslovených v rozhodnutích č. 2163, 4277, 9489, 10221 a 
10527 Sb. n. '8., na něž žalovaný ,pO,lIkawje a v nichž jde O' jiný skutkový 
děj a jinéo,táz!ky. Není tu tedy vytýkané zmatečnosti. 

čis. 159,24. 

Nárok zaměstnance na vydáni vysvědčeni nepatří do konkursní pod
staty; prohlášení konkursu na jmění zaměstnav~telov:? nemá ,:li~u ~ 
na zahájeni, ani na pokračování ve sporu vedenem prtmo prob upad\:t 

o tomto nároku. 
(Ro,zh. ze dne 12. března 1937, Rv I 2710/36.) 

íi 
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žalobce se domáhal po smrtí svého zaměstnavatele stavítele Karla 
S-a, u něhož byl zaměstnán jako tesařský polír v letech 1927 až 1935, 
na žalované pozůstalo'sti ;po Karlll S-ovi vydání vysvědčení o zaměst
nání u zůstavitele. Zatímním opatrovníkem pozůstalosti byl zřízen po
zůstalostním soudem Josef M. žalobce žaloval uvedenou pozůstalost do 
rukou příhli<šených dědi'ců Anežky S-ové, nezi. Manfreda a Karla 
S-ových, zastoupených poručnicí Anežkou S-ovou, kteří vstoupili do 
sporu. Když paJk hyl na pozůstalost prohlášen kon1kurs, vstoupil do 
sporu dnem 7. dubna 1936 správce konkursní podstaty Dr. B. P. a s ním 
bylo ve spom pokračováno. Niž š í, s o Ll d Y uzna,ly podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d po marném pokusu o nápravu podle § 6, 
odst. 2, c. ř. s. zrušil z ,podnětu dovolání rozsudky nižších soudů i Hze,ní 
jim předcházejíd, počínajíc ústním jedná1ním konaným dne 7. dUlbna 
1936, pro zmatečnost a uložil prvnímu soudu, aby o žalobě se žalo
vanoU! pozůstalostí dále jednal a znova rozhodl. 

Důvody: 

Pozůstalost jest správně zastoupena přihlášenými dědici a nikoH 
opatrovníkem pozůstalosti Josefem M-em, jenž byl pozůstalostním sou
d;m zřízen podle § 145, odst. 1, nesp. pat. Opatrovník byl ~ákonným 
zastupcem pozů,stalos!i jen, polmd přihlášení dědici sami nevstoupili do 
sRo:u. (rozh. Č. 14031 Sb. n. ,s., OL U. st. ř. č. 15599). Tito přihlášení 
dedlcl, a to pozůstalá vdova A. S-ová a nezl. pozůstalé děti Manrred 
a Karel, zastol1pení pomčnicí A. S-ovou, vstoupiU však do 'sporu, a proto 
přestala působnost olpatrovníka pozůstalosti Josefa M. v tomto sporu. 
NezleHlý H. S. zemřel bez zanechání potomků a majetku již před ža
lobou, d!>e 6. Jedna 1936, a nemohl tedy žalovanoU' pozůstalost vubec. 
zastupovati. Počinajíc ústním jednáním dne 7. dwbna 1936, všalk již ne
bylo s dědici jednáno, nýhrž nesprávně se správcem úpadkové podstaty, 
Dr. B, P-em. Na žalovanow pozůstalost byl totiž' prohlášen konkurs. 
7., b~~z~a 1936 pod č. j. ,K 12/36. Pro žal~bu O nárok týkající se jmění 
nalezlclllO do konkursm podstaty lest sice po prohlášení konkur·su 
spor nepřípustný (§ 7, odst. 1, konk. ř.), neboť nárok takový podléhá 
řílze~í~p:avenému v §§ 104 a násl. konk. ř. (§ 477č. 6 C. ř. 5.). V sou
zene ~ecl Jde však o nárok, který se netýká jmění, náležídho do kon
kur~m podstaty, a proto bylo v řízení. o vydání vysvědčení ,právem po
·~mCů'váno. Takové spory moholl hýti zahájeny a lze v nich pokračovati 
I z~ kon'~msUl přímo' proti úpadci (§ 7, odst. 3, konk. ř.), který jest sám 
zpusob,lym ke sporu, tedy bylo v soU'zené věci vésti> spor proti žalované 
pozústalosti a nikoli proti správci I1padkové podstaty Dr. B. P-ovi, 
K odstranění této vady zákonného zastoupení bylo postl1Pováno podle 
§ 6, odst. 2, c.ř. s. Ame~ka S-ová jako, poručnice nezl. Ma,nfreda a 
Karl~ S-ových a též opatmvnik pozůstalosti po zemřelém nezl. HerwiguI 
S-OVl však prohlásili, že nevstupuF do toho,to ,sporu a že řÍ>Zení Ileschva
lují, pokud byl'a žalovaná pozů>stalost zastoupena správcem I1padkové 
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d t t Proto bylo rozsudek a řízení, počínajíc ústním jed'náním ~ne 
~~ d~~n~' 1936, zm,šiti pro zmatečnost (§§ 7 a 477 č. 5 c. ř. s., § 28 C. 5 
zákona č. 131/1931 Sb. z. a n.). 

čis. 15925. 

Nemanželský otec má vyživovaci povinnost k ~~manželském~ ditěti 
o dobu po kterou ditě neni s to, aby se samo vyZlvOVa10 a naslo za

~patřeni' jiným zpusobem. Jakmile diÚ~ nabylo .~pil~ob~osti samo .se ':~
živovati, pomijí vyživovaci povinnost otc~va~ ~z~vuJe vsak znovu, Jestltz

e 

. se dítě stane nezpusobilým k samostatne vyzlve. . • . . •. 
Slovy rozsudku, že nemanželský otec)e povmen p~tttt n.a vyZIVU 

dítěte, jeho ošaceni,. ošetřenl at~., j~st Ufcen obsah povmnostt otcovy, 
'ak vyplývá z předpISU § 166 obc. zák. • • • • 
J Zákon neposkytuje vyživovacimu nároku nemanzelskéb.o. dltěte pre~: 
nost před nárokem děti manželských, ale nemanžels~é dlte ne~ml ~yh 
zkráceno, jsouc v té příčině pos~ven~ .pa . roveň detem manzelským. 
Rmhodujíci hlediska v otázce vyse vyZlvueho. 

(Rozh. ze dne 12. března 1937, Rv I 2945/36.) 

Srv. rozh. č. 10388, 12604,4625,10973, 10927, 10596, 14764 Sb. n. s. 

žalobce _ vyučený strojní zámečník - se nas~é~ ne~runž~l~kém 
otci domáhá placení výživného, tvrdě, že se sta'[ k ]"kekohv ;pracI ne: 
z,ůsobllým a že mwsil býti dán do ústavu pro ch?romysln~ .. ? r v ~ 
/ou d uznal podle žaloby t<lk, že žalovaný jest pov~nen pla~ly zalo~cl 
podobu jeho choromyslnosti určitou částku měsíčne .»na, VyZIVU, o,sa: 
cení, ošetřování atd.« k rUlkám feno mateřské pOTLIčmc~. O d v.? 1 a c I 
s o ~ d sní-žil přisouzené výživné o ~[~it?~částk~, Vl~us!lVrOvnez. ome
zení; že žalovaný jest povinen ,plahl! pnsouzene vyzlvne po dobu cho-
romyslnosti žalobcovy. . . 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání žalo'vané~o' a k do,volam 
žalobcovw zvýšil částku výživného přisouzenou odV01laclm soudem. 

D ů vod y: 

K dovolání žalov,an'ého: 
Nejvyšší soud vyslóvH a odůvodnil v roz~odnutíchč . .13866 a 1260~, 

10388 Sb. n. s. zásadu, že povinnost neman.zelského, ?,tc~, aby Ile~l na
klady výživy, výchovy a zaopatření ,dítěte, ,Test :p'o:c\~u~na 'P?t~d~ ze n~
nastává dcošlo-li dítě zaopatření, ať vlastmm pflčluemm, ~I. Jlnym ZIPU
sobem 'a že stejně tak nastává i jeho povinnost, aby dlte znovu za
opatřiť, ztratí-li dítě zaopatření nebo výživu (srv. mzh; č. 1?388 a 1~.~04 
Sb. n. s.) a to ja,k II dětí manže].ských, truk nemanzelskych, zlehlych 
nebo n'ezl~ti1ých, neboť rozhodulj',ící jest jediné, zda se stal neschOp
ným k výděle,čné činnosti (§ 166 obč. zák., mzh. Č. 4625 Sb. n. s.). 
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Není, příčiny se od této zásady odchylova,ti v souzené věci. Vyživovací 
povinnost má nemanželský otec ,po dohu, pokud dítě není s to, aby se 
samo uživilo (§§ 141 a 166 a § 7 obč. zák., rozh. č. 10973 Sb. n. s.). 
Ovšem, jwwmi:le dí,tě této způ,sobi,losti' nwbylo, pomíjí povinnost otco'va, 
avšak oživu-je opět, když nemanželské dítě .pozbylo způsobilosti k sa
mostatné výži-vě, neboť způsobilost d{-těte ks,"mostatné výživě nena
stá·vá jiždosažen'ín:n určitého věku jeho. Z toho ,plyne, že nemanželský 
otec má vyživovaCÍ povinno·st, pokud jest dí-tě nezpůsobilé k s,"mo
statné výživě. V souzené věci- byl.o zjištěno, že se žalobce stal opět 
k výživě ne~působi,l-ý, a to 1000/0, dokud jest v uzav-řeném ústavu. Při 
tom nemá právního významu, zda jest di.těti, k samost"tné výživě ne
způsobi,jému_, poskytováno výživné od osoby tře-ti, jako v souzené věd 
od s.právy ústavu choromyslných, poněv"dž nebylo ani tvrzeno, že by 
se tam nemusel žalobce stravovati. Výtkou, že ne'jde o pouhou úpravu 
žalobní žádosti, vynechal-li odvolací ,soud z rozsudkového výroku větu 
>>:po dobu jehochoromyslnosti-«, nýbrž o- překročení žalobní, žádosti proti 
předpi,su § 405 c. ř. s., uplaJtňuje dovolání dovolací důvod č. 4 § 503 
c. ř.s. (srv. rozh. č. 3613, 6998 Sb. n. 5.). Leč žalovaný se bránil již 
v odvolání proti takovémuto u:rčenÍ' své platební povinnosti proto, že 
tí,~ by byl jeho závazek daleko těžší, než jaký mu podle platných před
pISŮ. ~ůbec. m~ž.e býti ulož;n, ježto žalo?ce může býti způsobilý 
k vydelečne pnlcl, "č bude da],e chorom)'sl;ny. Odvolací soud vyhověl 
odvolání v tomto-směru, není. ted.y zkrácen a nemá příčiny si stěžovati, 
neboť jen strana, jíž hyla způsobem výrokem soudu právní újma, si 
může proti němu stěžovati (srv. č. 9979 Sb. n. s.). Tím, že rozsudko'vý 
výrok zní jen na pla,cení' výživného bez omezení na dobu, než bude ža
lobc,e s to, ",by se sám živH, se nest",l jeho závazek těžším, neboť jest 
na zalovaném, aby možné změny nastalé později prokázal a domáhal 
Se omezení své povinnosti rozsudkem mu určené. Podle § 672 obč. zák. 
P?čHá zákon k zaopatření výži-vu, ošacení, byt a ostatní potřeby a vý
ZIVOU se v § 166, odst. 2, obč. zák. míní- nejen výživa v užším slova 
smy,s-lu, nýbrž i výohova aJ zaopatření dítěte (srv. rozh. Č. 10927 Sb. 
n. s.). Slovy ža'lobní žád'ostil a v rozsudko-vém výroku obou stolic »na 
výživu, ošacení, ošetření a taJk dál-e« jest tedy jen uváděn neúplně roz
sah platební povinnosti žalov"ného, jenž plyne ji'ž ze ziikoni'Íého pojmu 
výživného, COž však věcně na rozsah ža.].obního nároku nk nemění. 

K d o vol á níž a lob c o v u-: 

Jmění žalovaného poskytovalo čistý výnos 8.000 Kč. Žalovaný jest 
otcem čtyř dětí ve věku' 12, 16, 17 a 20 let. OdvolaCÍ' soud nevyslovil 
názor, že děti nema'nželské nelze co do potřeb výživy a výchovy klásti 
na roveň dětem manželským, nýbrž jen že jest vycházeti z hlediska že 
při konkurenci dětí. ma'nželských s nemanžel.kými nemohou býti prvé 
ma,teriáln~ hůře. odbývány nežli nemanželský syn. Zákon neposkytuje 
v~zlVovaClho n~roku nemanželského dí-těte před manželskými dětmi 
prednost (srv. c. 10596 Sb. n. s.), ale nesmí býti ani z:kráceno, jsouc 
postaveno v tom směru man:želským dětem na roveň. Přiměřenost vý
živného není skutkovou okolností, nýhrž právním posou.zením (srv. 
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t. 9123 Sb. n. s.). Výše přisouzeného výúvného neodpovídá zjištěným 
majetkovým poměrům žalovaného, tedy jeho hospodářské mohollcnosti, 
když cena pozemků žalovaného jest asi 140.000 Kč a čistý výnos, na ža
lovaného :připadají-cí po umoření hypotekárních dluhů, 9.000 Kč ročně. 
Neboť při posoll'zení vyživovací pO'vinnosti podle § 166 obč. zák. jest 
rozhodující nejen výnos majetku, ale i maJjietek sám, ludí,ž i jeho hod
nota (ě. 1474). Vezme"J.i se za základ, že polo'Vice usedlosti, náležící 
žalovamému, má uvedenou hodnotu, bylo se- zřetelem k jeho rodině uznati, 
že žalov"ný jest s to, aby přispíval- na výživu žalobcovu částkou ... Kč 
měsíčně. 

čis.15926. 

Kdo navrihl, aby rekursu byl přiznán odkládací účinek (§ 524, odst. 2, 
c. ř. s.), může s plněním, jež mu bylo napadeným ,usnesením uloženo, 
sečkati až do vyřizeni návrhu na zastavení výkonu usneseni. 

(Rozh. ze dne 16. hřezna 1937, R I 12008/36.) 

Ex e k u ční s o u d povolil k návrhu v)"máhajíoCiho věřitele proti 
po-vinné firmě »A.« usnesením ze dne 19. března 1936 a ze dne 21. 
března 1936 jednak opětný výkon exekuce k vymožení jednání, jež byla 
uložena po-vinné firmě vykonatelným rozsudkem, povolené usnesením 
okresního soudu civi-jního' pro vnitřní Prahu ze dne 10. prosince 1935, 
jedn"k vý1kon donucovacích IPwstře~ků podle § 354 ex. ř. přes to, že 
by)' před tím po-volen odklad exekiuce usnesením ze cine 16. prosince 
193;). R e:k u r·s.fl i -s o u d zamítI návrh. D ů v o' d y: Právem uplat
ňuje stěžovatelka, že vym"hajíd věřitel pokračo'val v exekuci, pokud 
trvá její odklad přes to, že usnes'ení odklad povo,]ivší bylo změněno re
kursním soudem tak, že odklad učiněn byl závis,lým na slo'ženi jiostoty, 
kterou povinná firma včas neslo_hla, nýbrž učinil!a tak t~prve 21. bře:zma 
1936. Usneseni prvního soudu o odkladu exekiuce bylo pO'dle § 67 ex. ř. 
i,lmed vykonatelným a Mbyl proto odklad jim povolený bez slo,žení 
ji,stoty ihned účinnosti, zejména, když ani- nebylo, ž~dáno, za přiznání 
odkladného účínkiu stížnosti-. Na stav II ne"měnilo nic ani usnesení re
kursního soudu, jímž byl po,"olený odklad Ueho trvimí) učiněn z~vi'slým 
na složení j.istoty, zejména, když povinná firma podala- proti usnesení 
tomu ,"čas dovolaCÍ rekurs se žádo'stí o zasta,vení_ výkonu n,"padené 
části. usnesení podle § 524, ods,t. 2, c. ř. s. a § 78 ex. ř. a ,když j-ejí žá
dost v té pří6ně byla zamítnuta, ihned' složi,la ji,stotu' jí u'l'Oženou. Je 
tedy odklad exekuce v právní- moci. Odloží-li se exekuce, z"cho-vají se 
zatím, vyjma případ § 43, odst. 2, ex. ř., všechny exekuční' úkony, jež 
byly již vykonány, ale nemůže v nich býU pokračováno (Mot. str. 160, 
Mat. 1., str. 480), další výkon exekuce se stavL Co se pak tý:ká opětného 
výkonu exekuce ods'haněním zboží' uvedeného v usnesení exekuci povo
lujícím, byla exekuce provedenímoclstraněni toho konsumovécna, nen; tu 
ani pojmově přípustný opětný výkon exeku'ce a mohou nastoupiti toUkO' 

1,1',' I' 
I-

II 
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s<lJnkce podle § 355 ex ř. Neměl proto býti povolován ani opětný výkon 
exekuce, ani provedení donuC0'vacích prostředků. 

Ne j v y Š š í so u d nevyhověl do-volacímu rekursu. 

D u vod y: 

Je pravda, že podle § 67, odst. 2, ex. ř. rekurs zastavuje usnesení 
v odpor vzaté toEko. v přípacdech v záckoné zvlášť vytčených a že o t<lJkový, 
v zákoně zvlášť vytčený případ tu nejde, takže dovo,lací rekurs proti 
usneseni reku'rsního- soudu ze dne 3. února 1936, č. j. R IV 1786/36-8, 
odklacdného účinku neměl. AVŠa!k povirrnác firma podah současně s do
volacím rekursem ještě :před Ulplynutím lhůty určené k složení jistoty 
návrh na zastavení výlkonu na!padené části usneseni, ve smyslu ustano
vení § 524, odst. 2, c. ř. s., j,ež platí- podle § 78 ex. ř. ohdobně i v řízení 
exekučním (rozh. č. 8844, 4457, 5961). Jde o otázku, zda muže navrho
vatel vyčkati s plněním, n<lJpacdenÝ'm usnesenim jemu uloženým, až do 
vyřízeni jeho návrhu na zastavení, výkonu usnesení. Poněvadž provedení 
usnesení- bez zřetele na rekwrs hy v konkretních přípacdech mohlo zmařiti 
účel- úspěšného rekursu!, jest soudu ve drtlhém odstavci § 524 c. ř. s. 
dána možno,st dočacsně zastacviti řízení a tak odsunouti provedení a vy
konatelnost usnesení až do' vyří,zení rekursu (dovolaciho rel<ursu), tedy 
přivoditi tak v příčině usneseni podohný účinek, jaký zálkon ,sám spo
juje v § 466 c. ř. s. s podáním opravného, pwstředku proti wzsudku. 
Tím se má z<lJbrániti tomu, aby docházelo k plnění ne'bo jeho exekuč
nímu vymá'hání, jež snad vyšším soudem bude v důsledku podacného 
opravného pwstředku odepřeno, a umožni,tj" aby osoba podle usnesení 
k doplněn,j, povinná mohla s plněním sečkati, až její povinnost bude ko
nečně mnácna (srv. rozh. Č. 12915 Sb. n. s.). Tento účel by vša;k byl 
úplně zmařen tím, kd)"by ten, 'kdo čil1í návrh podle § 524, odsol. 2, c. ř. s. 
nemohl vy'čkati s plněním až do rozhodnutí soudu o tomto jeho náv~hu, 
nebaf v tom případě, kdyby ,soud nevyřídil jeho nácvrh ve lhůtě uložené 
mu k plnění, stal by se jeho niwrh na za;stavení výlkonu a ustanovení 
§ 524, odst 2, c. ř: s. úplné marnÝ'm. Řečené zákonné ustanoveni je d"no 
zřejmě na ochranu strany plněnlm po,vinné, aby byla uchráněna možných 
nesnázi spojených s tím, že by musela plniti dřive, nežli bude o tom 
]wnečně rozhodnuto, a ten účel zákona by byl takto ~plně :.macřen. 
Právem proto rekursní soud změnil usneseni soudu prvé stolice ac návrhy 
v)'lmáhajíd stra;ny na .j.IOIkmčování vexekucv zamftl. 

čls. 15927. 

Ustanovení § 3, odst. 3, zákona ze dne 23. února 1934, Č. 32 Sb. 
z. a n. (§ 26, odst. 2, vyhl. min. soc. péče ze dne 24. března 1934\ 
Č. 62 Sb. z. a n.), podle nichž lze vypověděti nájemnl smlouvy o bytech 
v předpisech těch uvedených podle obecných ustanoveni již dtlve ke 
dnům uvedeným v čl. I, § 3, odst. 1, 2. zák. č. 32/1934 Sb. z. a n. (§ 26, 
oo.st. 1, Č. 11, 12 vyhl. Č. 62/1934 Sb. z. a n.) plat! i v ptlpadech § 3 
zák. č.66/1936 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 16. března 1937, Rv I 91/37.) 
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Proti výpovědi z dvou!poko~ového bytu, dané pronájemcem dne 
2. dubna 1936 bk, aby vyklizeni vypověděných nac~tal,? ke .~n! 1. .. čer
vence, nejpozději 14. července 1937, na;mítl~ zal.ova;na m<llT;Opne leJl n~
přípustnost a předčasnost proto, ze vypovldany byt pOdleh,a do.swd~a~ 
konu o ochraně nájemníku (č. 66/1936 Sb. z. a n.), taikz.e ~ypo~~d, 
dacná dne 2. dubna 1936 bez svolení soudu, není, p,odle, pravn~ho: r~du 
tehdy platného připwst,:'" P r. v.ý s o. u d, nev)"hovey temto ~~mltk~m, 
ponechal danou výpoveď v učrnno'stI a uvedl v otazce,o mz tu Jde, 
v d u v od ech: Byt, o nějž jde, pozbývá ochmny z,rkona na o~hranu 
nájemníků vesm)"slu ustanov"ní § 3 zák. Č. 66/1936 k~ dní 30 cervna 
19,37. Se zřetelem k tomu, že zákon č. 66/1936 ~bavIl ochrany '~lty 
skládající se ze dvou pokoj u kromě kuchyně, pokoje pro služku' ac?nsl.~ 
ke dni 30. června 1937, jest zřejmý ÍIl11Y'sl zilkonodárcův, že mu:sI by tl. 
majiteI.iim domudilna možnost, aby dali výpověď takovon, a.?yvypove~ 
n<lJbyla účinnos,h ke dni" kdy zákonnác ochrana bytu pommula, tudlZ 
dnem 1. července 1937. Kdyby taková možnost neměla býti, majitelům 
domu ,po.skytnuta, znamena;lO' by tO' automati:cké 'Prodlu~o,vá'?í!, zál<ona 
na o{)hranu nájemníků, neboť kdyby mohla by tI dana vypo,ved teprve 
dne 1. července 1937 zn<lJmenalo by to praktioky, že o'chrana je pro
dloužena podle délky smluvené aneho záJkonné výpovědní lhuty,. co~ 
nebylo úmyslem zákonodárc~. SlaMví"li }áJk;>n, ~~ k určitému dm ~a 
přestati zákonná ochrana, jest .nutno .pn2JpUSobltI ,:~:atnos.( ~st,atmc.~ 

'předipi1su zilkonných v s~ul<lJd s .tImto zakonem P?'zdeJ~"m. Vychazl' tudl~ 
najevo. že výpověd' dana ke dm 1. dubna 1937, "l<dyz tato doba spada 
dO' do'by, kdy platí zákon na" ochranu nájemníku, jes't pří'Pu,stná .~: 
zřetelem na to, že její účinnost ,na;stává v době, 'kdy ochran" zakona, Jl~ 
přé.stala. Dospěl proto soud k názoru, že i v tomto směru ,poda;na 
~áD1itka nemá zákonné opory. Poklid pak žalovaná namítá, že 
v ďobě, kdy má n<lJstati, účinek, výpovědí: :,em~s!- bý!i již, strany ,nynější 
stranami smluvními ac ze d'o te doby mme byt! U'Za;konenac zmena ,nY'
nejšího záJkona nelze k těmto námitkám přihHžeti, ježto tyto možnol!;!i 
mohou nastati 'v každém přílpadě bez zřetele na dléll<u výpovědní doby 
a tyto okolnosti nemohou míti vli~u: na právní, 'Po~:kl~d řešeného přj,~~du, 
který nutno řešiH za stavu, pky Je v den za;haJem sporu. Pro :p:lp~d 
změněných poměrů CO< do vl<lJstno'sti stran jest postarano pl~tnyml. za:
konn~mi Ipřed,pisy a pro připad nového záJkona b~de na zakonodarc.:, 
aby na všechny možnosti pamatoval. O cl vol ac c I s o u d nevyho"el 
odvolání. D ii v o. cl y: Podle §3 zá'kona ze dne 26: března 1936, Č. 66 
Sb. z. a n. pozbudou účinnosti ustanoven! zákona Č. 44/19128 Sb.z. a n. 
ve znění a se změnami' podle záJkonů a nařízení uvedených v § 1 ... pro 
byty, sklMající se mimo kuohyni a pokoj pro služebné ze dvou obyt
ných místností. Ježto tedy přestane účínnos,t záJkonac Č. 44/1928 Sb. z. 
a n. »ve znění a se změnamÍl« IPodle zákona z 27. března 1930, Č. 30 
a dalšÍ'Ch a též účinnost zákona z 23. úhora 1934, č.32 Sb, i. a n., jest 
přihlédnouti k novému 'ustanoveni § 3, ódst. 3, z,áko'rta z ,23. lÍno:ra 19~4, 
č. 32 Sb. z. a n., podle něhož ke dnům, od kterych pomery z naJemmch 
smluv se spravují ustanoveními práva občacnského, lze nájemní smloUVY 
vypověděti již dříve podle obecných ustanovení se zachování'D1v~po-
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vědní lhůty smluvené nebo zvláštnímí předpísy ustanovené nebo v místě 
obvyklé. Ježto k celému zákonu jest příhlížet i jako k celku, neshledává 
odvolacÍ soud důvodu, pro~ by zásady vyslnvené v § 3 zákona č. 32/ 
1934 Sb. z. a n. -nebylo lze užíti i na bytu uvedené v § 3 zák. z 26. března 
1936,. Č. 66 Sb. z. a n., zvlášť když řečené zákonné ustanovení jest po
važo,vaH za další krok ke skončení ochrany bytů - stejně jako bylO' 
ustannvení § 3 zák. Č. 32/1934 Sb. z. a n. - a nový zákon z roku 1936 
nemá zmh~ky o' tom, že by tato záJsada, vyskytuFd se v zákonech 
o ochraně nájemníků jwko novota, neměla míti platnosti pro poměry 
řečené v § 3 zákona č. 66/1936 Sb. z. a n. Krom tohO' však ustanoveni 
§ 3 zák. č. 66/1936 Sb. z. a n. na rozdH od ustwnovení před'ešlých jest 
určítějM potud, že stanoví přímo, že dnem 30. června 1937 U!stanovení 
zákona č. 44/1928 Sb. z. a n. pro ob~iekty tam uvedené pnzbudou účin
nosti, takže, počínaje dnem 1. července 1937, se na byty ta,kové ochrana 
nájemníků nevztahuje. Není, proto překáožek, pro které by nájemní po
měr, uvedeným zákonem nechráněný, nesměl býti vypověděn ve lhůtě 
smluvené, zvláštními předpisy stwnovené nebo v místě obvyklé. Sku
tečnost, že není jisto, bud'Ou-li v červenci 19G7 strany sporné ještě 
sm1:twními stranami, není pro řešeni věd, rozhodujíd a k ofl.mitce, že 
by snad účinnost záJkona č. 44/1928 Sb. z. a n. mohla býti v přlčině 
dvoupokojových bytů p-rodlo,užena, nelze přihlédnouU, ježto jest roz
hndující pouze to, že v době sporu jsou' sporné strany smluvními stra
nami, a to, kterýoh z<Í!konných ustanovení nyní platných jest na daný 
poměr užfti. 

N e j. v y Š Š j. s ° u d nevyhnvěl dovolání. 

D ů vod y: 

Je pravda, že přípustnost výpovědi dlužno ,po'suzovati podle práv
ních norem platných v době, kdy byla výpověď dilna. Poněvadž soud-nf 
výpo~ěď, ° niž jde, byl,a podilna na soud dne 2. dubna 1936, třeba 
použiti záJkona ze dne 26. břez,na 1936, Č. 66 Sb. z. a n., jenž nabyl 
účinos,ti- dle jeho čl. IV. dnem 1. dU!bna 1936. Naskýtá se jen otázka, 
zda ustanovení § 3, odst. 3, zákona ze dne 23. února 1934, č. 32 Sb. z. 
a n. resp. § 26, odst. 2, vyhlilšky min. sO'c. péče ze dne 24. března 
m34, č. 62 Sb. z. a n., ,podle ni-chžke dnům určeným v čl. I, § 3, odst. 1 
a 2, zilk. č. 32/1934 Sb. z. a n. resp. v § 25, odst. 1, Č. II a 12 ].ze ná
jemní smlouvy o bytech tam Ulvedenýoh vypověděti Fž dříve podle obec
ných ustanovení atd., plaU i pro případ § 3 zák č. 66/1936 Sb. z. a n. 
Nejvyšší: soud sdílí v tomto směru právní sta:no'lí'sko, zaujaté ní·žšímÍ 
soudy, a k jích srpráv,nýrm a případným důvodům dodilvá jen toto: Zá
kony, jímiž se prodlužují, a: doplňují z<Í'kony týkajicí se bytové péče sle
dují v posledních letech, j<l!k z jirOh doslo\lu a důvndových zpráv k nim 
jasně vyplývá, postupné w důsledné uvolňování ochrany rnájemníků a 
vedou k její' úplné likvidaci. Bylo~U tedy při tomto postupném uvolňování 
o~hrany ji'Ž jéclnou dopuštěno, a -to při Ulvolněrní bytů ° třech obytných 
mlstnostech (§ 3, odst. 3, záJk. Č. 32/1934 resp. § 26, odst. 2, vyhlášky 
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min. soc. péče č. 62/1934 Sb. z. a n.), že lze chráněné nájemní smlouvy 
vypověděti ke dnům, kdy pozbýva,jí nchrany, již dři-ve podle obecných 
ustanovení, není žildného rozumného důvodu ,pro to, aby se, jakmile 
do~de na byty o dvou obytných mí·stnostech, mělo postupovwtí, jinak. 
Doslov zákona' ze dne 25. hřezma 193'5, Č. 66 Sb. z. a n. neposkytuje pro 
právní názor dovolatelón' žádné opory. UváJdí,ť tento zákon v § 1, že 
účinnost zákona ze dne 28. března 1928, Č. 44 Sb. z. a n. a ochraně 
nájemníků ve znění a se změnami podle z<Í!ko.nů později vydaných a 
bytové péče se týkajících (mezi. ními je výslovně uveden i zákon ze 
dne 23. února 1934, Č. 32 Sb. z. a n.) se prodl,užuje se změnou v § 2 
a s výhrwdou toho, CO' je 'Uvedeno· v §§ 3 a 6. Ust~novením § 3 je však 
právě pozměněno ustanoveni § 3, odst. 1 a' 2, záJkona Č. 32/1934 Sb. 
z. a n. resrp. § 26, odst. l,č. 11 a 12 vyhlášky min. sO'c. péče Č. 62/1934 
Sb. z. a n. pohld, že při dalším postupném uvol,ňo'v<Í!ui orehrwny docház! 
na byty, skládajíci se mimO' kuchyně a ,porkoje pro služebné ze dvou 
obytných mí'stností, a na místnosti, jež nej-sou wni byty, a>ni- provozov
nami. Je-Ii h1,díž v zákoně č. 66/19-36 Sb. z. a n. řečeno, že se účinno'st 
dřívějších zákonů a tedy i záikona č. 3'2/1'934 Sb. z. a n. prodlužuje 
s výhradou toho, CO' je .ustanoveno v § 3, a zásada vyslovená v § 3, 
odst. 3, záJkorna Č. 32/1934 Sb. z. a n. nen! vůbec dotčena, v}'plývá 
z toho, že se účirnnnst torhoto ustanovení rovněž prodlužuje a platí tudíž 

pro. uvolnění bytů menšílch než o třech erbytných mlstnosteth. 

čís. 15928. 

K zachováni zákonného zástavniho práva pronajirnatelO'va při O'd
straněni vnesených věcí z nařízení soodníhO' s!ačí jakýkoli projev pro
najímatelův učiněný u so.udu, z něhO'ž je patrnO', že a ke kterým svrškům 
uplatňuje své zákonné zástavni právo., na příkl. PO'dáuí žalO'by O' za
placení nájemnéhO' spojené s návrhem na zájenmé popsáni svršků. 

(Rnzh. ze drne 16. března 19.37, Rv II 120/37.) 

Žalobce podal dne 3. března 1936 proti M. š-ovi II okresního, soudu 
. v M. O. ža,lobu ,na zaplacení nájemného z pronajaté dílny, spoljenou 
s návrhem na zájemné popsání vnesených svršků do dHny a s žáido,stí 
za výkon na přihlášení a za intervence. Záojemné popsání bylo usneSe
ním uvedenéhO' soudu povolenO'. K výkonu zájemnéhn popsání však ne
došlo, ježto v den podání řečené žalnby byly vnesené svršky k návrhu 
vymáhajicí věřitelky Okresní rnemo<:enské pojišťovny v M. O. k příkazu 
exekurč·ního soudu odvezeny a soudem uschovány. Po exekučním pro~ 
deji dotčených svršků v exekuční věci E VIII 394/36 urplatňoval žalobce 
nárok na ,přednostní uspokojení vykonatelné pohledávky na nájemném 
proti exekutovi M. š-ovi z výtěžku prodeje vnesených svršků při roz
vrhovém roku, byl však odkázáJn na' pořad práva a domáhá se prO'to 
tohoto nároku žalobnu podle § 258 ex. ř. Proti žalobě namitl žalovaný 
stát, že záJkonné zástavní právo příslušící žalohci podle § 1101 obč. 

20' 
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zák zaniklo, ježto nebylo zájemné popsámí provedeno do 3 dnťt. S o u d 
p r v é s tol i c e ža-Iobu zamítl. O d v 'O r a c í- s o ll' d vyhověl žalobě. 

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

Dťtvody: 

ZáJkonným zástavním právem k vneseným svrškťtm náj;emcovýlm 
podle § 1101 obč. zák. má býti zaJjí'štěn nárok pronajímatelův na ná
jemné, :které se platí IPodle záJkona pozadu (§ 1100 obč. zák). Právo to 
vzniká již V'nesením svršku d'Ů najatých místností (viz mzh. Č. 7819, 
11286 Sb. n. s.) a zaniká ~pravidla odstraněním svršků ,před jejich zá
jemným popsáJním. Leč uvedené záJkonné ustanovení, poskytuje pronají
mateU mo,žn",st, a'by svůj nárok na nájemné zajistil nejen, když se ná
jemce stěhuje nebo svršky se zarvlékají, nýbrž i tehdy, když ,svršky byly 
odstraněny z pronajatých místností z nařízení soudu; v prvním případě 
mů.že pronajímatel věd zadržeti, musí však do 3 dnů. zažádati za zá
jemné popsání, kdežto v clr,uhém případě stačí, aby pronajímatel ohlásil 
své právo Ul soudu. Tato různá ~prava postupu pronrujímatelcwa v obou 
připadech má svůj důvod ve zvláštní povaze zájemného popsání, které 
má podle dvorního dekretu ze cine 5. li'stopadUJ 1819,č. 1-621 Sb. z.s. 
sloužiti tomu, aby byl ,pronajimateli opatřen důkaz, na které věci se 
vztahuje jebo zákonné právo záJstavní. Odstraní-li se svršky z -prona
jatých mílstno,stí z nařízení soudu, kčemQlž dOlj,de "pravidla při výkonu 
exekuce, pořídí soud vždy přesný seznam dotčených svršků (zájemní 
protokol, zápis o dražbě a pod.). Není proto třeba znovu je zájemně 
popiso'vati, trukže v tomto případěstači k zajištění dů:kazu, na které 
svršky se vztahuje jeho zákonné zástavní právo, .ohlá-sí-li pron~j_ímatel 
u soudu své právo k svr~kům v soudním zápisu již seznamenaným.Co 
do formy tohoto, ohlášeni' zá-kon nic nepředpisuje; důvodová >;práva 
k III. dilčí novele (Materiá-li:e, str. 319) v té pHčině podotýká, že do
tčeným předpisem § 1101 obč. zák. jest dána pronajímateli možnost, 
aby si ohlášením, které není totožné s odporem ve sinys'lu § 37 ex. ř., 
zachoval ve lhůtě co nejkratší své právo. K ohlá-šení podle § 1101 obč. 
zá-k. stačí prota jakýkoli prajev pwnajímate\.ův učiněný U' soudu, z něhož 
je patrno, že a ke kterým svrškům uplatňuje své zákonné zástavoní 
právo. Právem proto spatřoval odvol ad saud řádné ohlášení ve smyslu 
§ 11.01 obč.zák. v tom, že žalobce téhož dne, kdy byly za exeklhčnf.ha 
ří;zení E VIII 394/1936 k nařílzení exekučníihosoudu odvezeny svršky 
z dilny, kterou pronajal žalabce M. S., podrul u jmeno'vaného okresního 
saudu žalabu o zaplacení nájemného spo,j:enou s návrhem na zájtmné 
popsání svršků do najaté dílny vnesených. Nezáleží- na tom, že žaloba 
byla pordiáJna u jiného oddělení okresního soudu v M. O. a že se žalabce 
:nepřihlá!si'l k výkonu zá-jemného popsání. Co se týká pr-V'ní skutečnosti, 
jest skutečnost ta se zřením na předpisy ~ 26, odst. 3, zlrk. o org. soud. 
a § 28 jed. ř., zejména jeho ods-t. 3, bezvýznamná. Svršky, o něž ža
!o,bcišlo, ještě zájemně popisovati, hylo' zbytečné, když byly - jak 
je nesporno - již exeku-čně popsány (viz rozh. č.8030 Sb. n. s.).Ža-
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labce nepo-zbyl svého zá!konného zástavního práva, které nrubyl vne
sením svršků do di1lny již pronajaté tím, že svůj nár,ok nemohl dokázati 
při razvrhovém roku v exekuční věci E VIII 394/19'36 odkazem na exe
kuční spis, záj,emní protokol nebo jinou veřejnou Ustinu, nýbrž mělo to 
jen v zápě!í, že byl se svým nárokem odkázán na pořad práva. 

čís. 15929. 

Doba trvání přednostního zákonného práva zástavního pro daň 
z motorových vozidel (§ 75 zák. Č. 198/1932 a § 89 zák. Č. 77/1935 
Sb. z. a n.). 

Pouze nedoplatky na dani z motorových vozidel za d'Ůbu dvou let, 
počítáno zpět od exekučního prodeje, požívají přednostního záliionného 
práva zástavního na vozidle. 

(Razh. ze dne 17 . března 1937, R I 152/37.) 

Ex e k II ční s o II d, rozvrhl/je výtěžek za exekučně pradaný auto
mobH, přikázal jej českos.lovenskému s.tátu(finančnimu ředlte\iství 
v Ch.) v předno'stním po'řadí' na -částečné uspokojení daně z motorových 
vozidel za II. polaletí 1936, daně .přepravní za první poloIetí 1935, úroky 
z prodlení- za léta 1933 až 1935, daň z jízdného za červen 19'35 a čer
venec, srpen 1934 a úrcJky z prodlení z prvých dvou uvedených nedo
platků, mruje za to" že se zřetelem na to-, že záJkonné předpisy o daní 
z motarovýoh vozidel, drunil přepravn, a z jízdného (§ 75 zák. č. 198/ 
1932 a § 89 Č. 77/19'36) nemají zvláštního 'Ustanovení, platÍ' o délce 
doby, po kterau předno,stní záko'nné zástavní právo trvá, podle § 216 
č.2 ex. ř. lhůta mletá pro přednostní' záJkonné zás,tavní právo pmře
čené daně. Rek u r s 'll' í s o U' d -při-znal ,přihlášeným nedoplatkům před
nos,tní zákonné zástavní, právo jen za, dobUJ dvou Iet ode clne exekuč
ního prodeje nazpět. 

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

D ů v od y: 

V § 75 zák. Č. 198/1932 a v § 89 zwk. č. 77/1936 Sb. z. a n. je sta
naveno přednostní záJkonné právo zásta1.'ní pro: daně z motorových vo
údel a úroky z prodlenl z nedopla1tlGll řečených dani. Uvedená zákonná 
ustanovení nemají o-všem zvláštního- v)Í'slovného U'strunovení. o délce 
doby, po kterou trvá toto záJkonn-é přednostní ,právo. Avša!k v § 75 zá-k. 
Č. 198/1932 a v § 89 zák. Č. 77/1'935 Sb. z. a n. se prarví, že opm
mlčení a vy m á h án í daní podle řečených zákonů plati předpisy pro 
promlčení a V'ymáhání, da,ní přlmých, a v z"koně o druních přímých 
č. 76/1927 Sb. z. a n. jest v § 265strunorveno, že daňové nedoplatky 
s přirážkami mají př'ednostní zákonné prá"o zástavní' po dobu dvou let, 
počitá-no zpět od exekučního prodeje. Tím jes.t jasně řečeno, že UJsta
novení § 2615 zák. ,č. 76j19Q7 Sh. z. a n. (ve znění přHohy _k vY'hlálšce 

~ 
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min. financí č. 227/1936 Sb. z. a n.) platí taJké a ,přednastním zákan
ném zástavním právu ,prO' daň z motaravý'ch vazidel, neboť věcným ru
čením tam stanaveným má býti právě ulehčena vy m á h á n í daní. 
Ustanavení' § 216 Č. 2 ex. ř., kterým je staJnavena prO' daně a veřejné 
dávky tříleté přednostní zá!kanné zá!sta,vní práva, nemá prO' 'souzený 
případ vý~naJmu, paněvadž při razvrhu nejvyššíhO' padání, z a m a v i t é 
věci a ,které tu jde, nelze dotčenéhO' zákanného ustanavení užíti, jak ta 
ply;e z ustanavení § 286, adst. 1 a 3, ex. ř. Rekursni saud tudíž nepa
chybil, když přiznal přihlášené Z<3!držené dani z mataravých vazldel 
přednostní zákanné zá!stavní právo j e'll za dobu dvau let ade dne exe
kučního prodeje n"zpět. 

čís. 15930. 

K zajištěni poplatků nelze užiti dvor. dekretů č. 577 lit. c/1789 a 
č. 789/1806 Sb. z. s. a § 38, lit. c) knih. zák. 

žádost československého státu za záznam zástavního práva pro po
platkovou pohledávku na nemovitosti dlužníkově, podanou bez zajiš
ťovacího příkazu dle zákona č. 76/1927 Sb. z. a n., jest zamítuouti. 

(Razh. ze dn,e 17. břema 1937, Rl 226/37.) 

Srv. rarzh. Č. 14201, 14616 Sb. n. s. 

Úřad prO' vyměřavání paplatků padal dne 19. května 1936 u kraj
ského soudu žádost ozna·čenou jako »knihnvnf žádost«, v nÍ'ž uvádí, že 
pozůstalasti pa Alexandru K~ovi hyl vyměřen ,platebním roz,kazem ze 
dne 28. ledna 1935 ,paplatek z pozwstalasti ..... Kč, splatný dne 2. 
března 1935, a platebním rozkazem ze dne 28. ledna 1935 paplatek 
. . . . . Kč z 5% odškadňavacíoh úroků, splatný dne 2. března 1935, a 
navrhl podle dvorskýoh dekretů ze dne 18. září 1789, č. 577, lit. c) a 
24. října 1806, ,č. 899 Sb. z. s. a pndle § 38, lit. c) knih. zá!k., alby byla 
ve yllO'žce č .... pazemka'vé knihy pro katastrální území P. zazname
nána zástavní práva prO' paplatkavou pahledávku Českaslovenskéha 
státu ...... Kč. P r v Ý IS o 'U.cI žádO'sti> té vyho,věl. Rek U r sní 
s 'o II d ji zamm prata, že padle knihavníhO' lustra, které je pro knihO'v
ního saudce rozhodující, je,st n" uvedené nemavitasti, vloženo paži'tkové 
právO' vlastnilcké pro Alexandra K-a a statek jestaznačen jaka svěřenský 
a ž'e nelze prato na nemavitasti, té nabýti saudcavskéha práva zás~av
niha, postihujídha podstatu nemavitasti. 

Ne i v y š š í s a u d nevyhO'věl dovalacímu rekursu. 

Důvady: 

N~wrhující stát vytýká, že rekursní saud přehlédl, že jde a převodní 
paplatek z řečené nemavitO's,ti, který padle § 72 zák. Č. 50/1850 ř. z. 
pažívá na ní přednastníha zást<wníha práva. Avšak z knlha,vní žádosti 
nevychází, O' jaký paplatek (z převodu kterých nemavitastí) šla, a pra-
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vaplatný a vykonatelný platební rozkaz ze dne 28. ledna 1935 byl pří
lažen až teprve k davalacímu rekursu, takže k němu nehe se zřetelem 
na ustanovení § 126, adst. 2, knih. zák. přihlížeN. Článkem II, č. 2 uvá
děcích ustanavení k zákanu č. 76/1927 Sb. z. a, n. byly zrušeny dvarské 
dekrety č. 577 c/1789 ač. 789/1806 Sb. z. s. i § .38, lit. cl, knih. zák. 
v příčině zajištění přímých daní a těch dávek a paplatků, u nichž jest 
pastupavati pad,le z"kana č. 76/1927 Sb. z. a n., jak byla vylaženo 
v rozhadnutí Č. 14616, na něž se adka,zuj,e. Zákanem Č. 65/1933 Sb. z. 
a n:, nabyvším účinnasti, dnem I. květn,a 1933, byla stl'na,vena v § 5, 
že I paplatky se zajišťují způsabem stanaveným prO' zaji1šťa,vání pří
mých daní, a v § 10, že se cinem, kdy zákan nabyl účilnnosti, ruší usta
navení jemu od,paru1ící (mzh. Č. 14201 Sb. n. s.). Neměl pl'Ota první 
saucl vyhava,yati žádosti paphtkovéha úřadu, ni.čím nedoložené a adv 0'

lávl'jíd se taHka na shora uvedené zrušené dvarské dekrety a na zru
šený předpis § 38, lit. cl, knih. zákana. 

čís. 15931. 

I. Přípustnost dovolání do změňujíciho rozsudku odvolacího soudu 
v částce převyšující 300 Kč, ale nepřevyšující 500 Kč, bylo-Ii doyalání 
podáno před účinnosti zák. č. 251/1934 Sb. z. a n. (před 1. lednem 

. 1935). 
ll. Odpovědnast advokátuíha koncipienta, který podepsal jména adva

káta na podání (opravném prastředku), obsahujícím urážlivé projevy 
o Ill'čité osabě, za škodn vzešlou jí tím, že musila následlkem zpětvzetí 
soukromé obžaloby na ochranu cti, podané proti advokátovi, hraditi 
útraty trestniho řízení abžalovanému a zaplatiti své vlastuí útraty práv
ního zastoupení • 

(Rozh. ze dne 17. března 1937, Rv 1343/35.) 

žalabce padal na Dr. V. Z-a, advokáta v Ch., soulkramou obhlO'bu 
na ochranu cti, ježtO' se cítil dotčen urážlivými výraky, obsaženými 
v advalacím spise, apatřeném podpi'sem jména uvedenéhO' advakáta 
jaka právníhO' zástupce O. O-a, který vedl spar s manželkau ž"lobca
vau. Za trestníhO' řízení vyšla naj;evo, že odvalací spis n~podep'sal 
vlastní rukau obžala'vaný Dr. V. Z., nýbrž že jej sepsal jehO' kancipient 
Dr. L., _ který padepsal i, jména Dr. V. Z-a, tehdy nepřítamnéha,. Byl 
prata zaJlohce nu'cen sauikramau abžalabu vzíti vpět a nahmditi Dr. 
V. Z-av;' útraty 16.3 Kč 80 h a zaplaHli své vlastní, útraty právníhO' za
staupení 150 Kč. Domáhá se protO' na žalavaném Dr. L~avi náhrady 
škody v ,částce 313 Kč 80 h, k níž žalovaný zavdal padnět tím, že ne
právem podepsal na advolacím ,spise jména Dr. V. Z-a a že tak způ
sabil, že žalabce padal trestní abžalO'bU' na nepravau a,sahu. S a u d 
p r v é s t O' I i c e žalabu zaJmHl. O d V'0 I a c í s o II d vyhavěl žalobě. 

N e j v y Š š i s a II d nevyha'věl davalání. 
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D ů vod y: 

Po formální strwnce jest předeslati, že předmětem sporu jest nárok 
na nilh,radu 313 Kč 80 h a že jde o změňujíd rozsudek odvoladho 
soudu. Dovolání bylo podáno dne 19. prosince 1934, tedy ještě před 
účinno,stf zákona č. 251/1934 Sb. z. a n., který v čl. I, č. 1 zvýšil ba
gatelní hranilCi § 448 c.ř. s. s 300 Kč na 500 Kč. člilnek VI zwkona 
č. 251/1934 Sb. z. a n. nemá výslovného předpis!> o opravných pro
středcfch, podaných před jeho účinnO'stí, t. j. před I. lednem 1935, jako 
je tomu na př. v čl. XI zákom Č. 161/1936 Sb. z. a n. Jest proto pří
pustnost dovolání posuzovaH podle předrpi,sů platných v den jeho po
ctácní. Co ,se týká věci swmé, j;e p'ředmětem žaloby nárok na náhradu 
škody, která žalobci vznikla tím, že, dtě se uraženým na cti obsaJhem 
odvoladho srp,su ve sporu C ... , podepsaného jménem Dr. V. Z-a, wd
vokála v Ch., u něhož byl tehdy žalovaný konci,pientem, .podal nal 
Dr. Z. ohžalO'bu pro urážk,u na cti T ... , obžalobu tu však byl nucen vzíti 
"pět, ježto se ukázalo, že podpi,s Dr. Z-a na odvolacím spi'se naJpsal 
žalovaný v nepřítomnosti Dr. Z-a, jemuž obsaJh onoho odvo,laciho spisu 
nebyl znám, aJ tak se' sta'lo, že žaJlobci vzešel závazek zaplwtiti útraty Dr. 
Z-ovi, a vlastnímu právnímu zástupd v zaJžalované částce. Před!pis § 467 
Č. 5 c. ř. s. nařiZUlje, že n,a odvO'lacim spi'se musí být podpi's "dvokátův. 
Podle výnosu mini,sterstva spravedlnosti ze dne 3. února 1909, č. 3331, 
není připustnésignovati ,podání razítkem s jménem advokátovým a nelze 
proto ani dopusHti, aby advokáto'vo jméno na odvolacím spise psala a 
za advokátův podpi's vyd'ávala jiná o,soba. Podle § 31, odst. 2, c. ř. s, 
může advokátn! kandidát, k suhsti>tud oprávněný, za,s,tupova,ti advo
káta, II něhož je zaměstn"n, při jednáních a musi IP:rk podpiso-vati pro
tokoly vlastnim jménem. Nikdo však neni zmocněn adlvokáta podpi,so
vati a vydávati napodobeni za podpis advokátův. Z toho všeho vyplývá, 
že advokát musipod~psati vl-aJstní rukou své jméno na odvo,laclm spise 
(rozh. Č. 9398 Sb. n. s.). Na tom nic nemůže změniti odchylný obyčej, 
který se snad v té :příčině mezi advokáty vyvinul, neboť jde o donuco
vací předpísy práva formálniho. Když tedy žalovwný podepsal na uve
deném odvolacím spise jméno advokáta Dr. Z., II něhož byl z:rměstnán, 
portlšil shora dotčené zákonné předpi,sy a musí ta to býti odpověden. 
Zallovaný namÍ,tá též, že žalobce jako pouhý svěďek ve sporu C .... 
nebyl úČaJstnikem a protivníkem v onom S,POTU a Že p,roto nemůže býti 
řeči ,o jehO' uvedení v omyl o'bsaJhem odvolaciho, ~pi,su, avšak při tom 
dovolatel přehlíží, že, napadnuv.u;rá,žlivě žalobce v onom odvolacím 
,spise, uvedl v té Ipříčině o-clvobcí spis též do vztahu k žalobci a odpo
vidá mu proto ZaJ omyl, do, kterého' ~,ej stran vydatele onoho odvo
l'adho spisu uvedl. Zalovaný by ža,lobcil za nepravý podlpi,s Dr. Z. na 
onom odv.olacím spise neodpovidal jen tehdy, kdyby se byl v něm o ža
lobci urážlivě, nevyjádřiL Obě tyto skutečnosti' - urážlivé vyjádřeni o ža~ 
lobcí a napodobení po"J,plsu Dr. Z. - jest ,posuzovati ve vzájemné sou
vislosti. Zalolbce ani jeho právni zástupce nebyli povilnni zkouma.ti ,pra
vost podpisu Dr. Z. na onom odvolacím spise a konati šetření v té 
příóně, nýbrž mohli se spolehnouti, že jeho: pO'dpi,s je - jak záJkon 
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předpi'suje - pravý. Zdali výrok učiněný žalo,vaným o žalobci jako. 
svědku, že nedovede rozeznwli' právo od bezprávi, pravdu od nepravdy, 
že takovému svědku nelze vůbec věřiti a že se o tom nabizí důkaz psy
chiatry, byl pro- žalobce mážlivý či:li nic, může v projednávaném sporu 
posoudil!i dvi,lni soudce, a dovolací soud s,ouhlasí s úsu'dkem odvol,acťhO' 
soudu, že výrok ten pro ž:rlobce byl uráJžlivý. Byl tedy žalobce opráv
něn podati pToli vydateli onoho odvo'laciho spiisu ,obžalobU! pTO U!fá~ku 
na ctí, a když vinou žalovaného žala.val, nepravého vydatele a musel pro-t.o 
vzíti trestní obžalobu zpět, jest mu za škodu tím povstalou .odpo-věden' 
ten, kda- ji zavinil, tedy žalovaný. Když pak důvod žalobniho nároku byl 
taktO' prokázwn a ,když se j:eho výše stala při odvolacím ústním jednání 
mezi stranami nespornou, prwvem odvo:!ací soud žalobě v plném rOls8!hu 
vyho'věl, a nezáleži na tom, zdali žalohce nesporné útraty svého ,práv
ního zástupce ve věci T ... skutečně zaplatil čHi nic, neboť škodou ne'ní 
jen zmenšení 8!ktiv, nýbrž i, rozmno'žení pag,i,v (rolh. Č. 6893 Sb. n. ,s.). 

čís. 15932. 

Smluvní úrazové pojištěni abonentni. 
BylO-ii ve všeobecných pojistných podminkách ustanoveno, že za 

částečnou trvalou invaliditn jest pokládati jen úpln01.l ztrátu anebO 
úplnou doživotni nezpůsobilost k uživáni určitých údů nebo orgánů, ne
nastal pojistný případ, měl-Ii úraz pojistníkův v zápětí jen trvalou ne
způsobilost určitého orgánu (ramene), snižující jen schopnost uživáni 
údu (ruky), třebas tato neúplná neschopnost způsO'bila po případě 
úplnou neschopnost pojistníka k výkonu jeho povoláni. 

(Rozh. ze dne 17. břevna 19:37, Rv I 1539/35.) 

Zalobce byl u žwlolvané poji,šťovny pojištěn jako odběratel č:rsop'su 
"V.« proti úrazu. Za částečnou trvalo.U! ínvaliditu jest podle pojišťova
cích podminek pokládati: j;en úplnou ztrMu neb úplnou da-životní ne2Jpů
sobilost k užívání blíže jmenovaných údů, nebo orgánů. Odškodněni činí 
zajedno. r~mě ncb jednu mku 60%. Při ztr"tě neh úplné nezpů:sobHosti 

. k uživámí někoUka prstů ruky ne!b nohy týmž úrazem se výše o.dš,kod
něni zjlšfuj-e součtem za jednotli"é chromé prsty rulky -o"b nohy pO'dle 
určitých pojistných částek, takže nemůže připadnouti více než 60% za 
ztrMu všech prstů, jedné ruky. Vyšši odšlko.dnění než nejvyšši částka 
pro do.životníl částečnou invaliditu nemůže býti v žádném připaJdě žá
dáno. žalobce uvedl, že dne 1. července 193'3 urtrpH těžký úraz na před
la-kU a r.ameni, twkže byl dělni'ckou úrazovou pojišťovnou nnirn k další 
práci neschopn)Í'm a dwn do- výslu'~by. Úraz oznámili ihned žalované, ale 
ta odmítla vyplatiti mu pojistnŮ'u: částku. Domáhá se proto, tvrdě, že 
nastala pojilstná příhoda, plněni, z pojistné smlouvy žalobou. Zalo
vaná namítla, že nejde o trvalo~ částečnou invaliditu a tím méně pak 
o úplnou invalidi,tu žalobwvu ve smy,slu § 5 pojí'stných podmínek, 
a i kdyby šlo o' trvalou částečnou in'validitu, vzniklou úplnou' ztrátou 
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neb ÚiPlnou nezpůsobilostí k užívání jedné ruky neb paže, měl by ža
lobce nárok na 60% ze zažalované č';stky. P r v Ý s o u d žalobu zamítL 
D ů vody: Žalobci- vznikla úrazem trvalá úplná neschopn·ost v kloubu 
ramennim a snížení schopno,sti celé pravé horní končetiny na 45%. Nejde 
proto (} úplnou invaliditu, wle není tu ani částečné trvalé ínvwlidity ve 
smyslu pojistných podmínek, jdto podle nich se žádá úplná doživotní 
nezpůsobi'lúst údlu, kdežto v tomto případě jde toliko o snížení schop
nosti na 45%, které není pojistkou kryto. O d vol a c í s o u Id po
tvrdi,l fO'zsudek prvého soudu. 

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

Důvody: 

Podle § 5, odst. 3, všeobecných po,jistných podmínek jest rozuměti 
trvwlou částečnou invaliditou pouze bud' Újplnou ztrátu wneb úplnou 
doživotní nezpů.sobilost k užív,;ní určitých tam vyjmenovwnýoh údů 
neb orgánů. Bylo_li zjištěno na základě po'sudku znalce z oboru lé
kařství, že jest tu jen trvalá neúplná neschopnost v kloubu ntmenním 
a že tím jest snížena schopnost celé pravé končetiny (ruky) na 45%, 
·plyne z toho, že nenastala doživotnÍ' úplná (100%) neschopnost k po
užívání paže anebo mky. Předpokladem zažalovwného nároku: Jest, aby 
hud' celá paže, čítaje v to prsty, anebo celá ruka 'se sta'la úplně neschop
nou k pOll'žívání. Toho v someném případě není. Neschopnost ramene, 
i kdyby byla úplná, nemůže odůvodniti zažalovaný nárok, když ani paže, 
ani, mka se tím nestala úplně neschopnou k uží'vání, poněvadž úplná 
neschqpnost ramene (»Achsel«) není v § 5, v oclstavd třetím, všeohec
obecných pojistných podmínek ani uvedena. Že snížená ,neschopnos_t 
k užívání' paže nebo rUlky způ'sohila snadl úplnoul neschClpnost žalobce 
k výkonu hornické práce, není pro souzený s,por mzhodující, neboť nejde 
tu O' invalidní zaopatření žalobce, nýbrž o soukromou smlou,-:u, j,ejíž 
pojistné podmí'nky ,pIatí všeobecně pro každý druh zaméstnání, a 
podle nich nesta·čí k odůvodněníl nároku pouze to, že se pojis,tník stal 
utrpěným úra;zem úplně nezpůsobil,ý k svému zaměstnání. Z toho plyne, 
že ustanovení čl. 5 všeobecných poji,stných podmínek je,st jasné a lze 
je rozumo-vě snadno vyložiti, taJkže ,se žalobce nemůže odvolávati n'a 
ustanovení' § 915 obč. zák. 

čís. 15933. 

Jde o platný postup pohledávky, je-Ii ve všeobecných pojistnýCh 
podmínkách obsaženo ustanovení, že na pOjistitele přechází pojistníkův 
nárok na náhradu škody způsobené škůdcem. 

(Rozh. ze dne 17. března 1937, Rv I 19\30/35.) 

Srv. rozh. Č. 4740, 5604, 10366 Sb. n. s. 
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žalující pojišťovna se domilhá :na žalo.~an~m, :? němž :vrdí, !e za
vinil s"áž,IGU svého auta s automoblllem pOj~stll!lka zalobkymna, nahrady 
pojistné částky, kterou v~plaUla .svému lp~'š'kozen~mu p(:Jjt.stní~ovi, opí
r .. jíc žalobu jedna!k o ustwnovem § 20 vseobecnY'ch pOjl!stnych pod
mínek, podle něhož přešel nárok na uplatně.~í škody, z?ůsobené žalo
vaným na ,p-01istníkově automobI1~, na pOJlsťo~nu, ~:rllz.k .t?mn: bylo 
třeba 'nějakého dalšího postupu, a Jednak ·0 to, ze pOjl.stll1k jl mImo to 
postowpÚ svůj nárok proti ž,al(}va~ém~ až ~o výše zažaloyané škody. 
Níž š í s ooll d y neuznaly zalobm narok duvoodet;! po pra-vu, o d v,o
l a c í 800ll d z těchto cl tl; vod ů: Soud prvnfstoll'ce uznalnapadenym 
mezitímním rozsudkem, že nárok žalobní' není -svým d.ůvodem po, právu 
proto, že nárok Josefa H-a na odškodnění proti žalo.vanému.nemohl,'pře
jíti na žaluj:íd aní podle dotčeného § 20 všeob. 'POJ. podmllnek, an'l po:
stupem, poněvadž žalu1ící .poji~ťovn~, nahradlivši šk??u Josefu H-O'Vl, 
jednala podle své smluvní po.vlnnosb: stan?ven~. pOjlstnou sml?uv?u, 
takže nejde ani o případ § 1358 obč. zwk., ant o. pnpad § 1422 obc. zak., 
a pohledávka Josefa H-a proti žalovanému na odškodnění zaniikla dů~ 
sledkem jejího zaplacení žaluj;ící, p~jiš:ovnou ~ ?e;noh.l,a, tud~~,na m 
platně přejíti postupem. Tento~ravnl nazo.r ipohra zalujlcl pOjls!ov'na 
v podstatě IPoukazem na §62 zaJko-na ze dne 3. července 1934, c. 145 
Sb. z. a n. Ř~čeného nového zákonného u:sbnovení o přechodu nároků na 
náhradu proti třetím osobám na pO'jistitde nemůže ·se však úspěšně do
volávatí. Zákon ten byl vyhlášen -dne 20. července 1934 a na'byl podle 
§ 164 účínnosti šest měsíců po vyhlášení. Podle zása'dy vyslovené v § 5 
obč. zák. nelze uŽí·ti ustanovení nového zákona o právech hmotnýoh na 
jednání, která se stala před účtnno'stí nového zákona. O takové ht;10tné 
práirO' žalujíd po1;išťovn'y jde v ,souzené rozepři a ježto náhr~~a skody 
Jose,tu. H-ovi jako pojis-tníku žalující pOj,istitelkoLl se stala pz v roce 
1933, nelze užíti předpisu § 62 uvedenéhO' zákona č. 145/34 Sb. z. a n., 
který v § 162 mezí ll'sta'noveními, jež mají platiti i pro pojistné 'poměry 
již exi,stující v době jeho účinností, tl'ťuvádí ustanove;ní § 62. S~ud první 
stolice posuzoval tudíž věc právem podle norem prava hmotneho plat
ných v roce 1933 a na jejich základ:ě správně rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d uložil prvému ,soudu no·vé jednání a rozhodnutí. 

D ů vo d y: 

žalobkyně opřela svůj nárok j,ednak o ll'stanovenf. § 20 všeobecných 
po.jistných podmínek, podle něhož prý přechází nárok na uplatnění 
škody z:piísohené žalovaným na aurtomobil\u poji,stníkově n~ poj.išťovnu, 
aniž jest k tomu ,potřebí nějakého dalšího postupu, a jednak o. to, 
že pojistnlk jí, mímo to postoupil svůj nárok p~oti žalo,vanému až ~o 
výše zažalované škody. Není překážky, aby PO'jlstník postoupl'l pojlS
rovně hned v pojistné'smlou'1ě svůj možný nárok proti; ~kl1dci, neboť 
předmětem postupu mťTže býti í hudoucí pohledáV'ka, nem-h pochybnostI 
o osobě příštího dlužníka a o pohledáv'ce samé co do jejího vzniku 
(srv. lo'zh.č. 4740, 5604, 10366 Sb. n. s.); stačí určitelnost jak o,soby 
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dlužníka tak í vzníku pohledá,vky. Osobu dlužníka lze určiti, neboť jest 
jím ta o~oba, která zaviní poš~oze.ní pojJstníkova auto~,~bi,lu .. .t:- vznik 
pohledávky záleží v bezprav~em. cmu teto. osoby. Z;lI:h ~udl'z us!a
novení § 20 všeobecnych pOjlstnych podml:nek ~kutecne. t~k, jaJk za
lobkyně tvrdí, byl by postup pohledavky učmny ~a aJkltvnt leglhmace 
žalobkyně ke sporu by byla odůvodněna .. Neobsahují-I~ vša,k všeobe~né 
pojistné podmín1ky taJkové~O ust~nove~~ pa~ b~ ovsem bylo uvazo~ 
vati o druhém žalobním duvodu, ze tOÍlz pOJlstn'lk Jo,sef H. postoupIl 
žalobkyní svou pohledávku proti žalovanému po jejím vzniku. Ale touto 
otázkou se v souzené věci již nelze zabývati, poněvadž první soud do
spěl k závěru, že poji,stník Josef H. IPostoupil svou pohledávku teprve 
potom, když mu byla pojišťovnou již uhrazena, a že proto nemohl po
stoUlpiti pohledávku zalplacením již zaniklou. Tento závěr žalobkyně 
v odvolání nenapadla a nemůže to proto' doháněti teprve v dovolacím 
ří'zení. Poněvadž nižší soudy, vycházejíce z jiného právního názoru, 
pokládaly ustanoveni, § 20 všeobecných poji:Stných podmínek za ne: 
závažné pro spor a 'nezabývaly se jeho obsahem adúsledkem toho arn 
ostatními tvrzenými okolnostmi, závaznými pro nárok sám, bylo roz
sudky obou ,nižších soudů zrušiti (§ 510, odst. 1, c. ř. s.). Souhlasiti 
jest však s názorem odvolaóho sOoUldu, že nelze užíti na souzený přílpad 
U'st,anovení § 62 zákona o Ip<>jí'Stné ·smlouvě Č. 145/1934 Sb. z. a n. 
Nebo.ť ~)odle § 162, odst. 1, písm. a) aJže) uved. zákona nepl3Jtí pro 
sO'uzený pří:pad ustanO'vení § 62 proto, že není uveden,o pod písm. a) 
až e). Podle odstavce 2 § 162 jest užíti' ustanovení- ře,čeného zákon3J, prO'
dlouh·li se pojistný poměr po dni účinn.~sti .tOhot~ z"kona,. t? je~t pl; 
20. lednu 19'35, výslovně nebo mlčky. POJlstny pomer do určlte ,pojlstne 
:příhody se však končí zaplacením pojistné hodnoty. Zalobkyně ji vy
platila Josefu. H-ovi, jak 'S3Jma tvrdila, clne 12. Hjlna 19.32, talkže poji'stný 
poměr Co dO' pojistné příhody, o kteroU' jde, ji'ž vůbec netrval v den 
účinno'Sti dotčeného zákona. 

čís. 15934. 

Neni nezákonnost! (§ 46, odst. 2, zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.), 
měl-Ii rekursní soud! souhlasně s prvým soudem za to, že neni přípustná 
rOzluka manželstvi rakouských státnich občanů římsko-katolického ná
bOženství. 

(Rozh. ze dne 17. března 1937, R II 99/37.) 

Srv. rozh. Č. 9079 Sb. n. s. 

Níž š i s o u d y nevyhověly žádosti Luisy W-ové (státni občanky 
spolkového státu ralkouského a vyznání řimsko~katoliokého j3Jko jej! 
manžel) o rO',zluku jejího manželství, uzavřeného v republice českoslo
venské, rek u r sní s a U' d z těchto d ů vod ů: Prvý soud právem 
z3Jmítl žádost o rozlu.ku, vycházeje ze zjištění, že žadatelka je rakou.skou 
státní příslušnicí a vyznání římsko-katolického, opíraje se o us.tano'lení 
§ 34 obč. zák., podle něhož se osobní způsobnO'st cizozemců k právním 
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jednánim řídl Ipr<ivním řádem j,ejích domovského státu, a dbaje ust~no: 
vení § 111 obě. zá:k. - platn,ého dos,ucl v Ra:kou'sku -, pO~II~ nehoz 
manželství římských katolíků může býli rozloU'čeno. je~ smr~1 Jednoh~ 
manžela (srv. rozh. čís. 9079 Sb. n. s.). Tomuto prav;tlmu zaveru. nem 
na! závadu to, že manžds,(ví bylo v r. 1929 uzavreno v Česko'slo
vensku ani ustanovení dvO'rského dekretu z 15. července 1796 o posu
zování' platnosti manžel,ství cizincu trvale ;usedlý,ch. v tu,ze~sku,. neboť 
osobní způsobilo,stí ve smyslu § .34 o:bč. zak. v.;p;avu m,,::nzel~kem jelst 
rozuměti zpusobilost k právním. ukonum U'pr~vuJlclm ~anzelsky ,svaz~k, 
ať se jimi tento svazek zaJkláda nebo zrusule (rozh. c. 9079, 6787 Sb. 
n. s.). 

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

Dů vo dy: 

Navrhovatelka spatřu1e nezákonnost (§ 46, o:dst. 2, zá~. Č. 100/1 ~~1 
Sb. z. a n.) v názoru rekursníhO'sou:du, žečesko'sloven'sky soud n;,muze 
povoliti rozluku rakou'ským státní-mobčanům, jsou-Ii římskokatolického 
nábožens,tvL Nejvyšší soud odůvodnil tento názorolb,Hrne v rozhodnutí 
Č. 9079 Sb. n. s., na něž 'se stěžovatelka k zaJmezení opakování pouka
zuj e, a nemá "ni po vývodech dovoladho rekursu příčin1y uchýliti se 
od nich. 

čís. 15935. 

Platnost zápůjčky, kterou poskytlo úvěrní společenstvo (spořiteln:l 
a zálOženský spolek) nečlenovi pfed účinnost! vlád. nat. č. 169/1933 
Sb. z. a n., nebylo-li o ni do dne účinnosti uvedeného nařizeni (14. srpna 
193$) pravoplatně rozhodnuto. 

(RO'zh. ze dne 17. března 1937, Rv II 128/35.) 

P r v Ý s o. u d vyhověl žalobě ze zápůjčky, poskytnuté žalovan~ 
žaLujícím úvěrním společenstvem dne 1.9. prosince 1927: O ~~ o la Cl 
s o !.! <:I žalobu mmítl proto, ž'e žaIovana nebyla členkou ZalUjlC;ho sp~
le,čenstva, že poskytnutí zálPůjčky nečlenovi, odporuje ustanovenI § I za
tkonač. 70/1873 ř. z. o společenstvech výdělkových a hO'8podátřských a 
!.!StanovenÍ' § 26 stanov žaJlujídho 'společenstva aJ že Jest proto nicotné 
Ve smyslu § 8790bč. zák. 

Ne i 'v y š š í s o u d u·ložil odvolacímu soudiu nové jednání a roz
hodnutí. 

D ů vo d y: 

Vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, Č. 169 Sb. z. a n., kterým byly 
vydány zvláštní předpisy o úVěrní,ch ~P?lečen~tvech zřízených podle 
zákona Č. 70/1873 ř. z. a které nalbylo uČlnnosh :dnem 14. 'Sr,~,!1aJ 19'~'3, 
stanoví v § 8, že omezení půsbbnostispolečenstva podle řečeneho vl,ad-
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ního nařízení se nedotýkají platností právnf'ch jedn"ní uzavřených ta
kovým společenstvem, a v § 13 stanoví, že se dřívěljší omezení působ
nosti společenstva nedotýkají platnosti právních jednání uzavřených 
společenstvem do dne účinn,o.sti uvedooého nařízení, nebylo-U :před 
tímto dnem pravoplatně wzhodnuto, že jsou neplatná. Není tedy zá
půjčka, byla-li žalo'vané skutečně poskytnuta, neplatná, tím méně 
ovšem nicotná. 

čís. 15936. 

Kupitelé, kteřl jsou O'právněni dO'máhati se na prodateli nemO'vitO'sti 
zproštění prodané nemO'vitO'sti věcnéhO' ručení za převO'dní poplatek 
z dřívějšíhO' právníhO' jednáni, v němž prodatel nebyl stranou, nemQhou 
tak učiniti žalO'bO'u znějící jen na t~, že jest prodatel povinen zaplatiti 
řečený poplatek bernímu úřadu nebO' složiti jej k soudu s tím, že ku
pitelé jsO'u oprávněni navrbuouti jehO' poukázání bernímu úřadu, je-li 
prodateli mO'žnO' i jinak zbaviti prodanQu nemQvitO'st věcnébO' ručení. 

(Rozh. ze dne 17. března 19,37, Rv II 496/35.) 

Zalobci koupili kupní smlouvou z ll. května 1932 od žalovaných 
dům čp. 2186, zaipsaný ve vložceč. 4451 kat. území H., za 71.000 Kč, 
převzavše toliko knihovně zajištěnou pohledávku Městské ,spořitelny 
v H. v ,částce 30.000 Kč. Žalo'lamí se ža'lobcům zavázali odevzdati jim 
prodaný dům jinak bez břemell, toti" bez dluhiů a zá'lad až na uvedenou 
pohledávku Měst&ké spořitelny v H. Později dostali ž"lobci od berního 
úřadu v R. výzvu, aby zaplaHli ('lyrovnali) pře\'odní poplatek 3.484 Kč 
se 7% úroky od 12. prosince 1932, jinak že by na jejich dům byla ve
dena reální exekuce. Řečený převodní poplatek byl vyměřen Marii F-ové, 
př,:dchůdkyni žalovaných ve vlastnictví uvedeného domu, a,ž po ll. 
kvetnu 1932, a to za převod uvedeného domu na ni, který dne 22. listo
padu 1929 koupilla od KamHy K-o'vé a později prodala žalovaným. Za
lobci zaplatili pře'lodní :poplatek, který hy! jim vyměřen z j:ejkh koupě 
domu, kdežto převodní poplatek vyměřený Marii F-ové není dosud za
placen.Marie F-ová mě,!a proH žalovany'm pohledávku 5.000 Kč z ne
doplatku kupní 'ceny za dům, kterou berní úřad v H. zaJbavil, a žalo,vanÍ 
se zavázali zaplatiti bernímu úřadu v H. částku 5.000 Kč, v níž je za
hrnut ,převodní poplatek vyměřený Madi F-ové, ve ,splátkách po 250 Kč, 
počínaje dnem 5. ,pmsince 193:4. Žalobou, O' ni,ž tu jde, domáhají se ža~ 
labci; na žalo'laných, aby je O'svobodHi od mčení, za převodní poplatek 
přede:psaný Marii' F-ové, předchůdlkyni žalo'laných, 'I částce 3.484 Kč 
se 7% úroky od 12. prosince 1932, který ze zákona bez Imiho'.'ního za
jištění vázne n" domě, který jim žalovaní prodali. Žalobní pmsba zní, 
aby žalovaní byli uznáni, povinnými' buď částku 3.484 Kč s pNsl. z<1pla
Uti bernímu úřadu 'I H. aneb ,složiH částku tu s přis!' do somlního depo
sita, při čemž by žalobci byli oprávněni navrhnouti, poukázání této či>stky 
bernimU! úřadu. S o u d 'p r v é s tol i 'c e vyhověl žalobě. O d v o-
1 a c Í s o u d hlO'bu zamítl. 

Ne j vy Š š i s o II d nevyhověl dovolání. 
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DŮ'lody: 

Ze zji'štění ni,žších soudů plylle, že žalo'la,ným převodní popla,tek 
3.484 Kč nebyl předepsán, že žalovaní nebyli v té příčině osobními 
dlužniky, nýbrž že mčili za uvedený převodní, :poplatek, dokud' byli 'lla8t
níky nemovitosti, jen věcně podle § 72 poplatkového zákona, kteréžto 
věcné mčení postihuje i žalobce jako nynější vlastniky nemO'vitosti, a 
že žalobci podle obsahU! kupni smlouvy jsou oprá'lněni domáhati se na 
žalovaných, aby je zprostili věcného ručení nemovitosti od žalovaných 
koupené za onen převodní, poplatek. Za tohoto slavu věci dlužno při
svědčitÍI názoru odvolaclho soudu, že j,e pochybená žalob11i prosba, která 
ani důsledně neplyne ze žalobniho přednesu, aby žalovaní byli odsou
zeni zaplatiti uvedený převodní poplatek přímo u berniho úřadu nebo 
složiti jej dosoudniho cleposÍ'ta. Žalobd se k doUčení správnosti svého 
stanovi'ska odvolá'lají na rozhodnutí čís. 4192 a 12914 Sb. n. s. Ta se 
však na souzený případ nehodí, neboť v obou tam souzených případeoh 
byli žalovaní, povinni k zaplacení pře'lodního poplatku podJle § 68 Č. 3 
popl. zák., jsouce stranami právního jednáni, které bylo podkladem vy
měření. převodního poplatku, kdežto 'I souzeném připadě nebyli žalo
'lani stranami právního jednán! (kupni smlou'ly z 22. Jistop",du 1929 
uzavřené mezi Marií: F. jako ,kupitelkou, a Kamilou K. a H. jako proda
teli), z něhož byl převodní poplatek 3.484 Kč vyměřen Marii F., takže 
nebyli po,viulli řečený popIatek zaplatiti. Podle záv.azku stanoveného 
v kupní smlouvě ze dne 11. květn'a 1932 byli žalobci' oprávn'ělli domáhati 
se na blo'lallýoh, aby zpro-stHi 'Plfodanou, nemo'litost věcného ručení za 
převodní poplatek Marii F. vyměřený a dosud nezaplacený. V tom smyslu 
měla správně znili i žalobní prosba. Žalobci nebyli opri<vněni domáhati 
se na ža,lovaných přimého zaplacení ,převodního poplatku bernímu 
úřadu anebo jeho 'složení do 'soudn,ího deposita, vždyť zá'lazku odevzdati 
dům bez břemen mohou dostáti i jiným způsobem ('lymoženim propuš
tění domu z věcného rU'čení na zákl<,dě poskytnutí záruky nebo ,poskyt
nutím Qiiné jistoty apod.), zvlášť když k vyrovnání tohorto převodnlho 
poplatku byl již berním úřadem zabaven nedoplatek kupní ,ceny 5.000 Kč, 
který má Marie F. k požadování od žalovaných, a bernÍ' úřad povoHl 
jim k tomu cili splátky po 250 Kč měsíčně, počínaje dnem 5. prosince 
1934, t",kže možnnst j,iněho ~působu odstranění věcného ručení' není 'ly
loučena a žalovaní jí nemohou práwm býti zba'leni. Kdyby se žalobci 
byli domáhali r~zsudku ve správném znění na:hoře uvedeném, byl by 
rozsudek pro'ledltelný a vykonatelný podle § 353 ex. ř., takže pochyb
nosti vyslovené v tom směru 'I dovolání, Ilejsou důvodné (rozh. Č. 2020, 
10595 Sb. n. s.). 

čis. 15937. 

Podle rO'zsudku, jimž bylO' povinnému uloženO' trpěti výkO'n služeb
nosti a zdržeti se bránění jejímu výkO'nu, nelze vésti exekuci k Qdstra
nění překážky, jež zavdala podnět k podáni žalO'by O' uznáni služebnosti, 
nebylo-li Již v žalO'bě žádáno o ,odstranění oné překážky. 

(Rozh. ze dne 18. března 1'937, R I 153/37.) 
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Vymáhající věřitelé si, proti nynějšim povinným vymohli' pra'vOijJlatný 
rozsudek, v němž bylo určeno, že jim jako vlastnikům domu č. p. 9 
ve š., zapsanému ve vložce č. 9 poz. knihy pro kat. území Š., ;přísluší 
služ~bnost chůze po cestě mezi sta'vením č. p. 9 a 8 podél kolny, nále
žící žalo,vaným, nY'llí ,povinným, a ve'doucí na cestuč. kat. 2222/1, a 
dMe v něm uloženo, že jsou povinni trpěti vjÍ1kon řečené služebnosti 
a zdrždi se bránění jejímu výkonu do 14 dnů pod ex~kucí. Podle 
uvedeného ,rozsudku navrhli po'voleníl exekuce k vymožení odstraněni 
kwmene složeného na pozemku Č. kat. 32/1 ve Š., t. j. na cestě mezí 
stavením č. p. - a 8 ,podél kolny a porvilnným náležícího, a to talk, aby 
ve smyslu uvedeného ro:zsudlku' nebylo ve výkonul služebnosti chůze brá,
něno. So udp r v é s t o li c e povolilI navrženou exekud. R e
k u r s n i s o u d zamítl ex"l<učni návrh. D ů vod y: Na, odstfaJnění 
hromady kamení, kterou ,podle žalOlby i exekučního návrhu nynější po
vinní dne 11. května 1936 složili ,na uvedenou cestu, nebylo žalováno 
a po,vinníl nebyli též: ,odsouzeni, k odstranění llJvedenébo závadného stavu, 
nýbrž v rozsudku jest jim uložena jen povinnost zdržeti se bránění vý
konu služebnosti chůze, tedy v budoucno'sti nečiniti nic, co chůzi brání. 
Pro vymáhaný nárok -odstramění hromad'ykamení - nemají vymá
hající věřitelé exekwční:ho titu,lu, a neměl proto' prvý soud exekuci 
povoliti (§ 7 ex. ř.). 

N e i v y š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rel<msu. 

Dů vo dy: 

Pod1e exekučního titulU' byli poví,nní z"v",záni trpěti výkon služeb-
110~ti a zdržeti se bránění jejího výkonu. Tento exe,kuční titul by podle 
s~:~o .ob~whw opr~avňoval ~ exeku~nimu záJkroku, kdyby vym2ihající 
ver~tel~ preclne~h, ze pOVllllll p o vzmku exe!kučního titulu provedU číny, 
z mchz plyne, ze výkon služebnosti netrpí nebo že proti jejímu výkonu 
~akroči~i:. Po:nechali"l~ povinn'í n~ ~~stě př~!ká!žky: ~te'fé~ byly ~ymáha
Jic!m v'''ltelum podnetem k POda,lll zaloby o uznam sluzebnoslt v této 
žaIoJbě, vša'k nebylO' za jich odstrwnění žádáno, nesměli povin,dí ,podle 
exe~u~n!ho, .titu:lubrá~iti o~r~vněným ve výko?" s1užebnosti., nebyli však 
za,vazam k J<i!kemukoh konam, neboť exekučntm tHUlIem nebylo jim ule:
ženo plnění, nýbrž j;en trpění vMi 'krokům vymáhajících věřitelů smě
řují;ím~k výkonu jim přiznané služebnosti. Rekursn! soud posoudil věc 
spravne. 

čis. 15938. 

Předpis § 865, první v~ty, obč. zák. plati i o procesni způsobilosti 
osob, jež .z j~éhokoli důvodu nebyly 2lbaveny svéprávnosti jež. však 
pro duševní .chorobu nejsou s to, aby si obstaraly samy po' dobu cho
roby své záležil!osti. 

(Rozh. ze dne 18. března 1937, R I 233/37.) 
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o d vol a c í s o u d zrušil řízení prvního soudu jako zmatečné a 
žalobu odmítl, protože se žalobci, který podle znalcova ipO'sudl<u trpí 
stihoma,mem a není 2lpůs'obilý 'samo,statně před soudem jednati, nedo
stáv,; procesní způsobilosti (§§ 7, 477 Č. 5 c. ř. s.). 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl rekm,su. 

D ů vod y: 

Stěžovatelé uplatňují! jen, že o otázce procesní způsobilosti žalob
cově fO,zhodl okresní soud, který usne,sením ze dne 4. října 1935 zastavil 
jízení o jeho zba,veni svéprávnosti. Náwr ten není správný. Podle 
§ I řádu o zba'v. svépráv. č. 207/1916 ř. z. :mohou býti zbaveny své
právnostiosoby ,pro choromys1nost nebo slabomyslno'st, jež j;sou ne2lpů
sobi,lé, aby obstaráva,ly samy 'své věci. Podle § I c. ř. s. jest posuzovati 
způ,sobi,lost zavazova,ti se, Merá jest podminkou procesní způsobilosH, 
pak nutnost zastupování stran, jimž tato způsobilost schází, podle plat
ných z,;konných ustauovení, tedy pro obor občanského práva podle 
§§ 865 až 868 obč. zák. Z toho jest usuzovati, že platí § 865, ,první věta. 
obč. zák. též o' osobě, která z ~;wl<éholkoli důvodu nebyla svéprávnosti ~ba
vena, jestliže však není pro duševní chorobu s to, alby obstarávala své 
věci, dokud její! choroba trvá. Že tu taková choroha u žalobce j,est, vy
plývá ze zjištěníi prvníbo soudu a sami stěžovatelé urvedli k tomu ve 
svém podání ze cine 16. února 1935, že žalobce byl v trestním řízení 
zavedeném proti němu uznán na z",kladě posudku znaleckého za nepří
četného a trestni řízení proti němu zastaveno. Měl-U procesní soud dů
vodné pochybnosti o procesní 2ipů,sobilosti žalobcově, jež mohla způso
biti zmateonost řízení provedeného, byl nei'en o:právněn, ale i povinen 
se ďí obírati a vyvoditi z ní, důsledky. Jestliže tedy odvolací soud na 
základě zjištění :prvního soudu o duševním stavu žalobcově zmšil řízení 
j<lko zmateoné podle § 477 č. 5 c. ř. s., neposoudil věc nesprávně. 

čís. 15939. 

I. strana, která prohlásila, že se vlldává ústniho jednání odvolacího, 
nesmí býti z tohoto jednáni vyloučena, musilo-li býti nařízeno podle 
§ 49.2, odst. 2, c. ř. s. Též v 'Odv'Olacim řizeni jest strany řádně obeslati 
k ústnimu jednání odvolacimu a nelze toto jednání konati bez účasti 
strany se nedostavivši, schází-li výkaz o doručeni obSiÍ!ky k roku, po 
přlpadě nebylo-li spolehlivě zjištěno, že obsílka byla straně skutečně 
doručena. , 

n. Mělo-li dovoláni vytýkajicí zmatečnost úspěCh a nevyřídil-li do
v;olaci soud věc konečně, jest vzájemně zrušiti jen útraty nižšich stolic, 
kdežto· útraty dov;olaciho řízeni jest vyhraditi dalšímu rozhodnuti ve 
věs! samé. 

(Rozh. ze dne 18. března 1937, Rv 1267/35.) 
Civilnl rozhodnutí XIX. 21 
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N e j v y Š š í s o u d, vyho~~v d.o~ol,.ní ž.alobkyni,~u: zrušil rmsud,:.k 
odvolacího soudu i odvolací. nzent jeml] predchaze]lcI, počínaje nan
zením ústního jectn<\ní odvolacího, ja~o zmate~né a ~I.ožil .odvo:acin;u 
soudu dalšé jedná'ní a nové rozhodnu~l; co do utrat vzajemne zrusII na
klady odvolacího řízení a náklady ďovoladho nzení vyhradí'l dalšímu 
rozhodnuH ve věcí samé. 

D ů vod y: 

V souzené věci podaly obě strany odvolání proti mz50udku soudu 
prvé stolice. Ža·lobkyně se sice zřekla, j:aJk ve svém odvolacím slpi,se, tak 
v odvolacim sdělení, podaném na odvolání žalovaného, ústního odvo-' 
ladho jednání, avšak žalovan,ý ve svém odvolacím spise nellčinÍ'Í žád
ného prohlášení o zřeknutí -se ústního od"oladho jednání. Nastal tu 
tedy případ u'pravený v druhém odstavci § 492 c. ř. s. v doslo"u čl. III 
zákona z 8. června 1923,č. 123 Sb. z. an., podle něhož, je-Ii něko.Jik 
odvolaJtelú a nezřeknou-li se všiohni ústního jedn<\ni, jest vyřídHj věc 
pm všechny od"olalele po ústním odvo-Iacím jedmí!Dí:. Podle řečeného 
předlpi,su nemá tudíž zřeknutí se ústního, odvolacího jednání jedním z od
volatelů právního, účinku aJ mu·sí' býti ústní jednání, odvolací na,řízeno. 
OdvO'lad soud skutečně také nařídil rok k ústnímu odvolacímu jednání 
i obeslání právních z"stulPCů obou stran, avšak přes to, že neměl pro~ 
kázáno domčení obsílky právnímu zástupci žalobkyninu k tomuto fOlku, 
provedl ústní odvolací jedn,c,ní jen za součinnosti právního zástupce ~a~ 
lovaného a bez účasti právního' z,"stupce žalobkyni-na. Jak vysvlta 
z předklád"ci zprávy ze dne 29. ledna 1935, pokládal se odvolací soud 
za oprávněna k tomuto postupu, vycházeje z názoru, že žalobkyně dala 
svým prohlášením v odvolacím spise a v od,volacím sdělení jasně na
jevo, že se ústního odvo,lacího jednání ne'ZúčaJstní. Z toho však, 00 by:o 
uved~no, vyiplývá, že není v zákoně opory !pro názor, že strana prohla
sivši, že se vzdává ústního odvolacího j;ednání,smí již proto býti vy
loučena z účasti na tomto jednání, jež musil!o býU nařízeno podle § 492, 
odst. 2, c. ř. s., jak tomu bylo v tomto sporu. Nebyl-ll tudí'ž podán 
průkaz o tom, že byl právní zá-stulpce žalobkynin uvědoměn o ústním 
odvolacím jedn,c,ní, kona,ném .dne 22. řijna 1934, jehož se p"k bké sku
tečně 'nezúčastnil, nebyl odvolací soud oprávněn provésti je bez tohoto 
průkazu. I v odvolacím řízení jest strany k jednání- řádně obe'slatÍ' a 
nelze ústní jednání odvolací konati bez účasti strany, schází-li výkaz 
O doručení obsílky k roku, po připadě nebylo~li spnlehlivě zjištěno, že 
přesto bylastmně ohsi!lka ta skutečně doručena, neboť i tu platí vše~ 
obeoné předpisy n doručení uvedené v §§ 93 a násl. c. ř. s. a pře'c\pis 
§ 477 Č. 4 c. ř. s., byla-li porušena zásada rovného slyšení stran. o.pak 
nelze vyvozovati z ustanovení § 491 c. ř. s., podle něhož jest o odvo~ 
lání jednati a mzhodnouti, přihlédajfc k tomu, co jest uvedeno v odvo
lací-m spise a v učiněném snad přípravném podání (§ 468 c. ř. s.), í když 
se jedna ze stran nebo obě strany nedostavily k odvolacímu j;ednání, 
neboť řečené ustanoveni se týká jen stran, které se nedo:stavHy dobro
vo'lně k odvolacímu jednání, ale neplatí tehdy, nedostavila-li se některá 

- čís. 15940-
323 

strana proto, že jí byla odňata mo~nost k jednámí Se do,staviti opomi
nutý1m doručením obsílky k roku. Dovolací soud proto k zji'štěni uplat
ňovaného důvodu zmatečnostio nařidill podle § 509, Oodst. 3, c. ř. s. vy
hledávání a provedení důkazů a z výsledků vykonaného šetření a pro
vedených důkazů zjistil, že zástupci žalobkyninu nebyla doručena ob
sí,lka k ústnímu jednání' odvolacímu, konanému dne 22. října 1934. Podle 
toho byla žalohkyni odňata možnost před soudem projednávati opomi
nutým doručením o·bsílky k odvoladmu roku. Řízení u odlvolaCÍlho, soudu 
a rozsudek na jeho podkladě vydaný jsou tedy stiženy zmatečností 
podle §§ 503 Č. 1 a 477 Č. 4 c. ř. s. a byl'o je proto zrušiti podle § 510, 
odst. 1, druhá věta, c. ř. s. Rozhodnutí o ná:kladech zmatečného řJ.z·ení 
druhé stolice se opírá o § 51, odst. 3, c. ř. s. V příčině ná\kladů řízení 
dovolacího bylo ro~hodnuto pOd'le § 52 c. ř. s., neboť dovolání žalob
kynino, vytý1kaijící zmatečnost, mělo úspěch a věc nebyla dovolacím 
soudem vyřízena s konečnou platností. 

čís. 15940. 

Jestliže okresní nemocenská pojišťovna svému zaměstnanci, s nimž 
bylo možno zrušiti služební poměr jen po ,provedeném kárném řízeni, 
oznámila, že ho disciplinární komise uznala kárně vinným, avšak, pře-

. kročujíc meze svého oprávněni, se usnesla i na tom, aby prozatim nebyl 
propuštěn ze služeb žalované pod podmínkou, že v budoucnu vybovi 
všem svým povmnostem a že zaměstnanec učiní -prohlášeni, že sou
hlasí s tím, aby byl propuštěn ze služeb žalované bez kárného ři'Zeni, 
poruší-Ii v budoucnu své povinnosti, jest změna služební smlouvy 
v otázce propuštění zaměstnance bez kárného řízeni dosažena nespra
vedlivou pohrůžkou (§ 87() obč. Zák.), projevn"li zaměstnanec souhlas 
s takov,outo změnou. 

(Ro~h. ze dne 18. března 1937, Rv I 2644/36.) 

Žalobce, definiltlÍvnÍI úředník žalované okresní Inemocenské poji'šťovny 
v L., jenž :podle kolektivní sml-ouvy mohl býti prolPuštěn z jejíoh slulžeb 
jen po provedeném kárném řízení a kterého žalovaná propwstila dnem 
31. července 1925 bez .provedení tohoto řízení, domáhá se jednak určení, 
že trvá jeho definihvní služební poměr u žalované pojišťovny, jednwk 
zaplacení. slu'žného od 9. Hstopadu 1932, t. j. zal poslední, tři léta před 
podáním žaloby. S o li d P r v é s lo.l i c e u~nal podle žaloby. O d
v n I a c í s o u d zamítl žal,ohu. 

N e j v y Š š í s o U' d obnovil rozsudek -soudu prvé stolke. 

Důvody: 

Žalo"aná po'jiošťovna též namítla, že zvláštní dohodou se hlobcem 
byl jeho definitivní, služební, poměr p.roměněn ve služební poměr, který 
byl zrušitelný, ani,ž bylo provedeno 00 služebním provinění, žalobcově 

:ne 
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kárné řízení. Sj ednáni zvláštní dohody uvedeného obsahu dovozU'je ža
lovacná pojišťovna z prohlášení žalobcova ze dne 13. května 1925, podle 
kterého žalobce souhla,sH s tím, aby byl propuštěn ze služeb žalované 
pojišťovny bez kárného řízení, jestliže v budouonu v nejmenšímporuši své 
povinnosti. žalovaná připustila, že toto prohl~še:ní žalúbcovo bylo od,Po: 
vědi na dopi's ze dne 13. května 1925, ktery mu S3ma doručIla, 'Jehoz 
obsa;h ani nepopřela a v kterém bylo' žalobci oznámeno, že discipHnámí 
komise uznala žalobce vinným porušením povinností, že se však usnesla, 
acby prozatím nebyl propuMě~n ze slu'žeb, a to pod ~o~míl1ko~:: ž,;, ': bu: 
doucnu lIčiní zadost všem svym povl'Onostem, a uóm-l! prohlasenl, Jehoz 
obsaJh byl právě uveden. Z řečeného prohlášení Ž30lobcem skutečně uči
něného nemůže však žalovaná pojišťovnado'vozovati sjednáni' změny 
služebního poměru deHnitivního ve služební poměr beze všeho vypo
věditelný, ježto hlobce právem namí,tá proti jeho závamo,sti, že sou
hlas se změnou služební smlouvy v něm projevený neučinil svobodně, 
byv 'k němn donucen nespravedlivoU' pohrůžkou žalované pojišťovny 
(§§ 869, 870 O'bč. zák). VobsaJhu clopisu ze dne 13. května 1925, ža
lobci ža>lovanou samou doručeného, jest spatřovati pohrůžku propuště
nDm ze služby, neučiní-li žalobce proh'lášení v dopise tom dotčené, neboť 
se v něm uvádí, že disciplinární komise n,mala ž",lobce vinným a jen 
prozatímně neuznala nac trest propuštění, takže pw ž8Jlolbce bylo zře
telně vyjádřeno, že bude uznáno na jehlO propuštěnÍ', neu:činí-li prohlá
šení v dopis'e mu doručeném již bké přesně co do obsahu vyznačené. 
Měl tudí:ž žalobce volbu jen mezi propuštěním v káirném řízení, z něhož 
mll byl již oznámen výrok o vině, nebo vydáním ,prohlášeni v dopise ze 
clne 13. kvě'lna 1925 uvedeného, které mu zaručovalo, že zůst",ne n8Jdále 
ve službách pojišťovny, ovšem za zhoršených služebních podimí'nek, 
pokud šlo o zrušitelnost služ~bního poměru. Jsa na žalo,vané pojišťovně 
hospodářsky závislý, mllsel ž8Jlohce míti podle obsahu dO>ručeného mu 
clopisu důvodnou ob",vu z majetkové újmy hrozící :mu z propuštění ze 
služeb li žalované poji:šťovny, a neprojevi,1 pmto svoU' vMi svobodně, 
vydal-li prohlášení o změně své služební smlouvy, nýbrž U'činH talk 
z dův,odné bázně. Tato důvodná bázeň byla vyvo:lána pohrůžkou, kterou 
nutno podle obsahu dopisu ze d'ne 13. května 1925 Ipokládati za nespra
vedlivou. Kárné řízení bylo podle své podsta>ty určeno k tomu, aby s:lu
žební provinění žalobcovo bylo zjištěno obj ektivním způsobem, a vý
sledků tohoto, šetření: smělo býti proto užito jen k tomuto vlacstnímu 
účelu kárného řízení, niko:\i, však k tomu, 8Jby žalobci ještě dřlve, než 
byl vysloven trest za jeho proviněn!, bylo oznámeno, že hylac uznána 
jeho vina, že však mu bude částečně promi,nuta, IBn když 'svolí k změně 
slU\žební: smlouvy ve svůj neprospěch. Využila-li žalovaná pojišťovna 
přesto rozhodnutí kárné komise, (překročující meze oprávnění), znajíc 
nedovolený obsah tohoto mzhodnutf, k náHalku na žalobce, aby dosáhla 
změny služební smlouvy v jeho neprospěch, šlo nepoch}"bně objektivně 
i subJektivně o pohrůžku nespmvedlivoU' 8J nemohlo dojiti způsobem 
žalobce z",vaznjícím k platné změně definitivního sluižebního poměru ža
IOlbcova ve služebnI 'poměr, který by ža,lovaná pojišťovna byla mO'hla 
zrušiti, a,niž bylo proti žaJohci ,pmvedeno kárné řízení. žalobce jest 
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oroto dosud definitivním úřednikem žalované pojišťovny a j,est odůvod
~ěn jeho žalubní nárok na určení, že tento clefini>livní služební poměr 
trvá. Z toho, že žalobce podal žalohuna určení trvání tohotO' služeb
ního pOill1ěru teprve v roce 1935, neplyne, že se vzd",l námitky neplat
nosti svého prohlášen! ze dne 13. května 1925, nebo:ť námitka ta mu 
zůstala zachována pro Ipřílpad, kdY'by se žalovaná Ulvedeného jd10 pro
hlášení dovolávalla. že by námitka sama byla promlčena, nebylo ž"lo
vanou poji>ŠťO'vnou' ani uplatněno. 

čís. 15941. 

Nedostatečnost údaje v exekučnún návrhu, že se navrhuje zabavení 
pohledávky více nebo méně 1.000 Kč, příslušící povinnému za odbo· 
rovou organisací z titulu podpory v nezaměstnanosti. 

(Rozh. ze dne 18. března 1937, RII 115/37.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci, z",bavením a přikázámím 
k vybrání pohledávky více méně 1.000 Kč, příslušíd povinnému za 
poddlužníkem Odborovým sva'zem obchoclnÍiCh a průmyslových zamě'st
nanců v T. z důvodu podpory v nezaměstnanosti. Rek U' r sní s o Ul d 

. zamítl exekuční návrh. O ů v o"d y: Proti nap"denému usnesení uplat
ňuje povinný, že v době doručení plateJbní záJpovědi poddlužníkovi ne
bylo již splatné pohledávky, poněvadž se důchod: nezacměstnaných vy
plácí ke konci: měsíce poza:clu a že na důchod nezacměsltnaných lze vésti 
exekuci jen podle ustanovení exekučního řádu o zalbavení' a přikáJzání 
opětujících se důchodů aneho výslUlžného. Z úpravy exekU'čn!ho návrhu, 
který byl pO'dkladem nap8Jdeného usnesení, lze míti za to', že vymáha
jicí věřitelka nemínila, zaJbavenf ve smyslu § 299 ex. ř., nýbrž že navrhl>a 
zabavení jednorázové pohledávky, která příslušela povinnému ve výši 
více nebo méně 1.000 Kč z důchodu nezaměstnaných, aniž však udala 
výši tohoto důchodu, dOlbu, kdy ,se zabavená pohledávka měla v}'iPlatiti 
aneb byla splatnou, po případě, jakým způsobem vzešla povinnému 
z tohoto duohodu jednorázová pohiledá"ka;> 1.000 Kč, a zdali při uplat
nění ře,čené pohledávky byl j,iž vzat zřetel na existenčnl minimum, a amiž 
udala, bližší okolnosti o, pobíránD tohoto důchodu, aby soud po'volující 
exekuci mohl posouditi, zdaH tatO' pohledávka jest zabavitelná. Podl:e 
zákona z 1. července 1932, Č. 116 Sb. z. 8J n. j'so>u z exekuce vyňaty pod
pory, :které jsou ,pos:kytoványosobám nezaměstnaným o,dborovými or
ganisacemi, státem a,neb veřejnými pokladnami, pokud nepřesahují 
částku, která jest podle všeobecný'oh ustanoveni vyňata z exekuce na 
platy osob nezaměstnaných. Z tohio vysvítá:, že na důchod nezaměstna
ných lze zpravidla vésti exelmci jen podle ustanovení exekučního řiudu 
o zab",venf a přikázání opětu:jíeí>ch se platů ",nebo výstužného. Jsou 
ovšem také my'slitelné přípa.dy, v kterých čás,tka talkového důchodu může 
býti jako samos,tatná pohledá"'ka z",bavena. Exekuční, povo:lení v taJko~ 
vém připadě by vša:k bylo jen tehdy možné, kdyby z tohoto důchodu 
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povinnému !příslušel miiillo v}'1pl'acení č"stky, připadající na existenční 
minimum ještě nárok na výpl"tu dalM částky, kteráž by mohla býti za
bavena j~ko samostatná jednoráz?:,:~ .po:hle~oávka. ježt,o ,:šak ,:xekuční 
n"vrh v tom směru neobsahuje bhzS1Ch udaJu a vysvěHem, taJkze nelze 
vubec posouditi, jakým z:působe,!, se d~ohoc!~ezaméstn~n~ho p~vinného 
vycplácí zdali řečený dflchod vubec presa:huJe e:Xl'stenclll mlrnmum a 
zdaM jde o důchod opětu,jíd ,se měsíčně anebo v jiných časových obdo
bí,ch, a tedy nemůže býti ani posou'zeno, zdali jde ° zabavení ve smyslu 
§ 294 ex. ř., bylo exekuční návrh zamítnouti. 

Ne j v y Š š í s ou d nev}'1hověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Podle § 54 č. 3 ex. ř. mu'sí exekuční návrh obsaho,vati jasné ozna
'čení z:pfi,sobu exekuce a všechny úda'je, které jsou důležité pro opatření 
soudu, exekuci' povolu~ícíl1ů' nebo soudu exekučniho. Nejvyš,ší soud odů
vodnil ji'ž v rozhodnutí Č. 7110 Sb. n. s., k němuž ,se odkazuje, zásadu, 
že to platí zvýšenou měrou pr,o žádosti, v nichž se navrhuje ji'ž doslov 
us,nesení. a které se povolují razítkem. Tomuto požadavku však nevy
hověl e'x<lkuční návrh stěžovatelčin, jak správně doličwje napadené usne
sení. Vždyť sestěžovMelka podle do,slovu exekučního návrhu nedomáhá 
exekuce na důchod, přislušící povinnémw proti poddlužníkovi z dů" 
vodu podpory v nezaměstnanosti (§ 299 'ex. ř.), n)'brž navrhuje, aby 
k vydobytí, částky 1.200 Kč s přísl. b}"la zabavena a jí :přikázána více 
nebo méně pohledávka v částce 1.000 Kč, ji1ž má povinný ,pro:ti pod
dlužníku z důvodu reoty nezaměstnanýoh. Podle toho,to, třebas nejas
ného doslovu - a nejasnost jde na vrub navrhovatelky -, je odůvodněn 
názor, že jde o zabavení a ,přikázání jedlnoráznvé pohledávky (§ 294 
ex. ř.), nikoli pohledávky, záležicí v opětujídch se důchodech (§ 299 
ex. ř.), a jsou, sprá\Cné důvody napadeného usnesení, že údaje exekuč
ního návrhu nedos,tačujíl k povolení navržené exekuce, hledí-li Se na 
ustanovení, § 54 Č. 3 ex. ř. a § 1, 2 zák. ze dne 1. července 19:3:2, Č. 116 
Sb. z. a n. Ostatně by lúdruje exekuoního' návrhu n'estačHy, i kd}'1by 
navrhovatelka :illíni:la vés,ti exekucil na důchod ve 'smyslu § 299 ex. ř., 
nebo'ť zákon Č. 116/1932 Sb. z. a n. odlka,zuje v příčině zabavitelnosti 
podpor v nemměstn@trnsti na všeobecná ust"novení o' exekuci na 
,platy osob nez<lJměstnaný'ch (viz ro~h. Č. 11976 Sb. n. s.), o nichž jedná 
záJkon zeooe 15. dwhna 1920, ,č. 3H Sb. z. a n. v clo'slovu zákona ze 
dne 2. července 1924, Č. 177 Sb. z. ru n., a bylo iproto povinno1sti na
vrhovatelky, aby příslušné důchody přesně o.značil:a a popsal,a, aby tak 
umožn:ilw' soudu exekuci, povol,ující:illU posowzení, zda a' pOlkud j de o dů
chody zahavi-telné podle dotčených zákonných předpisů (srv. Č. 5496 
a j. Sb. n.s.). 

Cís. 15942. 

Povolil-Ii soud odklad exekuce bez uložení jistoty, ač předpoldady 
pro uložení jistoty ve smyslu §§ 44, odst. 2,.č. 2 ex. ř. v doslovu čl. V, 
Č. 3 zák. Č. 161/1936 Sb. z. a n. byly ze spisů patrné, a usnesení to na-
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bylo právní moci, lze žádati dodatečně za uložení jistoty jen za před
pokladu § 44, odst. 2, č. 3 nového znění ex. ř. 

(Rozh. ze dne 19. března 1937, R I 189/37.) 

Ve spom o nepřípus,tnost exekuce podle § ,37 ex. ř. nwvrhl'a žalovaná 
vY4lláhajíd věřitelka při prvém ústním jedminí, "by bylo žalobkyni, 
která je tchyní povinného, ulo'ženo složeni jistoty. Žalobkyně namí,tla, 
že do usne-sení procesního soudu,j,ímž byl jí povolen odklad exekuce 
na zabavené věci, nepodala žalovaná opravného prostředku, takže na
b}"lo prá\Cní moci, a nemMe tedy teprve dodateoně býti učiněn odklad 
z8cvislým na složení jÍ'stoty. S o u cl 'p r v é s t o I j: c e návrhu na slo
žení ji'stoty vyhověl, vycházeje z názoru, že jsou s:plněny předpoklady 
§ 44, odst. 2, Č. 3 ex. ř. ve znění čl. V, odst. 3, Č. 3 zák. Č. 161/1936 
Sb. z. a n., ježto žalovaná nemohla dřive uvésti skutečnost, že žalob
kyně jest tchyní ,povinného. Re k II r sní ,s o wd návrh zamítl. 

Ne j v y Š š í s oud nevyhověl dovo\:acfmu rekursu. 

Důvody: 

Dovolad rekurs vychází z předpokladu, že okresnímu soudu vP., 
který na návrh žalobkynin Ipovolil odklad exekuce, aniž jej uČÍlnH zá
vIs1lým na složení přiměřené ji,stoty navrhovatelkou, nebylo nebo ne" 
mohlo býti v té době známo, že žalobkyně je osoba blízká dlužníku 
V. N., nebo že s ním ži:je ve spo\:ečné dom-Ilonosti (§ 44, odst. 2, Č. 2 
eX. ř. v doslovu čl. V Č. 3 z"kona Č. 161/1936 Sb. z. OJ n.), a že pro,to 
vymáhající věřitelka nemohla ty,lo skulko'vé okolnostiup\:atňovati v re" 
kursu proti usnesení prvého soudu" ježto by šlo o nedovolené novoty. 
Tento.před'Poklad dovolacího rekmsu je však mylný. V zápi,se o zabavení 
ze dne 23. července 1936, přiipo~;eného k exekučním spi'sům téhož okres
,ního soudu E 873/36, j.e výslovně po~nOJmenáno, že k z~baveným zví
řatům, jejichž vyloučení z :exekuce ,se žalobkyně domáhá žalobou :podle 
§ 37 ex. ř., ohlásila vlastnické nároky dlužníkova tchýně Anna J., t. j. 
žalobkyně, jež byd'lí udlll'~níika. Podle toho bylo tedy nebo aspoň mohlo 
a mělo býti ,soudu při vyřízení' žalobkynina návrhu na povolení odkladu 

. exekuce zn{;mo, že vylllčovací žalobu podává osoba uvedená v § 42, 
odst. 2, Č. 2 nového "nění ex. ř. Neu'Čj:nll~H soud přes to, že byla ,sp\:něna 
i další podmí-oka tohoto ustanoveni', - že totiž žaloba byla pod{;na 
později než 14 dnů po výkonu zabavení zvířat a že žalobkyně neosvěd
čila, že mohla o vÝ'konu zvěděti teprve krátce před uplynutím této lhůty 
nebo po ni a že žalobu lPodala bez zbytečného průtahu - povo1\:ení 
odkladu exekuce podle řečeného velíciho před:pi1su závislým na složení 
přiměř,ené jÍ'stoty navrhovatelkou, by\:o na žalované vymáhajíd věřitel'ce, 
aby podala proti wsnesení prvéh-o sowdu rekurs a vytýkala v n"m poru
šení uvedeného předpisu. Neučinil,,"li truk a spokoji,l,,"li se s usnesením 
prvého soudu, byla by mohla po povoleném odkladu exekuce žádati 
dodatečně za složení jistoty jen za :předpokladu § 44, odst. 2, Č. 3 nového 

, 

I 
I 
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znění ex. ř., t. j. byla by musela uevésti skutečnosti" jež činí rpraevdé,podob
ným, že by odklad mohl ohrÚ'ziti její usrpokojení. Ani to však žalovaná 
neučinilla, neboť ve svém návrhu učiněném při, ústním i,ednání dne 9. září 
1936, aby žalobkymi bylo nlo·ženo složiti ji,s.totu, Ipoukázala jen na to, 
že žalobkyně je tchýni dlužníkovou, a jenom kodůvodněi!1í dalšího even
tuálního návrhu, aby povolený odklwcl exekuce byl zrušen, přednesla, 
že wtrpi. odkladem exekuce těžko nwhradilelnDu majetkovou újmu, a!liž 
ovšem uvedla skutečnosti, které by čini'ly pra"d<\podobným ohrožení je
jího UlspokiofenL Rekmsní soU!d tudíž nepo·chybil, zamítl-U návrh žalo
vané na složení jistoty žalobkyní. 

čís. 15943. 

živnost autodorpravni jest i 'za platnosti zák. č. 77/1935 Sb. z. a n. 
živností koncesovanou; k jejimu nabyti neni potřebí průkazu zvláštní 
způsobilosti a nepodléhá proto ustanovení druhé věty 1. odst. § 341 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 19. března 1937, R 1 319/37.) 

s o II di P r v é s tol i c e zrušil k n<ivrhu povinneho exEJkuci povo
lenou zabavením a vnUlCenOll' spráiV'OIu živno'sti autodopravni provoz-o'
vamé povinným, maje za to, že se zřetel,em na § 3 zák č. 77/1935 Sb. 
z. a n. jest řečenoU! živnost pokládati za koncesovwnou, k níž se vyža
duje zvláštní způsobilost, a že i,est tedy exekiuce na ni Ipo.dle § 341 ex. ř. 
nepřípustná, ježto povinný neprovozu1e živnost tus více než 4 pomoc
nými! silami. Rek u r IS n í s o u d zamítl návrh na zru·šení exeku·ce. 

Ne j v y Š š í, s o'ud nevyhověl dovolacímu rekur'su. 

Duvody: 

Podle § I z"kona ze dne 12.ciulbna 1935, Č. 77 Sb. z. a oll., nabyv
šího až na výjimky usta!lovené v § 107 a níže uvedeném odstavci šestém 
§ 55 účinnosti dnem 1. července 19'35, jest doprava osob nebo nákladů, 
ať pravidelná, neb nepravidelná, provozovaná po živno,stensku motoro
vými vo,zldly živnostÍ' konceso'vanou. Podl,e § 3 řeč. zákona musí ža
datel o koncesi prok<izatk a) osobní spole:hlivo,st co d'o, provozu této 
živnosti, c) že dosáhl věku alespoň 24 let, s výjimkou připuštěnou 
v druhé větě tohoto, odstavce, d) státní občanství re;pubUky česko,slo
venské a bydliště v tuzemskns výjimkou ,přípustnou jen v případech 
reciprocity. S působností od I. července 193'8 (§ 55,odst. 6, záM. 
Č. 77/1935 Sb. z. a 'll.) bude musiti žadatel' o kioncesi prokázwti podle 
§ 3, lH. o) také nejméně tmetou 'Praksi řidi,čskou. Kromě požwdavků 
určených v § 3 řečeného z<ikona jest třeba pm udělení koncese proká'zati 
též, že byl,y splněny náležitosti u,vedené v §§ 3 až 6 zákona ze dne 
26. ořezna \.9G6, Č. 81 Sb. z. a n. o jíizd!ě motorovými vozidly a se zře
telem na § 18 zák. ze dne 12. dubna 1935, Č. 77 Sb. z. a n. též splnění 
podmínek stanovených v živnostenském řádu, pokl>d nejsou již obsa-
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ženy v požwdavcích v § 3 záck. č. 77/1935 Sb. z. a 'n. Dále nesmi tu býti 
některý z důvodů uvedený,ch v § 6 uvedenéhO' zákona, pro který nesmí 
býti- koncese udělena. Musí tedy pro udělení koncese býti splněny vše
obecné požadavky §§ 2 až 9 živnostenského řádu (§§ 2 až 9 živnosten
ského zákona) pro nastoupení' živnosti vůbec co do svéprávnosti' a ža
date,lo'va povoláni nebo služby a svrchu dotčené zvláštní požadavky 
z"kona č. 77/1935 Sb. z. a n. a zákona č. 81/\9135 Sb. z. a n. Živnost 
autodopravní i nyní jest živností koncesovanou, ale v § 23, odst. I ži.vn. 
ř. nej'sou uvedeny živno,sti dopravní, jmenované v § 15 Č. 3 a 4 živn. ř., 
není, tudí,ž k ní potřebí průkazu »zvláštní způsobilosti« v řečeném zá
konn·ém předpiisu stanoevené. Způsobilost v tomto. ,smyslu nelze o,všem 
zaměňovati ,s průkazem 1;pŮ!sobi,losti řídi,U motomvé vozidlo. Ale wni 
určité stáří (věk 24 let), ani státní občanství, nejsoU' »zvláštní způsobi
lostí« ve smy,slu § 341 ex. ř. a není jí ani »O'sobní 'spolehlivost« uvedená 
v § 3, pí,sm. a) zák. č. 77/1935, Sb. z. a n., neboť řečená vla,stnost má 
mí.tj každá osoba, která se O' koncesi uchází, třebaže nenabyla zvlášt
nkh odborných malosti. Za nyní platného' práva nenl tedy žievnost auto
dopravni ani takovou živno,stí koncesovanou, k jejímuž nabytí by bylO 
potřebí z v I á š t n f z P ů 's O' bilo s t i, ale není ani živno,stí řeme
slnou, jež jsou v § 1 živn. ř. přesně vypo.čteny, a exekuce na ni nepod
léhá proto ustwnoven.í, dwhé věty, prvního odstaevce, § 341 ex. ř. Usta
novení odstavce čtvrtého § 7 záJkiona ze dne 12. dubna 1935, Č. 77 Sb. 
z. a .o., podle něhož lze' na živnost autodopravní vésti exekuCÍ' "nu~enoU! 
~p'rávou nebO' exekučním propachtováním koncese, určuje pouz'e zpu.sob, 
jakým jest exekwci prové<sH, je-li' podle plwtných z,"kionných .ustwnovení 
v konkretním případě přípUlstná. NezM'eží tedy na tom, s kolika. pomo.c
níky dlu~ník autodopravní živuO'st provO'zWÍ'e. 

čis. 15944. 

Stát neručí za škodu způsobenou usmrcením aktivního vojáka při 
výkonu shtžby vojenské. 

(Rozh. ze dne 19. břema 1937, Rv 1 689/35.) 

Proti žalobě na náhradu škody, vzniklé žalobci usmrcením jeho syna 
- aJktirvníhO' vojína - prý pH úpravě dů'stojnického tennisoevého hřiště, 
namítl žalovaný stát mimo jiné i nepřípustnost pořadu práva. Niž š í 
s o u rl y, neevyhověvše této námitce, ve věci samé žalobu zamítly, o d
vol a c í s o u d z těchtO' d ů vod Ů!: Podle tvrzení žaloby obdržela 
techn,ická rota pěšího pluku ro~kaz, aby v sadeoh, přenechaných dÍ!
stojnkkému sboru po'sádky k užív"ní, vysekal,w několik stromů a žalob
covu synu bylo nařízeno, aby dohllédl na mužstvo., pověřené pro'vede
nim této práce, při které byl odseknutou siJ<nou větvÍ' udeřen do. h.\avy 
a USmrcen. Z uvedeného pi'ednesl> plyne, že šlo O' výko,n voJenský, k němuž 
byl syn žalobcův wrčen nadřízeným velitelem, a že z tohoto výkonu jest 
nárok na náhradu škody vyvozován. Jde tu tudí:ž o výkon veřejné moci 
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a proto nárok z něho odvozený není nárokem sOUlkromoprávním, nýbrž 
veřejnoprávním. Nárok ten nelze posuzovati podle ustanoveníobčan
ského zákom, nýbrž platí o něm zvláštní llstanovení § 92 ústavní listiny, 
podle něhož -odpovídá stát za škŮ'du zpúsobenou nezákonným výkonem 
svých orgánů jen tehdy, když je tu zvláštni zákon, který mll twkové ru~ 
čení ukládá. Tako-vý zvláštní zákon v oboru vojenské správy dosud 
vydán n~byl. Neodpovídá proto stát za škodu způ,soboo,o,u osobwmi vo
j-enskými, které kŮ'naly vojenskou službu,. A o tom, že jde 'O' vojenskou 
službu, nelze podle hlobcova předneSli pŮ'chybovati. NenHi však stát 
za ně odpovědný, nemúže býti odsouzen k náhradě škody. 

N e j v y Š š í s o II d, nevyhověv dovolání, uvedl v otázce, o ni,ž 
tu j,de, v 

důvodech: 

Žalobce dovozuje svůj nárok na náhradu škody proti státu ze zavi
nění orgánu v0'Íenské' správy, a tO' na základě jejlchpoměru k jeho synu 
jako aktivně -slouživšímll vojínovi. Tento poměr zů'Stal, veřejnoprávním 
a šlo pří! něm o výkon veřejné moci, i kdyby bylo pravda, že šlŮ'o úpra\"u 
hřiště pro dů'sto,jní'ky, nebo,f i' při takové práci byli vojíni ve službě ve
řejné, vojen'Ské. Stát nelze proto činiti odpovědným za škodu, ať již 
škoda vzešla z toho, že vOjÍ,nů-k takovémUl výkŮ'nu, nemělo býti vllbec 
lIžito, anebo z toho, že se vojenské osoby při onom výkonu dopustily 
zavinění. Správně tu poukázal odvolací soud k § 9-2 ústavní listiny. 

čís. 15945. 

Odpovědnost advokáta. 
Advokát, vystupující při sJeduáni trhové smlouvy o nemovitosti jako 

společný právni poradoe obou stran, odpovídá za to, že opominul při
měřeně zabezpečiti splnění depuračniho záV'azku. činnost právniho po
radce se neomezuje jen na vyjádření smluvní vůle stran práva nezna
lých právní formou, nýbrž vyžaduje, aby též upozornil strany na újmy 
pó případě jimhrozici. 

(lRo·zh. ze dne 19. března 1937, Rv I 1515/35.) 

Žalobkyně sjednala s Antonínem J-em >smě,onou smlouvu, podle mz 
Antonín J. jí postoupi'l do vlastnictví> dům, zapsaný ve vložce č. 3 kat. 
území R., a žalobkyně postoupila P;ntonínu- J-ovi do vlastnictví dům 
č. p .... v P. Při tom :převzaIa žalcJbkyně hypoteky zajištěné na domě 
jí postoupeném. Naproti- tomll převzal Antonín J. s domem 'jemu po-stou
peným hypoteku na něm vá~noucL Obě nemovitosti byly tedy směněny 
s tím, že pouze žalobkyně doplatHa Antonínu; J-ovi hotově ..... Kč, 
čímž byly hodnoty meZÍ' smluvci směňované vyrovnány. Řečenou směn
nou smlouvu sdělával, žalovaný jako společný právní zástupce obou 
stran. V době uzavření ·směnné smlŮ'uvy vázl" na nemovitosti Č. p. 3 
v R. pŮ'd poL C 44 pohledávka Antonína J-a a Josefy J-ové v původní 
čátce 60.000 Kč, po částečném výmazu 30.510 Kč 83 h. Podle Ulsnesení 
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okresního soudu- ze dne 14. července 1931 bylo pak podle usnesení 
o uděl-ení příklepu Antonínu J-ovi z 11. února 1930, podle smlouvy 
smě-nné z 18. prosince 1930 a pŮ'dle rozvrhového usnesení z 9. dubna 
1930 povo,len vklad práva vlastnického pro žalobkyni k uvedenému 
domu a zároveň z pů,vodní pohledirvky Antonína J-a a Josefy J-Ů'vé 
60.000 Kč byla vymazirnačáslka 29.439 Kč 17 h, která při dražbě vyšla 
na prázdno, takže na nemo·vitosti té zbyla pohledávka 30.510 Kč 83 h, 
na niž bylo dne 14. května 1931 vloženo ústavní- právo za vykonatelnou 
pohledávku; FranHška J-a v částce 30.000 Kč, Tu mllsila žalobkyně 
Františku J-ovi částečně zaplatiti. Trhovou smlouvou ze dne 28. června 
1931 prodal-a žalúbkyně dlům Č. p. 3 v R. Josefu O-ovi za 190.000 Kč. 
Na srážku kupní ceny převzal Jo,set O. pohledávku Josefy J-ové (Fran
ti~ka J-a) ve "bývající č"stce ..... Kč, kterážto částka byla od kupní 
ceny -ode-čtena, takže žalobkyně o tuto -částkUl dostala méně. Ve směnné 
smlouvě, kterou žalobky,ně uzavřela 's Antonínem J-em, bylo stanoveno, 
že strany veškerá možná břemena a závady, kromě zá·vad a břemen 
vlÍ'slovně převzatých, dajl na svůj nwklad vymazati nejdéle do 3 měsíců 
od podpisu! smlouvy. Žalo-bkyně přednesla .sporně, že žaJio>vaný 'i,ako jeji 
právnf zástupce _při sdělávání a knihování směnné smlouvy přehlédl a 
žalobkyni neupo-zomil na to, že na nemovitosti Č. p. 3 v R. vázla pŮ'
hledávka Antonína a Josefy J-ov)Í'ch v částce 30.510 Kč 83 h, ltní sám 
prý neměl knihovní lustmm této nemovi-Iosti, ani je žalobkyni neukázal. 
Poněvadž žalobkyně přejímala nemovi<tost tu v domnění, že nepřijímá 
na hy,potekách více než ..... \Vč, měl žalovaný dbáti hlavní její pod
mínky, aby totiž -pohledáV'ka Antonína a Josefy J-ových byla vymaúna 
dříve, než provedl knihovně směnu obou objektů a než vyplati'l Anto
nínUl J-ovi 18.000 Kč, jež mu ža;]obkyně odevzdala s příkazem, a;by je 
nevy;plácel a také dům č. p .... na ni nepřevedl, doklld nebude vše 
v pořádku. Podle §§ 1297 a 1299 obč. úk. žalovaný odpovídá za škodu, 
která žalohk)'ini vzešla jeho opomirrutím. Tato škoda, jejíž ná!hrady se 
domáhá na žalovaném žalobou, záleží jednak v částce ..... Kč, kterou 
musila zaplatiti na pohledávku Josefy J-ové, jednak včá!stce ..... Kč, 
o kterou dostala méně vyplaceno z Irhové ceny za prodej domu Jo
sefu O-ovL Niž 'š ís o II d Y zamítly žalOlbu. 

N 'e j vy Š š í s o u d lIZna-]. podle žaloby. 

o ů vod y: 

žalovaný bylspoleoným práv-ním zástupcem žalohkyně a Anto
nína J. při> sj;ednání směnné smlouvy ze dne 18. pro-since Jg30. Též jalkŮ' 
~pŮ'lečný právní poradce obou stran byl žalovaný povinen šetřiti pŮ'dle 
§ 9 adv. řádu a § 1299 obč. zálk. odborné opatrnosti, aby žalobkyně 
nepřišla ke škodě (rozh. č. 10.565 Sb. n. s.). ža:lovaný sám přiznává 
a nižší soudy to také zjistily, že žalovaný měl po ruCe jednak vlÍ'Pi.s 
z knih ze dne 14. \.istopa:du 1930, jedn<lk rozvrhové usnesení okresního 
soudu ze dne 9. dubna 193.0, z nichž bylo patrno, že na směňované ne
movitosU zapsa'l1é ve vložce Č. 3 ,pozemkové 'knihy katastrálního území 
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R., kterou vydraži,l Antonln J., vázlo pod pol. C 44, 51 zástavní právo 
za po'Medávku Antonína a Josefy J~ových ve výši 60.000 Kč a že z n.ej
vyšlho podánf na tuto pohledávku bylo přikázáno pouze 30.510 Kč 83 h, 
jež vydražitel Antonín J. pře'vzal zapo,čtenlm ua nejvyšší podání. Tento 
staJV tedy mu,silo býh žalovanému znám a vědělo něm I František V. 
starší jako zmocněnec žalobkynIn. Podle směnné smluuvy se obě po
stupujíCI, 'straJny zavázaly, že břemena a záv",dy jalkéhokoHv dcruhu mimo 
výslovně převzaté dají' vy,mawti n", svůj nwkl-ad do tří měsíců od pod
pisu smlouvy, takže bylo povinností Antonín" J. dáti vymazati I zá
sta'vní právo za uvedenou pohledávku, ,kterou Ž<llobkyně nepřevzala za
počten-lm na přejímací cenu. Antonin J. vš"k této, depura6ní povinnosti 
nedostál, a hyl" jednak žalobkyně n[]cena zapl,a,Hli Františku J-ovi, 
jemuž tato pohledáVlka byla přiikázá.na k vybrání, na jistině ..... Kč, 
na pří'slušenství ..... Kč, j:edn"k bylo jí, novým nabyvaJtelem uemovi
tosti vyplaceno o 20.510 Kč méně. Pokud do'volatelka činí ž",lov",ného 
odpovědným za tuto škoclu v celko,vé. výši ..... Kč proto, že přehlédl 
pohledávku manželů J-ových a že přes výslovný zákaz žalobkynin vy
pl-atil Antonínu J-ovi zbytek přejímací, ceny 18.000 Kč, netřeba se tím 
obi",ti, poněvaJdž dovo1atelka po té stránce nevychází z opačných skut
kových zjištění ni'žších stoHc. Ale žalobkyně tvrdUa již před soudem 
první stolice a upl'atňovala to' také v odvolání" ž·e se ža'lovaný nesměl 
spokojiti 'pouhou doložkou do ,směnné ,smlouvy pojatou, jíž 'se strany 
zavázaly k depmaci do 3 měsíců, nýbrž že ,měl tento závazek přiměř'eně 
zahe"pečili. Odvolací soud má za tn, že hlovaný talk nemohl učiniti, 
aniž zhoršnval smluvui čl<ÍiUlky v neprospěch Antonína J., jím rovněž za
stnupeného. S tímto názorem nel'ze souhlasiti,. žalovaný jako osoba 
práv znalá musil seznatí, že výmaz břemena váznoucího pod pol. C 44, 
51 nebyl závislým výhradně na vůli Antonína J., nýbrž i Josefy J., toti'ž 
věřHelky na ,sm,ě'll'né smlouvě neZ'účalstněné a musilI se zřením' na zása.du 
pubUcity veřejnýoh knih počítati i s možností, že by třetí owba, důvě
řujíc veřejným knihám, mohla nabýti knihovního práva, jež mohlo zma
řiti přísHbenou depuraci. Byln povinnosU žalovaného jako prá\'níhoO po
radce i žaIobkY'ně, <lby jí upo'zomi,l na mo~né nebezpečí z toho hrozící. 
Zanedbal-li žalo,vaný tuto povilunou opa'trnost, jest žal,obkynI odiPo~ 
vědný za škodu vznikloU! jí z jehO' opominutí. žalovaný se nemůž·e omlou
vati tím, že se sm\.uvní strany samy dohodly na vyplacení částky 
18.000 ~č; vždyť činnost právního poradce se nevy'čerpává v tom, aby 
vyjádřilI, smluvní vůli stran práv nezn<llých právní formou, nýbrž vyža·· 
ctlu'je také, a,by j,e upozorni'l na možné újmy jim hroúcí. Kdyby ovšem 
žalobkyně přes pamčné poučení byla bývala ochotna vyplatiti zbytek 
přejímací ceny v hotovosti, vzdávajíc se jakéhokoliv zajištění depmač
ního závazku druhého smluvce, nemohla by hoO činiti odpo"ědlným; ale 
to netvrdil ani ž<llovaJný sám. Nelze mlu,viti ani O podstatném zhoršo
vání postaveni Antonina J-a, mohlcli žalovaný předpokládati, že jeho 
depmační závazek byl upřimně a vážně míněn. Společný právní por"dce 
dvou stran nesmí zanedbáním povinné opatrnosti nikterak umožniti, 
aby jedona z nich byl,a tím poškozena. V uvedeném opominutí žalova
ného záleží jeho zavinění, zavazující jej k nwhradě škody, a nezá!leží 
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v souzeném případě na tom, zdali žalovaný při sepsání směnné smlouvy 
také věděl nebo vědW musil, že Antonín J. je nemajetný a že exekuce 
proti nému zůstaly bezvý'sledné, poněvadž již zjiště'né opominutí stačí, 
třebaže jest připustiti, že by vědomost žalovaného o platební nemo
houcnosti Autonína J. zvýšila s,tupeň jeho zavinění-. žalobní náwk jest 
proto odůvodněn. 

čís. 15946. 

Skutečným odevzdáním ve smyslu § 943 obč. zák. jest vložení peněz 
dárcem na vkladní knížku, jsoucí ve vlastnictví obdarovaného. 

Vybral-li manžel z vkladní knížky manželčiny peníze poté, kdy mu 
to zakázala, není oprávněn podržeti si přirostlé úroky z vybraných 
peněz. 

(~ozh. ze dne 19. března 1937, Rv 11913/36.) 

žalobkyně se na žalo,vamém man,žel'll domáhá mimo jiné též zaplacení 
částky 4.000 Kč 's pHsI'llšnými úroky, tvrdí.c, že řečenoLl' částku vložil 
žalovaný na její' vlastní, vkladní knížku, v níž měl,a puvodně \oklad 
2.000 Kč, a to za to, že pomáchala žalo'va.nému v jeho řeznickém obchodě. 
Když žalovaný později chtě'l vybrati, ,peníze ze ž"lobkyniny vkladní 

. kn,ížky, jež byla uschována v kufru, od néhož měl klíč, zabránila tomLl 
záJkrokem U! peněžmího ústavu, u něhož byly peníze vloženy, požado
vala na něm vydání vkladní knížky, což žalo'vaný při:sl'ibH, avšak přes 
to hez jejího vědomí a viHe částku 4.000 ~č vybml a zdráhá se ji ža
lobkyni vydati. žalobě bylo vyhověno 's o u: d y vše c h tří s. to I I c, 
n e j v y Š š í I11 S o ude m z těchto 

d ů vod ů: 

Po !právní stránce (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) nezáleží na tom, zdali žwlob .. 
kyně, js.ouc podl,e § 92 obč. zák povinna pomáhati manželu v domác
no.sti a ve výdělku, měla vůbec náwk na podnna zisku .c!o,saženéJm 
v podniku žalovaného či' nikoli. Rozhodujíd jie pOLl,ze, že žalovwný sku
tečně vložH do vkl "dní knížky žalobkyniny částku 4,000 Kč. Lze při
pustiti, že blovaný daroval manžeke uvedenou 'částku, ani'ž měla na :ni 
právní nárok Vložil-li však tyto' peníze na vkladní knížku, náležlcí 
vlastnkky žalobkyni, nutno v tom spatřovati skutečné odev2)dání, pro
čež nebylo potřebi notářského, spilsu podle § I zákona ze dne 25. čer
vence 1871, Č. 76 ř. z. Nižší soudy také zjistily, že žalobkyně v rOCe 1933 
zakázala žalo'vanému, aby vyzvedl peníze z vkladní knížky žalobkyniny. 
Tím odporovala zřejmě dwlší, správě tohoto jměnížalovwným. Podle 
§ 1239 obč. z';k. neni manžel :povinen účtováním o poži,tcíCh bmný'ch 
po dohu správy, nebylo-li to' výslovně vymíněno. Ale žalovaný nebral 
poži:tky (úroky) v době před odpQrem proti správě jmění, nýbrž učinil 
tak teprve později, pročež se již nemůže odvolávati na to, že bylopTáv
něn podržeti, si přiwstlé úroky, jež po dobu správy nevyzvedl. 
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čís. 15947. 

§ 16 zák. o obch. pom. nez~~dá ~ároku t,ta rem~~:ac~ nýbrž jest 
jen vykládacúu pravidlem pro pnpad, ze zamestnancl J?, narok ~a re
muneraci přisluši ať již podle smlouvy, nebo obchodnt zvyklosti. 

Zaměstnanec ~ nemůže účirmě vzdáti za trvání služebního poměru 
nároku na remuneraci za dobu minulou, nýbrž jen pro dobu budouci. 

(Rozh. ze dne 19. března 1937, Rv I 2009/36.) 

Srv. č. 8560, 10661, 13259, 14205 Sb. n. s. 

žalobce se na žalované firmě domáhá z,,"placení remunerace za mči
tou dobu let. Proti ž"lobě namítla žalovaná, že žalobce vzal podpisem 
ze dne 17. května 1933 na vědomí, že mu nebudou žádné remunerace 
vypláceny a že není proto údoba ~důvodněna. N i: ž š íS,O u· d 't. při~ 
znaly žalobci z důvodů požadovane remunerace častku pnpadaJIC> na 
dabu clo 17. května 1933, ji.n,ak žalobu zamítly, odvoi\ací, sO,ud' 
z těchto d Ů N'Oid ů: Žalobce vzal svým podpisem ze dne 17. kvetna 
1933 na věd'O:mí že mu nebude ·remunerace za rok 1932 vyplacena a že 
pro přiMě odpadne placení remunerace. Žalobce se vš",k mohl vzdáti 
nároku na remuneraci »pro futuro«, t. j. j,en za dobu od 17. května 1933, 
kdežto za »pro praeterito«, za kterou mu nár?k t~n již vzešel, ;se m,rok~ 
toho se zřením na u'stanovení §§ 16 a. 40 zak. c. 20/1910 r. z. platne 
vzdáti nemohl a 'proto mu ,patři remunerace za rok 1932 v částce ... Kč 
" za dobu od' 1. ledna 1933 do 17. května 1933 v částce ... Kč. 

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

Důvody: 

§ 16 zákona o obchodnkh pomocnídch č. 20/1910 ř. z. ovšem ne
zalkládá nároku na remunmaci, jsa jen vykládacLm ,pravidlem pro přfpad, 
ž-e zamě'stnanci již :pří-slUlŠí, nárok na rem1ul1Ierad. Dotčený nárok VŠaJk múže 
zaméstnanci příslušeti podle smlou·vy nebo ,podle obchodní zvyklosti 
v místě neho v ,podniku zaměstnavatelově (rozh.č. 8560 a 10661 Sb. 
n. s.). V souzeném ,spom bylo' nesporné, že mezi stranami byla ujednán~ 
remuneraoe pro žalobcečilstkou ... Kč ročně. Odvol,ací soud odůvodml 
správně ve shodě s ustáleným rozhodováním nejvyššího soudu (srv. 
rozh. Č. 13259 a 14205 Sb. n. s.), že se žalobce nemohl vzdáti nMoku 
na remuneraci za dobu minulou, ale mohl se ho vzdáti pro budoucnost. 
Nesejde na tom, že se žalobce nevzdal nároku na reml1lneraci již ve~h~~ 
žehní smlouvě při nastoupeni: služby u žalova11Jého, nýbrž dodatecne, 
neboť i ujedni>ní, která jsou učiněna za pracovního poměru a doplňují 
nebo mění služební smlouvu, stáv"jí se součástí řečené smlouvy, pokud 
se nepřfči nezměnitelným předpisům právním. 

čís. 15948. 

Z pojistné povinnosti podle § 2, .č. 1 zák. č. 89/1920 Sb. z. a n. 
jest vyňat ten, kdo nastoupil p r v é zaměstnání, podléhající pojistné 
povinnost~ po dosažení 55 roků. 
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Řeznický krántský, jenž nekoná ryze manuáhti práce, jest obchodnúu 
pomocníkem. 

Obchodním pomocnlkem podle.§ 73 a) živn. ř. nejsou jen osoby za
městnané v živnostech obchodních podle § 38 žiVIl. ř., ale i osoby 
(pomocníci) zaměstnané při obchodu vilbec, pokud jejich činnost nezá
leží jen v podřízenýdh pracích pomocných. 

Nepřihlásil-li zaměstnavatel zaměstnance k pensijnfmu pojištěni 
proto, že měl pochybnost o jeho pojistné povinnosti vilbec, nebo přihlá
sil-li ho, pochybuje o jeho pensijní povinnosti, u jiného než přislušného 
nositele pojiStění, není tím zproštěn odpovědnosti za škodu, zaměst
nanci tím vzniklou, ježto byl povinen přes to podati 1. řeč. přihlášku 
s výhradou, v níž by popřel pojistnou povinnost zaměstnancow, a to 
u příslušného nositele pojištění. 

(Rozh. ze dne 19. března 1937, Rv I 2725/36.) 

Srv. rozh. Č. 1 \0'31, 14370 Sb. n. s. 

Ža,lobce uplatňuje nárok na náhradu za u'šlý starobní důchod a :pří
platek za vojenskou ,službu proto, že po celou dobu svého zaměstn<iní 
u obou žalovaných nebyl přihlášen k pensi'jnímu: pojištění. P r v Ý s o u d 
uznal' žalobní nárok 'proti JosefU' B-o'vičástečně důvodem po právu 
.(za dobu od 1. ledna 1929), neuznal jej však důvodem po právu proti 
Jaroslavu' H-ovi. O d vola c ís () u cl uzna\: žalobní nárok dúvodem po 
právu pmti oběma žalovaným, proti Josefu B-ovi i, za dobu zaměstnitní 
žalobcova od 9. ledna 1923 do, 3. září 1927. 

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

D ií vod y: 

Podmínkou vzníku nároku na ,starobní důchod jest podle § 16, 
odst. 1, a § 20 zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. č<Jkací doba 60 příspěv
kových měsí,ců. Není sporu o tom, že byl, ža'lobce v podniku žalovaného 
S-a zaměstnán od 9. ledna 1923 do 3. záři 1927 a od 1. ledna 1929 do 
3·1. Mez.na 1934, takže by úskal předepsanou čekací dohu, k:dyby byl 
býval přihlášen. Podléha'I-li' žalobce v uvedené době pensijní pojistné 
povinnosti, byl by mu vznikl nárok na stawhni důchod, kdyby ho byl 
žalovaný B. přihlásil ve smyslu § 5, odst. 1 a 2, řeč. zákona! ll: nositele 
pojištění předepsaným ~pů'sohem a v,čas. V době od 9. ledna 1923 do 
3. z:Hí 1927, tedy za účinnosti zákona č. 89/1920 Sb. z. a n. byl, žalobce 
zaměstnán v podniku žalovaného jako obchodvedoucf, dával pozor na 
krámské, staral seo to, aby do krámu přišlo' maso., dozir"l na to, aby 
se správně blokovalo, dával .přík"zy děl'ní1kům, aby přinášeli zbo'ží, do
zíral na správné vážení: a prodával jen tehdy, když některý krámský 
nepřišel nebo když při:šlo vke kupujících, řídil celou tržnki, poslky
tova!lslevy, vyřhoval reklamace, zúčastňoval se konferencí závodu. Ře
čené práce Í'est pokládiati za akony d.ozorčí, konoal~li mční práce jen 
výjimečně při návalu kUlpujídch, nebo jen když zastupoval některého 
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kr"mského, jenž do služby nepřišel (čl. 1, § 1 zá-konač. 89/1920 Sb. 
z. a n.). Pokud od:,o~ání, doličuje, že)es5 p:áce řev~iok~ho~rá-n:s-k~ho 
pr ad řevnického delmka, nelze mu pnsvedČlh, neboť prace rezmckeho 
krámského, o nějž v usuzo,vamé věci jde, jest pokládati za sluŽJby :ku
pecké, ježto jde o práce a služby výše ji,ž PQPsané, souvisicí ,s pro
dejem masa, jež vyžadulj:í ji,stou š-kol,enost, dovednost a zkušenosti od
bomé. Nezáleží na tom, že žalohce 12. nebo 20. července 1924' do,sáhl 
již 55 let (§ 2, Č. l' zák Č. 89/1920 Sb. z. a n.), stačí, že do zaměstná-ní, 
zakládajícího poji,stnou povinnost, v,stoupil již dříve, než dokonal 55 
fOlk svého věku, totiž 9. ledna 1923. Podle -do,tčeného z<tkoného u,stano~ 
venÍ jest totiž z poF'stné pnvinno-sti vyňat ten, kdo prvé zamě,st
nání, podléhající pojistné povinnosti, nastt,puj-e po dosažení 55 let. 
Není tudfž z pensi-jního pojištění vyňat zaměstnanec, který již před tím 
byl v zamě-stnání, zakládajícím pojistnou povinnost, a který po 55 roce 
svého vě,ku jen pokračoval v z"městná-ní rovněž pojistnoul povinnost 
jeho zakládajícím (č. 11031 Sb. n. s.). Dovolá-ní spatřuje právní: myl
nost odvolacího soudu lpři řešení, otázky poji'stné povinno,sti žalobce 
v období' od I. ledna 1929 do 3,1. března 1934 v tom, že' odvolací soud 
výrazem »dbchodní pomocníci« v § 73, o-dst. a), živn. ř. rozumí vše
chny pomocníky při obchodu vůbec. Do,volwd soud ,schvaluje tento, n,á
zor odvolacího soudu a dodává ještě: Pomocníkem podle živnosten'ského 
řádu jest zaměstnanec, jemuž z povolání' náleží vykonávati ony činnosti, 
které jsou :podstatným obsahem živnosti ,bez zřetele na povrrhu živniO
stenského podniku" záleží-li toliko v podří,zených pracích p(}mocný-c~. 
Živnostenský o-dbyt zboží nelze pokládati za podřízené práce ,pomocne. 
Se zřetelem na zcela povšechné oZ:fi<lJčení »obchodni pomocník« jest míti 
za to, že živnostenský řád chtěl pod uvedený výraz zahrrr-outí všeohny 
pomocniky vll'bec, uváží-U se, že žhnnostník, který má výrobní živn~ 
stenská oprávněni, jest oprávněn bez omezení své výroby sám prodá
vati (§ 37, odst. 3, žiwlli. ř.). Nelze pwto pojem obchodního pomocnúka 
vyklitdati úzce jen tak

J 
že by takovými pomocní,ky byly pOllze o'soby, 

zaměstnané v živnostech obchodních, podle § 38 živn. ř., neboť § 73 
ži\On. ř. mluví o pomocných silách v živnostech vubec a nerozeznává 
mezi živno,stmi obchodními a výrobními. žalobce měl ll' žalovaného do
zor na per,sonál, ,přiděloval práci,per,sonál ho musel poslouchati, byl 
pokládán za obohodvedoucího, po'skytoval, slevy překupníkům, nařizo
val krámským, jak mají prodávati a' počíltMi,. Přihlížeje k tomu, ,s,chva~ 
lnje dov(}lací soud závěr odvolacího soudu, že žalobce v tomto obdobl 
nevykonával převážnou měrou práce podřízené, nýbrž že byl z<lJmě·st
nám převážně činností: -c!O'wrčíl a pak 'prodejem ma,sa, tedy jrrkO' ob
chodní pomocník ve 'smys,lui ustanovení § 73, lit. a) živn. ř. a že ručně 
pTacov,al ,pouze výjimečně (§ 1, č. 4 záJkona č. 26/19-29' Sb. z. a n.). 
Vyohází-li se z tohoto- skutkového zjištění o činnosti žalobcově, byla jí 
založena jeho poji'stná ,povinnost ,podlle záJkona č. 26/1929 Sb .. z. a n. 
Byl by proto býva,l žalobci včasnou přilhláškou k pensi:j)nímu pojištěn~ 
zabezpečen náfO'k na starobní důchod (§ 1 řeč. zákona). ž"lovany 
Josef B. ho však vůbec nepřihlitsi!, čím~ porušil povinnost, kterou zá
kon zitsadlně ukládá zamestnavateli (§ 5 řeč. zákona). V opominuti při-
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hlášky tkví jeho výhradně zaviněni, které jej zavazuje k n2ihradě škody 
(§ 1296 obč. zá!k., mzh. Č. 9880 a 14750 Sb. n. s.), ať ji způsobi-]: úmy
sLně, či jen z nedbalosti tim, že '1pominutím přihl<ťšky nastala ztráta 
pojistného nároku. Při tom není věcí zaměstnavatele, aby sám rozhodo
valo pojistné ,povinnosti zaměstnancově a jest bezvýznamné jeho mí
nění, o přihlašovací povinnosti (rozh. Č. 14370 Sb. n. s.). N<!boť ° pojí-stné 
povinnosti z<lJměstnancově rothodllte jen nositel pojištění podle okol
ností jednotUvého připadu a jest na zaměstnavateli, aby podal v při
hlášce podklad závažný pro po,souzenÍ' pojistné povinnosti. Má-li za
městnavatel pochybnosti o pojistné povinnosti osoby ll- něho zam-ěst
mrně, jest oprávněn, ahy zároveň s přihláškou pí'semně s udáním dů
vodu prohlásil, že popírá pojiostnDu povi'nnost přihlašované osoby (I. 
řeč. přihláška s výhradou), (srv. rozh. ,č. 14370 Sb. n. s.). Proto za
městnavatele neoml1ouvá an,;, že bylo ná:l'ezy správnkh úřadů -nebo nej
vyššího správního soudu v jiných případech jinak ro,zhodnuto, ani, že 
žalovaný přihlitsil žal:obce k jinému sodálnímw poFštění, neboť § 5, 
odst. I, u:ved. zák. nahzuj e výslovně, aby u-čini-! zaměstna'ICatel přihlášku 
II p,řís!ušného nosHele ,pojištění, tedy u všeobecného pensijního ús,tavu 
anebo u místně :přÍ'sluš,né okresní po'jišťo\Ony (viz § 85 re:sp. vl. uM. 
z 2. března 1929, Č. 27 Sb. z. a n.), neboť přihláška ,podaná na jiném 
místě jest neúčinná. žalobní nárok pr,oti žalov"nému ]oseťu B. jest tedy 
dúvod em p o' právu. 

čis. 15949. 

. Lodnl garáže jsoo věci movitou. 
Kdy je lze pokládati za stavbu podle § 435 obč. zák. 

. Uloženi listiny u soudu ve smyslu § 434 obč. zák. je předpokladem 
nabyti vlastnictví převodem k nemovitostem v pozemkové knize neza
psaným. 

Dokud se tak nestalo, nepřisluši nabyvateli právo, činici exekuci 
nepřípustnou (§ 37 ex. t.). 

(Rozh. ze dne 19. března 193:7, Rv I 2887/11936). 

Srv. 33,97, 9836, 12070; 892, 5182, 6509,9714 Sb. n. s. 

žalobkyně se domáhají' ,prohlášen, nepřípustno:sti exekuce, vedené 
žalovaným na lodní garáže, :postavené na pozemku patřícím Státní po
říční správě, tvrdíce, že k ř,ečeným gará!žím nabyly vlastnktví trwdlcí 
tak, že procházely gMážemi a všech věcí tam jsoucích se' ujaly tím, že 
se ji;ch rulkou dotkly s tím, že to je jejich vla'stnictví, když před tím 
prodatel prohlási,l, že to jsou garáže, které jim byly prodány. Po, u,ve
deném převzetí garáží do vlwstnidví p-řipevnily žalobkyně na zevní 
straně lodních garáží, štítek s nápisem označujícím jeji'ch vlastnictví. 
Nižší so,udy žalobu zamítly, odvolací ,s'oud z těchto dů
vod ů : Otázku, zda jide o věc movitou nebo- nemovitou, jest posuzo
vati výhradně podle § 293 obč. zák, který prohlašwje za nemovité vše
clrny věci, které nelze bez porušení jejich podstaty přenášeti s jednoho 

Civilní rozhodnuti XIX. 22 
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místa na druhé. Nelze proto uznati za movitou stavbu tak velkou a cen
'nou, o jakou tu jde, a 'která, ahy mohla hýti převedena, nemůže býti to
Bko rozebrána a znova na jiném místě ponze sestavena z neporušených 
jinak součástek, nýbrž musila by hýlU úplně zb'Ourána a znova vysta: 
věna s použítím upotřebitelného materiálu. jen takovýto výklad lze dát! 
slovům zálmltu »bez porušení podstaty«. Podle nich by bylo lze za mo
vitou pokládati jen. ta'kovou stavbu, která 'by byla sestavena z jednotli
vých, snadn.o- přenosných a oddělite'lných součástí, .ani,ž ;- .nic,h při zbou
rání přišlo něco podstatného na zmar, co by mus,lo hyl! pn znnvuvy
stavě·ní zase nahrazováno. Tu priwem přihlíží ,prvý soud k posudku 
znalcovu, ,podle něhož lze sice jednotlivé součásti budovy rozebrati a na 
jiné místo· přenésti nebo převézti, Že však nelze přenésti všechny sou
části, takže přenášením by nastalo jisté porušeni ,podstaty věci. Na 
první poMed je zřejmé, že by byl!y. zcela wičeny,,,,koso'vé omítky stropu 
a že by přišlo nazmal' i provedené urovnání ,pozemku, betonový pod
klad, zděná žumpa a valná část zařízení' os.věnovacího a kanalísač
nlho. VYiPočetl-l'i zn'alec, že by se přenesení mohlo ,státi tO'liko se ztrátou 
více než '/, hodnoty stavby, nelze po·chybovati 'O tom. že nelze stavbu 
pokládati za věc movitou, nehledě ani k j,ejim rozměrům. jde-J.i pak 
o stavbu ve smy,sl,u § 435 obč. zák a o věc nemovitou, tu uznávají od
volate'llky i v odvolání., že vl8Jstnictví tu lze nabýti toliko zpúso'bem na
značeným v § 434 obč. zák, tO' jest uložením listiny II soudu. Proto, <lJČ 
původně ll:Jl'I,atňov<lJly j<lJk;o právO' ned'opouštějící výk;on exekuce ve 
smyslu § 37 ex. ř. své vllastnictvi k lodním garáJžím, neupustHy od 
toho, uzmaMše, že nedošlo k ,převodu .,podle § 434 O'bč. zák uložením 
listiny tam uvedené u soudu, a uplatňují, že postači jako právO' vyl1.lčující 
exelk;uci podl,e § 37 ex. ř. pouhá držba věci jakO' práv'O věcné, zejména, 
'jle-li kvaliHkována podle § 372 obč. zák. Odvolatelky samy 1.Iználvají 
~právnost .stálé j,udikatu:ry nejvyššího soudu, nwzná'vajícího právo ta
kové za postačitelné k vyloučeni, z exekuce podle § 37 ex. ř. u nemoví
tostí zapsa,ných v Iknihách pozemkových, snaží se však dovoditi, že ná
zor ten, opiraj,ící se o' ustanovení §§ 339, 346, 372, 373, 425, 431 a 444 
obč. zák. nelze rozši'řovati na nemoviltosti v knihách pozemkových ne
z8Jpsané. Soud odV'olací nemůže s tímto názorem souhlasiti, neboť tu 
není závažného důvodu, proč by nyní neměly platiti stejné zásady i pro 
nemovi,tosti v knihách nezapsané a stavby na cizím pozemku, o nichi 
pJati podle § 435 obč. zák. totéž; co o jiných nemovitých věcech v po
zemkové kni.ze nezapsaných. Stejně jako se nilkdo nemůŽe státi vla,stní
kem nemovitosti. v knihách! zapsané, pokud pro něhO' nebylo vloženO' 
vlastnické právo do pozemkové knihy, nemŮŽe nikdo podle § 434 obč. 
zálk. naJbýti ani od jiného (převodem) vlastn,ictví k nemovitosti v po
zemlkové knize neza,psané, pokud nebyla uložena u soudu HstÍlna, mající 
náležíto'sti llstÍ'J1Iy vkladné podle §§ 432 a 433 obč. zák. Podle obsahu 
zákonných předpisů sem s,e vztahujidch a celé tendence úpravy těchto 
poměrů III. dílčí novelou k obč. zák., má tu tedy wl,ožení. listiny u soudu 
u nemo'li,tostí v kni,hách nez<lJpsaných týž význam jako vklad práva 
V'lastni·okého v pozemkové knize u nemovitostí tam zapsaných. V pří
padech singulární smluvní su:kcesse vlastnického práva mohlo býti podle 

- Čís. 15949 -
339 

§§ 434, 435 nabyto nebo pozbyto j-en uloženim přÍ'sl.ušné listiny u soudu. 
J tu může dosavadní vlastník (ať již je zřejmý z lisHny toliko ulo
žené, nebo nabyl nemovitosti jiným způsobem) přenechati· vždy ještě 
svou nemovitost jinému, než komu ji odstoupil bez převodu podle § 434 
obč. záJk., a zůstává podle hmotných předpilsú právních nadále vlas·tní
kem. Naproti tomu nabyvateli, na něhož nebylO' ,převedeno vlastnidví 
podle §§ 434, 435 obě. zak a který má v odstupní, smlouvě pouze 
Mul, který podle § 434, stejně jalk v případě § 425 ohč. zák., neskýtá 
ještě právo vlastnické, přísluší proti odstupite'li toUko ohligačn'í nárok, 
a byl'a-li nemovitost i do, ,skutečné držby odevzd"na, lze jej až do ulo
žení příslušné listiny u soudu pokládati tO'líko za držitele (§ 329 obč, 
zák.), který poží'vá sice ochrany žalob na ochranu držby (§§ 339, 346 
obč. zák) i žalob z domnělého vlastnictví §§ 372, 373 obč. zák), Tím 
ovšem se nemůže ubrániti tomu, kdo se opírá odův·od silnější. Ani u 
nemovitostí v lmihilch neza;psmých není drženI nemovitostí podle § 372 
obč. zák. nárok;em, který by činil exekuCÍ' nepří,pustnou ve smyslu § 37 
ex. ř. Právě, že účelem tpředpi'su § 37 ex. ř. jest, aby byl postižen pouze 
majetek dlužníka a aby při výkonu práva proti exekutovi nebyly po
sti'ženy třetí osoby na svých právech (ovšem silnějších), nelze ani, tu 
uznati za právo takové pouhoUl držhu:, třebasl kval,i!iko·vanou podle § 372 
obč. zák., neboť nabytím ře·čené držby nepře,stává věc býti ještě ma
jetkem dosavadního vl.astníka a jeho právu vlastnickému musí i taikova 

. držba ustoupiti. Opírají-li tedy svůj nárok toliko o držbu, kdežto nárok 
žalovaného (právo zásta"níl) jest opřen o' vlastnictví' exekU!tovo, ne
může mí.ti žaloba pouhých držitelů ani protin ě m u úspěch, neboť ne
jde tu O' hlobu uplatňující právO' si'lnějšího držíte!:e pwti slabšímu 
(§·372obč. zák), nýbrž o žalobu podle § 37 ex. ř., kde nutno dO'kázati 
takové právo, které by vŮJbec n,edopouštělo výkonu exekuce. Právem 
takovým pak není ,pouhá držba nemoviltosti, třebaže se snad opírá 
o platný důvod k nabyli' vlastnictví. 

N.e j, v y Š š í s o u dl1!evyhověl dovolání. 

Důvoldly: 

Odvolací, soud pokládá lndní ga'ráže, o něž jde, za věc nemo.vitou. 
S jeho .názorem nelzes'Ouhlasiti. Lodní garáže byly vystavěny na zá
kladiě pachtovní smlouvy na cizí půdě, tedy ne v úmyslu, aby navždy 
nI" ní zů,shuly; j'sou proto' věcí moviitoUl, jak jde naj evo z § 29'70bč. zák 
a z nadpisu ,k §§ 431, 436, 451, odst. 2, obč. záJk (mzh. Č •. 3397, 9836, 
1207!O Sb. n. s.). jsou~li však věd movitou, jest dále z'koumatí, jde-li 
II nkh o obyčejnou,samostatnou věc movito'u neb o 'stavbu ve smyslu 
§ 435 obč. ziko 1 když stavby provedené n8J cizí půdě nemají podliC vúle 
stran zústati na ní trvale a nemohou 'proto. býtí pokládáJny za její příslu
šenství podle § 297 obč. zák., jsou přece hospodářsky vázáJny na poze
mek potu.d, že ztrati přenesením na jiné místO' zpr.avidla tolik J1'a ceně, 
že se to rovná jilch částečnému a mnohdy i úplnému znehodnocení. Pro
to vyžaduje právní obchod s takovýmí ho·s;podář,sky nepřenositelnými 
sta\Cbami jiné úpravy, než ,se jí dO'staloobY'čejným věcem movitým. Této 
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hospodářské potřebě vyhověla III. dílčí novela k obě. z';'k., jež pro
hlásila stavby na cizí půdě za rovnocenné nemovitostem, jež nejsou za
psány v knihách pozemkových, a změni,la za tím účelem §§ 435, 437, 
451 a 481 obč. zák Nové předlpúsy jsou dů·sledným vybudovánim § 293 
obč. zák., že nemovitosti jsou věci, jež nemohou býti přenášeny z mi'sta 
na místo bez porušení své p-odstwty (č. 339'7 Sb. n .. s.). K takovým 
stavbám netrvalým patří t. zv. s'uperaedi[iikáty, t. j. stavby zHzené jen 
v meúch omezeného užívacího práva stwvebníkova, jako stavby zří
zené poživatelem, pachtýřem nebo nájemcem po dobUJ jejioah požívámi, 
pachtu nebo nájmu. Nižšími soudy bylo zjištěno, jaký fOEswh mají lodní 
garMe, jak a z čeho jisou vystavěny a odvoktd soud zevrubně u'ledl, 
že a v jakém 'směru by přenesením nastalo podstatné jeji,ch porušení 
a s jakou ztrátou nw hodnotě by bylo spojeno. Z toho, vyplývá, ž·e 
u lodních garáží jde o stmbu. ve smyslu § 435 obč. zá!k. Je-li tomu tak, 
jest k nabytí jejich vlastni'ctví převodem potřebí podle § 435 obč. zák 
ul'ožení Hstiny vyhovující U'stwnovením §§ 432 a 433 obč. zák. u soudu. 
Uložení Hstiny má tu týž vý:mam jako' 1fkl<l!d práva vlastniockého na ne
movitost ve veřejné !mLze zapsanou. Tomu nasvědčuje již znění zá
kOlna, neboť podle § 431 obč. zák. mus.í k převoelu vlastnictví l1emo,vitých 
\'ěcí býti nabývací jednání, zaps2iflo do veřejných ,knih k tomu určel1ých. 
Aby bylo převedeno vlastnictví k nemovitostem, které nejsou zapsány 
v po,zemkové knize, musí býti II soudu uložena listina m<tjíd náleži
losU §§, 432 a 433 obč. zák. Mí'sto svoJ;ení k vkladu nastoupí pwhlá
šení" že se s'.'oluje, aby hyla listina ulo,žena. Ust<l!no,vení § 435 obč. zák. 
pr,aví, že toté'ž platí twké pro převod vlastnictví k stwvhám, které j'soul na 
cizím pozemku vystavěny s úmyslem, aby na něm nezůsta,ly trvale, po
kud neJsou' příslušenstvím stavebního práva. Uložení řečené listiny jest 
tedy předpokladem k nabytí vlastnicM k stavbám vytčeným v § 435 
obč. zák., převádějí'U se na jiného, a nikol'i pouze úkonem registmoním. 
Ze taková listina s těmi,to náležito,stmi, nebyla usouelu uložena, jest ne
spomé. Zalobkyně proto neprokázaly, že n<tbyly vlastnictví k lodním 
garážím, o' něž jde. Zalovanému hyla k vydobytí jeho vykonatelné 1'0-
hledá\'ky 'pravoplatně povolena exekuce jednaJk nucený"m zHzen,tm práva 
zást<tvního, a to zájemným popisem nemovi·tosti v pozemkové lonize ne
zrupswné, postavené na pOlzemcích č. kat. .. , 'jedJnruk nucenou dražbou 
nemovHosti. Z této ,sku1ečnosH nutno vycházeti. Aby tyto lodní' garáže 
z exekuce mohly býti. vyloučeny, musely by žalobkyně podle § 369 
obč. zák. prokázati, že jsou 'jUch vlastnicemi. To se jim všwk nepodařilo; 
prokázaly jen, že jsou jejich držitelkami, což však nestačí (rozh. č. 892, 
5,182,6509,91714 Sb. n. s.). Podlle §.37 ex. ř. může se třeU o'soba brá
ni,ti proti exekuci jen, přísIUŠí'-li ji právo na věc, která jest přeclmětem 
exekuce, nikoli má-li jen obligaoní nárok na zřízení takového práva. 
Vlastnictví k nemovitosti se nabývá a pozbývá zápisem v kni,ze pozem
kové, smlouva sjednaná o' převodu vlastn,ictví, jest jen titulem k mlJbytí 
práva vlastnického, obligačním nárokem, nezwkládwjkím nárok na vy
loučení nemovi,tostí z exekuce (mzh. Č. 9714 Sb. n. s.). Totéž platí při 
nabytí vlastnictví k stavbám, o nichž mluví § 435 obč. z,rk., jenže mí,sto 
Z"'plSll do pozemkové knihy nastupu,je uložení Hstiny předepsa,ného 
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obsahu u knihovního soudu. Je pravda, že exekucí má býti ,posti.žen 
jen majetflk dlužníkův; jáelrem ,spom jest však otázka, zda lodní ga
ráže, smlouvou ske ji,ž zcizené, avšak bez uložení smlouvy předepsaného 
ohsahu u soudu, náleží s h<leeliska právního do ma!j'etkU' ž<tlobkyň, a 
nejde v. souze~ém ,~ří.paelě o. t~, zda Ťa'~é dlužník .byl vlastníkem garáží. 
Proto Jest pravo zalobkyneml tvrzene, nebyIa-IJ listina u soudu ulo
žena, pouze právem ohligačním a nikoliv právem činídm exekuci ne
,přípustnou. Není tedy dO'volání Fž proto, odůvodněno. 

čís. 15950. 

Neučinily-li strany prohlášeni podle čl. IX, odst. 4, zák. Č. 161/1936 
Sb. z. a n., projednává se spor podle ustanovení civilniho řádu soud
nlllo platných pro řádné soudy; opravná lhůta do rozhodnuti v řízení 
tom vydaných jest čtrnáctidenní; straně nemůže však býti na újmu po
da~-l!. ~p~avný pros~ředek . (d.ovOlání) ve lhůtě patnáctidenni, přlzpů
sobwsl Jej rozhodnuh odvolactho soudu jenž vynesl rozsudek jako od-
volací soud ve věcech pracovních. ' 

(Rozh. ze dne 19. března 1937, Rv 309/37). 

U okresního soudu ve V. (kde není ani pracovní soud ani odělení 
pro spory pracovní) byl zah<ťj.en dne 2. zářÍ' 1936 spor, v'němž se ža
Jobce. d~máhal ~apl,~cení n~doplatku své mzdy za konané služby pro
davacsk~ v !r~!Joce za~?va,?eho. Strany neučinily před tím, než se pu
shly do Jednanl, prohlasem o tom, zda mají za to, že jde o 'spor pracovní. 
Po pr01eclnwní. věd vydal s o' ud IP f v é s t o I i ce rozsudeik zamíta
jící ža'lobu. O odvolání, podaném proH tomuto roz'sudku rozhodl krajský 
soud v M. jako odvolací, sOUJd ve vě'C.'eiCh pracov
n í c h v senátě složeném ze tří soudců z povolání a dvou přfseelí
cích a rozsudek prvého souelu potvrdil. Do tohoto rozsudku podal ža
lobce dovolání patnáctého dne od domčení odvolacího rozsudku. 

N e j vy Š š í s o u d zruši,1 z ,podnětu dovolání rozsudek odvolacího 
soudu. i předch~zí řÍ'zení, počínaje ústním jednáním odvolacím, jako 
"mateme a ul,ozll odvolaclmuo soudu, alby O od~oláni znova rozhodl 
v senátě slo,ženém podle § 7 j. n. 

Důvody: 

• S,~or byl zahájen u o,~resního soudu ve V., ,kde n'ebylo zříZelllO od
delem pro spory pracovm, dne 22. září 1936, tedy po účinnosti zákona 
Č. 161/1936 Sb. z. a n., jen'ž nabyl účinnosti 1. srpna 19,36. Podle 
?dst. 4, čl. IX řečeného zákona, dboplňuljf.cúho ustanovení N. IV zákona 
~: 251/1 93~ Sb. z. a n., jest spor projednávati poclle ustanoveni civilniho 
ra~,u. soudnrh? pl~tných pro řádné soudy, neučiní-li strany před tím, 
nezl; s~ pustl do Jednání o věci hlavní, prohlášení o tom, zdw mají za 
to, ze Jde ° spor ,pracovní, který třeba projednávati podle odstavce 2, 
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čl. IV zákona č. 251/1:934 Sb. z. a n. V souzené věci strany takové
hotG prohlášení neuči",i-ly, bylo protO' spnr podle čl. IX, odst. 4, zák. 
č. 161/1936 Sb. z. a n. ;projednati, podle ustanoveni dvHního řádu snud. 
ního platných pro řádné soudy, a platila ",de čtmáctidenní dnvolaci 
lhůta podle § 505, odst. 2, c. ř. s. a nikoliv patnác~ide,nní lhůta po~:e 
§ 34,od,st. 2, zákona Č. 13.1/1931 Sb. z. a n. Lec zalobcl nemuze 
býti na úkor, přizpůsobi·l-Ii opravný prostřed,ek rozsudku, vydanému od
volacím soudem ve sporech pracovních (srv. plen. rozhodnuti Č. 1309 
Sb. n. s.), a ne'lze protO' jeho dovolání poklildati za opožděné, proto·že 
bylo podáJtlo teprve patnáctého dne po doručení wZ'sudikiU odvoladho 
sou·du. Zmatečnost jest však spatřovati v tom, že odvolací snud jednal 
a rozhodlo odvolání proti rozsudku okresního soudu ve V. v ·senátě slo
ženém podle čl. IV, odst. 2, záJkona č. 251/1934 Sb. z. a n., totiž v se
nátě ,složeném ze třísol.ldců z povolání a dvou přísedících. Odvo,laci 
soud nebyl tudíž řádně obsazen a jeho rozhodnutí i předchozí ústní jed
nání odvolací jest zmatečné podle § 28, odst. 2, zákona Č. 131/1931 
Sb. z. a n. a § 477, Č. 2 c. ř. s. 

čís. 15951. 

K pojmu nápadné nedbalostL 
Pokud se vyžaduje nápadná nedbalost k tomu, aby se pronájemce 

mohl domáhati náhrady za škodu na ušlém zisku, která mu vzešla lim, 
že nemohl proto, že dosavadní nájemce včas nevyklidil najaté místnosti, 
odevzdati pronajatou nemovitost jinému nájemci, najavšlntu ji za vyšší 
nájemné. 

(Rozh. ze dne 19. bfezna 1937, Rv I 328/37.) 

žwlobce pronajal nájemní smlouvou ze dne 31. prosince 1930 žwlo
vané firmě mistnosti ve své to·vámi· bllJdově čp. 107 v N. H. na dobu 
od 1. ledna 1931 do 31. p<osince 1931 za roční nájemné 7.500 Kč. 00-
dateool'm ujednáním zlO. pmsince 1931 byla u,.jlemní smlouva prodllOu
žena do 31. března 1932, při čemž se žalovwná firma zavázala zaplati1i 
nájemné za dobu 0'd 1. ledna 193·2 d0' 31. břema 19:32 částkou 1.875 Kč 
předem d'!!e 1. ledna 1932. Dne' 31. března 1932 měl nájemní poměr 
skončiti, ani'ž bylo t"~ba zvláštní předchozí výpovědi. Žalovwná firma 
však v 'březnu 1932 vyjednávala se žalobcem o prodlouženf nájmu, 
avšak i;ednání nevedla k cíli, poněvadž se stmny nemohly shodnouti na 
podmínkách nové smlouvy. Za vyjednávání upozomil žalobce žalova
noU firmu., že jí p-r,o,najme uvedené mí,stnosti na dobu wž ·dio 31. pro
since 1932 jen tenkráte, jestliže žalovaná zaplatí nájemné za dobu od 
1. dubna 1932 do' 31. prosince 1'9132 nwjednollJ předem nejpozději dne 
1. dubna 1932, nevyhovují-li ji však tytO' platební podmínky, že musí 
býti najaté mílstnosti bezpodmí,tlečně 1. dubna 1932 vyklizeny, aby s nimi 
mohl žalobce v0'lně naJkláclati. Poněvadž VŠalk žalovaná firma pro
hlási,la, že s těmito plat~bními pndminhmi nesouhlasí, nevznikla nová 
smlouva. To žalobce oznámil žalnvané dopisem ze dne 25. března 1932 
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a zároveň v něm žádal za bezpodmínečné vyklizeni reality s výslovným 
poukazem na to, že pro předmět nájmu má již jiného zájemce. Mohla 
tudíž žalovaná místnosti vykliditi včas. Po té j.ednal žalobce s ing. fran
tiškem K-em v H. o pronajetí to:vácrních místností a vý,sledkem jed
nání bylo, že ing. fr3Jntišek K. najal tovární mí,stnosti v domě čp. 107 
v N. H. s vedlejšími mí'stnostmi na dobu 6 let, pOlčínaje dnem I. dubna 
1932 do 31., prosince 1937, za roční nájemné 18.000 Kč, při čemž částka 
13.000 Kč jako nájemné na dobu od I. dubna 1932 do 31. prosLn·ce 1932 
byla spJ,atná ihned, při nastoupeni nájmu, další dávky nájemného pak 
pololetně vždy prvého dne každého kaclendářníbo pololetí. Jmenovacný ná
j emce si však při tom výslovně vyhr<ldN právo odstoupiti od smlouvy 
bez výpovědi" kdyby žal.obce nesplnil některou z ujednaných podmínek, 
zejména kd'yby mu nemohl' odevzdati v)"kHzený předmět nájmu včas. 
Ačkoli žalovaná Hrma byla ulpozorněna, že žalobce vyjednává s j,inými 
zájemci a že najatý objekt musí býti vyklizen dne I. dubna 1932, nevy
klidila mí'stnosti po uplynutí nájemní doby, t. j. 1. dubna 1932, takže 
se nový ,nájemce ing. františek K. nemohl, stěhovati, a dne 4. dubna 
1932 žalobci oznámÍ'l, že od smlouvy odstupuje, poněvaclž mu žalobce 
nemohJ. odevzdati vykli'zený rraiatý předmět dne I. dubna 19.3'2. Ža
lo,bce, tv"dě, že žalovaná firma tím, že nev)"klidila proti smlouv·ě mí:stnosti 
po skončení nájmu, zavinila žalobci' škodu 13.000 Kč, totiž částkou, kte
rou by byl žalobce od nového nájemce ing. Františka K. dostal jako 
pacMovné za dobu od 1. dubna 1932 do 31. pmsince 1932, kterážto 
částka měla býti zaplacena předem, domá'há se na žalovaných škody 
v zažalované výši. Žalovaná firma 'namída, že žalobce jí dopisem ze 
dn,e 12. nebo 13. března 1932 oznámil, že jest na vůl'i žalované finmy, 
chce-li si dále místnnsti ponechati v nájmu za stej,né nájemné, a žádal 
jen, aby nájemní smlouva byla uzavřena dokonce roku 1932 a aby 
celé m\jemné za tento rok bylo .předem zaplacetlo I. dubna 1932, v pří
padě prodeje továrny však měla žalovaná mí,stnosti do čtvrt roku vy
kliditi, kdyby kupující na tom trval. Na tuto, u<lbídku ndpO'věděla strana 
žalovaná dopisem z 15. března 1932, že jest ochotna' od 1. dubll a 
1932 za do'S"vadnf nájemné mí'stnDIsti dále tlajmouti .při tříměsiční 
ohollJstratlné výpovědi, která by mohla býU dáJna vždy koncem měsíce. 
Na tento dopis odpověděl žalobce až za deset dní, t. j. dopisem ze dne 
25. března 1932, kterýžto dopis hyl dán na poštu 26. března 1932 " 
pro velikonoční svátky došel str"ně žalované teprve dne 29. března 
1932. V něm jí žalobce oznámil, že nemůže při'stollpiti na pJ.atebn'í pod
mínky nabízené žalov"nnUl a že trvá v plném rozsahu na ,svém dopi'Su 
z 10. března 1932, podle něhož musí nájemné za dobu od 1. dubna 1932 
do 31. prosLnce 1932 býti složeno celé nejdéle 1. dubna 1932, jinak že 
má jiné záj,emce na nájem celého· obje'ktu, což jest pro žalobce vý
hodnější. Podle uvedeného dopisu byl tedy žalobce ocho·jen smJ,ou'lu 
se žalo'vanou prodloužiti, jednalo se jen ·0 právu ,placení nájemného, 
nebylo vš~k v dopise zmí'nky o tom, že místnosti mají býti 1. dubna 
1932 v)"klizeny. Dopi,sem ze dne 30. března 1932 odpo'věděla žalovacná 
žalobci, že s požadavkem žalobcovým stran zaplacení pachtovného zá
sadně souhl'así, že .nájemné na rok 1932 složí u spořitelny v N., která 
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bude vypláceti nájemné žalO'bd čtvrtletně předem a bude-li smlouva 
předčasně vypověděna, dostane žalo,vaná zbývající částku od spořitelny 
zpět. Žalobce na tento dopis, který ho mU'sel dojíti nejdéle 1. dubna 
1932 ihned neodpověděl, neoznámH jí, ani telegraficky, ani telefonioky 
svilj ne'souhlas s formou placení', kterou žalovaná navrhla, a ani za
městnancům žalované firmy se vubec nezmínil, aby místnosti vyklidili, 
že pronajal tovární mí'slnosti někomu j,inému. Teprve dopisem ze dne 
8. dubna 1932 odpověděl na dopi's žalované ze dne 30. března 1932 a 
te'prve v něm oznamuje, že návrh žalované ne:při1ímá, že mÍ'stnosti měly 
bY.ti 1. dubna 1932 vjOklizeny, že uzavřel jinoui nájemní ,smlouvu, že 
utnpěl 'škodu 13.000 Kč, že ná>hradu, škody žádá od žalovi>né, která 
n~chť poukMe částku 13.500 Kč ihned, zbytek ,pak v poJ.olelních splát
~ach po 9.000 Kč. Z dotčené 'Korespondence jest zřejmé, že blova,ná 
hmla před 10. dubnem 1932 nevěděla a nemohla věděH, že ži>l'Ú'bce 
chce, aby místnosti byly 1. dubna 1932 vykUzeny, že jednal nebo' jedná 
s jiným zájemcem, poněvadž až do 8. dubna 19,32 jednala žalovaná 
se žalobcem o prodloužení dasavadní smlauvy nájemní. TatO' jednání 
navázal sám žalobce dapisem z 10. března 1932 a pOlněvadž nikdy ža
lované nic nepsal a jiném jednání, s jiným zájemcem a nedal žalované 
jinou lhůtu k vyjádření Ol svých mwrZÍ!ch, mu.se,'la mí,ti, žalavaná firma 
za to, že nájemni smlouva bude skutečně prodloužena, když podstatné 
kusy .smlouvy až nasplalnost nácjemného byly dojedn.ány. Žalobce 
nikdy také nepsal ža,lov<lné, alby místnosti dne 1. dubna 1932 v)i1klidHa, 
takže slrana žalovaná nezavini'la škodu žalobcem požadovanou utrpěl-li 
ji vi'Jbec. Ještě 31. března 19032 vy~'ádřj.l se ž,alobce Emilu O.: zaměst
~anci žalované firmy, aby .přiměl majitele žalované firmy ke koupi ob
Jektu, .ph čemž se ani slovem nezmíni'! o tom, že místnosti 1. dubna 
1932 mají býti vyklizeny. Ani' 2. dubna 1932, když Emil O. zpravil ža
lobce o tom, že žalovi>ná poukázal,a žalobci peníze, neřekl žalobce ani 
slova o tom, že u'zavřel jinou nájemnfsmlouvu, a teprve několik dní 
později řekl Emilu O-o'vi, že uzavřel 'smlouvu s ing. K., že místnosti 
měly býti v)i1klizeny dne 1. dulbna 1932 a že bU'de po.žadovi>ti náchradu. 
Zalovaná firma nezpůsobila žalobci škodu, neporušivši žádné smluvní 
povin:nosti. S o u' d op r v é s tol i c e zamíitJ. žalobu. O cl vo la c í 
s o u d vyhověl žalobě. 

N e j v y Š š í ,s a Ul d obnovil rozsudek soudu prvé stoHce. 

Důvody: 

Zalobce se domáhá jen náchrad y ušlého zi.sku a jest proto zkou
mati, zda tvrzená újma byla zpusobena nápadnou nedbalosti žal0'vané 
H;my. (§§ 1324, 1331 obč. zák.). Pojem nácpadné nedbalosti občanský 
zaikomk nevymezu']e, stanovl pouze pravidlem § 1297 hranici, pokládaje 
za pořádného občana toho, kde jedná s péčí a pozomo'stí, o jaké mlu'ví 
~~čený předpis, a jest tedy jednáni ~lověka ohyčejných schopností mě
n~kem, zda v lmnkretnim případě Jest odůvodněna výtka nedbalosti 
vllbec (,srv. rozh. č. 5477 Sb. n. s.). Nedostatek píle a pozornosti 
člověka obyčejných schopností jest tedy nedbalostí mirnějšiho stUlpně 
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(culpa levis). Hrubá (nápadná) nedbalo,st jest, jak vyplývá z protikladu 
lehkého zavinění, neobyčej.n,é zanedbá:ní nutné píle a opatrnosti, které 
se dopouští jen člověk obzvlášť neopatrný nebo lehkomyslný (srv. 
Ehrenzweig IV1 1928, str. 58), který nedbá ani toho stupně opatrnosti, 
jehož jsou sohopni i: lidé méně způ'sobUlf než člověk prostředních 
schopn.ostí, (Kraim I 1899, str. 381; srv. též rozb. Č. 4029 Sb. n. 's.). 
Vycházi-li se z tohoto' určení, pojmu náJpadné nedbalosti, nelze nazvati 
chování žalované li'rmy v souzeném případě ná:padně nedbalým. Dopi
sem ze dne 10. března 1932 upozornil sice ža,lobce žalovanou lirmu, že 
musi na:jaté místnosti vyk1idHi' a odevzd'ati. žalabci' dne 1. dU'bna 1932, 
kdyby jeho podmínky ne,p'řija1a, a dalpi:sem ze dne 25. března 1932, 
zamitm.lv mrbídlku učiněnou: mu ža,lovanou dopisem ze clne 15. března 
1932, oznámi:l ji. že trvá, na'podmílnikách oznámeln'ých ji dne 10. března 
1932 a že jin'ak má již jiného nájemnoika, který by najal celý objekt, 
oož pro žal'obce bylo, výhodnějším; jilstě lze VŠaJk rozuměti dopi,sll ze 
.dIne 25. března 1932 tak, že by žalobce byl ochoten prodloužiti nájemní 
smlouvU' do konce roku 19132, kdy žalovaná ještě nyní. přijala jeho 
podmínky ze dne 10. března 1932. Nebyl tedy rozdíl požadavku žalob
cova a na<bídky žalované :wačný, nebo,ť žalobce žádal dopisem ze dne 
10. březnaJ 1932, aby mu žalo'vaná: nájemné za celoU' nájemní dobu do 
konce roíu 1932 platila předem, kdežto žalovaná dopi:sem ze dne 
3. března 1932 mu oznámila, že je ochotna složiti nájemné, připada:jící 

. na celou dobu nájmu u spoHtel:ny města N. tak, že by vždy nájemné za 
čtvrt bylo poukázáno žalobci předem a zbytek že by zůstal pro něho 
v úschově až do doby splatnosti a byl by vrkeu žalované firmě jen 
v přÍ;p"dě předčasnéhO' ro·zvázání nájemní. smlou,vy výpovědí danou 
žalobcem. Všechny ostatnf podminky žalobcovy přijala žalovaná již 
dřivějším dopisem, a ježto rozdí,1 mezi jejími podmínkami a návrhem 
žalohcovým hyl< tedy zcela nepatrný, mohla ža:lovaná v dobré víře 
předpokládati, že žalobce přijme její nabídku ze dne 30. března 1932, 
a že nájem do konce roku 1932 bude prodloužen, a to Um víoe, když 
podle zji:štěniodvoladhú soudu se žalobce zaměslnandžalované firmy 
v N. v kri1i",ké době o nutnosti vykJ,i'zeni najatých místností. vůbec ne
zmiňovali a žalovanou firmu ani ústně, ani .písemně neupozornil na to, 
že má zvláštní zájem na tom, alby v případě nepřijetí jeho podminek 
najaté mí!stno.sti byly vyklizeny :přesně dne 1. dubna 1932. Od,pověď na 
její nabídku ze dne 30. března 1932 nemohla žalovaná ohdržeti při užití 
<Ybyčejného, poštovního, spojení před termínem vyklizení a nelze proto 
tvr,díti., že by každý, i méně opatrný a nad"ný člověk mu'si! v daném 
případě si býti védom toho, že ~evyklize'll{m najatých místností přesně 
v den skončení nájmu by mohl porušili' oprávněný zájem odpůrcův. 
Bylo proto již z tohotu důvodu, obnoviti rozsudek prvé stolice. 

čís. 15952. 

Povolil·Ji soud odklad exekuce bez uložení jistoty, ježto mu v té 
době nebylo známo, že vylučovací zaloha byla podána osobou, na niž 
se vztahuje velicí předpis § 44, odst. 2, Č. 2 v doslovu čl. V, Č. 3 zák. 
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č. 161/1936 Sb. z. a n., nemůže vymáhající v,ěřitel tuto skutečnost 
uplatňovati pro zákaz novot rekursem; může však dodatečně navrhnouti, 
aby povolený již odklad exekuce byl učiněn závislým na složení při
měřeně jistoty, uváděje skutečnosti, které soudw v době povolení odkladu 
exekuce nebyly a nemohly býti známy a pro které by byl povolil odklad 
jen s uložením jistoty, kdyby mu v té době byly bývaly známy. 

(Ro'zh. ze dne 19. března 1937, R II 53/1(37). 

Návrhu žalobce, který podal na žalovaného žalobu vyhl'čovací podle 
§ 37 ex. ř., na odklad ex~kuce na vyl'llčo"wné svršky až do pravoplat
néha ra.zhodnutí sporu, bylo vyhověno bez uložení jistoty. Po právni 
mocí tohoto usnesení navrhl žalovaný, aby byl, da'lší adklwd exekuce 
učiněn závislým na slo'ženi, jiistoty, ježto žalobce jest synem povinného 
a též ostatní podmínky předpisu § 44, odst. 2, Č. 2 ex. ř. ve znění ,čl. V, 
Č. 3, zfuk Č. 161/1936 Sb. z. a n. jsou splněny. S o udp r v é s t o
l i c e vyhOVěl návrhu žalovwného a uložil žalobci slož,en; Jisto~y 
200 Kč dO' 8 dnI! po právní mod u·sneseni. Rek u r sní s o u d zwmlt! 
návrh žalo,vaného. 

N '" j vy Š š í s o u d ahnovil usne'sení prvého soudu. 

Důvody: 

Rek'llfSní soud zrušil usnesení soudu prvé stoHce, správně změnilI 
tOt0 usneseni a zamítl návrh žalovaného, aby povolený odklad exekuce 
byl učiněn závislým na složení jistoty - v podstatě proto, že i podle 
nového doslovu § 44, odst. 2, ex. ř. lze, byl-li již pov0'len odklaod 
exe~wce, dodatečně ul'ožili navrhovateLi složení jistoty jen tehcla, na
staonou~H teprve po povo:lení odkladu sku,tečnosti, jež činí pravděp0'dob
ným ohrožení uspoko.jení vymáhajiciho věřitele. Ve všech ostatní'ch 
přfp<tdech je prý soud, právě tack j<t~o strany, vá'zán pravoplatným 
usnesením (I. j. usnesením povO'lujícím odklad exekuce bez ·složení 
jistaty), ao je pOlnecháno stranám, aby si :proti takovému usnesení stěžo
valy. Nehloedíc k tomu, že múpadené usnesení neuvádí v tomto směru 
nové ~néní § 44, odst. 2, ex. ř. s.právně, - ježto podle § 44, odst. 2, 
č. 3 ex. ř. v doslovu čl. V, Č. 3 záJkona ze dne 16. června 1936, Č. 161 
Sb. z. a n. může býtí v případě 'upravooém v tomto usbno'Vení navrho
vwteH, na jehož žitdo'st byl povolen odklad exekuce, uložen0' složení 
jistoty, uvede~li vJ'mfuhaojkí věřitel po povo,lení odkladu 'okolnO'sti, které 
čin!, pravděpadobným ohrazení jeho uspokojení a které dřhre uvésti 
nemohl, - bylo by lze s názorem rekur·snfhosoudu, že v ostatních 
případech nového dO'sloVll § 44, odst. 2, ex. ř. nemůže vymáhající věřitel 
uvésti po po,vo-lení odkladu exekuce okolnosti, jež jsou podmínkou 
uložení jistoty, souhlasiti, jde-li o případ Č. 1 druhého odstavce § 44 
ex. ř. V takovémto případě má soud při rozhodováni a. návrhu na po
volení odkl'adu exekuce zpravidla plný .podklad ,pro posou(lení, zda jest 
povolení, odklil!du učiniti závislým na složení přiměřené jistoty navrho-
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vatelem, neboť m,ůže ze -spilSů nebo z Hstinuého osvědčení seznati, zd~ 
skutečnosti, na kterých se zakládají námitky proti nároku< nebo .prot~ 
povolení exekuce (§§ 35 a 36 ex. ř.) jsou:6 nejsou prokázány lishnaml 
nebudícími pochybno'stí.. Povolí-li v taJkovém pří,padě soud odklad 
exekuce bez ul'Ožení jistoty, může se vymáchající věřitd, má-li za to, že 
soud porušil velíci .předpi's § 44, odst. 2,. Č. 1 nového znění ex. ~., domá
hati rekursem změny dotčeného usnesen! tak, aby bylo po'Vo'lem odkladu 
exekuce učiněna závislým nasloižení jistoty navrhovatelem. Jin<rk však 
je tomu v přípaodě § 44, odst. 2, Č. 2, nov~li.s?va,n~ho, znění ex. f·, :po~~e 
něhož .j est povolení odkladu, exekuce uČlmb zavI,slym na slazenI pn

. měřené jistnty na,vrhovatelem, je,stliže o,soba hlízka dlužnlkovi (§ 35 
k0'nk. ř.), nebo jináosoha žiojící s ním ve společné domáJcnosti' ,pod'~ 
vylučovací žalobu (§ 37 ex. ř.) po'Zději než 14 dní po výkonu zabavenI 
movitých věcí hmotných a neosvěidčí, že mohla o výkonu zvěděti teprve 
krátce před uplynutím této lhůty nebo po ní a že žalohu podwla bez 
zbytečného průtahu. V tomt0' případě s0ll!d, rozhodující o ná~rhu ža~ 
lobce na povolení odkladu exekuce, velmI často nebude mocI seznal! 
již z podané vylučovací žaloby po připadě z exekučních spisů, zda je 
tu záklwdní podmínka pro uložen! jistoty, totiž zda je navrhovatel osobou 
hlízkou dlužníku nebo že s ním žije ve společné domáonosti. Povolil-li 
v takovém případě soud, který rozhoduj e 'O návrhu na povolení odkl~du 
exekuce bez úslniho jednácní a zpravidla i bez jakéhokoU dalšího se
ti'ení, odklad bez uložení ji,staty, ježto mu v té době nehylo známo, že 
vylučovací žaloba byl,a podána oQis?bo.~,. n~ .. nižse vztahu~'e do!če~é 
zákonné ustanovení nemohl hy V'ymaJha]1cI ventel, tuto skutečnost s uspe
chem uplatňovati ; rekursul pmH usnesení prvého sou<ctu, ježto í pro 
opravné pwstředky v řízení exekučo?im platí. zákaz nov?t. ~7'kurs vy
máhajídho věřitele byl by tu vhadnym prostreclkem k hale';l Jeho pr~v 
jen teMa, kdyby soud por:ušil velicí: před,pis § 44, o~st; 2.' črs. 2,. ex. L, 

I. j., kdyby povolil žalobo oclkhrd exekuc~ ?e~ ulo,z.em ]ls!aty pres. to, 
že měl ve s;pisech plný podklad pro poznam, ze tu JSo.u vsechny pred
poklady řečeného ustanovení pro obligatorní uložení jistoty. Aby však 
v ostatních ·přípaodech, ikde' pro t0'to pozm\ní není ve spi'sech .podkladu, 
nebyl zmařen účel ř'ečeného ustanovení, jimž mil býti vymáh<tjíocí Věří,tel 
zvláště chráněn před hezdůvodnými vylučovacími žalolbaJmi, ;pooan)émi 
osohwmi v něm uvedenými bez'prostředně před nařízeným prodejem za
bavených věcí, mu,sí býti vymáhajícímu věřitelí dovaleno, aby obďahně 
ja!ko v případě Č. 3 druhého odstavce § 44 ex. ř. navrhl dodateon'ě, aby 
povolený již odklad exekuoe byl u'ČÍoněn závislým na složení ~řiměřené 
ji,stoty, uvede-li při tom okolnosti, které soudu v době !povolem. odkladu 
exekuce nehyl,y a nemohly býtíl známy a pr.a které by byl po,vo'hl odklad 
jen s uložením jistoty, Mýby mu v té době byly bývaly zn,"my, - že 
totiž ,navrhovatel je O'sohou blízkou dlužníko"i nebo že S il1ím žije ve 
slpolečné domácnosti, - a soud je v takovém .přjpadé povinen ulo'žiti 
navrhovateli složení jistoty dodatečně a učini'U na jejím složení závislým 
povolení odkladu exekuce, shledá-li, že by tak byl bývwl podle uevede
ného vel,icího' záckoruného ipředpisu, musel učiniti již přo povo,lení odkladu 
exekuce, kdyby byl hýval věděl, že tu jsoU' předpoklady uvedeného před-
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pisu. V souzeném případě zvědě·l prvý soud teprve z návrhu učiněného 
žalova~ýn: vymáhající:I~ v~Htelem při ústním jednání dne 19. listop<rdu 
1 93~, ze zalobc:" J.ehoz navrhu na povolení odkladu exekuce bylo vy
h~veno bez, ulozem JI·~tOty, Je vlastním synem dlUlžnice Marie I-ové, a 
J~zto byl,a z~loba podana pozděj! než 14 dnfpo' výkonUl zaJbavení movi
ty'ch vecI a z~lob~e ne?svedčI1, ze mohlo vykonu zvěděti teprve krátce 
pr:d uplynulI": teto lhuty n;bo po ní a že žalobu poda-l bez zbytečného 
pru,tahu, ::- ~9Im! dodatečne další odklad exekuce právem, závis.lým na 
slowm pnmerene JIstoty navrhovatele, 

čís. 15953. 

!emědělllký~ pachtem ve smyslu vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a n. 
nen~ pacht pouhe budovy a zařízení bez zemědělských pozemkU, třebaže 
by slo o, b~~ovu p.otřeb?o~ k provozováni zemědělství a k výhradnému 
zpracOvam Jeho vyrobkii, Jako jest tomu na pf. u mlýna. 

(Rozh. ze dne 22. března 1937, R I 187/1937). 

s o U?: p r v é s t o I i. c e zamítl návrh pachtýřů mlýna na úpravu 
pachtovneho za pachtovnl rok 1935-1936 podle vládního nařízení, ze 
dne 19. června 1936, Č. 168 Sb. z. a n. Rek u 'r s ,n í s o u d napadené 
u~neS'~ní potvrdil. o D ů vod y: § 1 vlád. nM. se týká pachtýře země
delskych pozemku, který pachtovaný pozemek sám nebo se svou 
rodinou obdělává a nemá svých i pachtovaných pozemků více !lež 8 ha' 
§ 8, odst. 1, ře,č. vlád. nař. se týká :p"chtýře zeměděl.skÝch celků jak; 
JS?U dvo.ry, .s!atky, nebo usedlosti, 'll'epřesaJhuje-li výměra zemědělské 
pudy vl~stnI l p.achtovné 50 ha. Z toho vychází 'jlasně najevo, že zde 
Je podmmkou' drzha vlastní nebo pachtované půdy zeměděl,ské a ni'koU 
je.no,~ pacht něj8Jkého 'objektu, který slouží pouze k zpracování země
d~lskych vý'rolJků, a,ni.ž by při objektu tom bylo do,s.tatek zeměděl,ské 
~udy, z :které ,hy se ;,ýrorbky tY"zpracovaly. Ostatně se v § 8, odst. I, 
uved. vlad. na;. mluvl o? hos:poda;s~ých celcích, ,jako. jsou dvory, statky, 
M?O usedlo~tI a nemuze tedy byh spo'ru -o tom, že vytčené objekty ve 
sve,:p.odst~te z<lhrnují v sobě zemědělskou půdu a že nemůže mezi ně 
patnli mlyn hez vlaJstní nebo p"chtované půdy. 

N e j v y šš í:s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

. Napad1ené usnesení nen,í, nezáJkonné proto, že prohlásilo, že pacht 
mly~a bez po'zemků nepodléhá úpravě pachtovného pOldIe vl"d. naří
zenI Č. 168/1936 Sb. z. a n. § 8 uvedeného vládního nařízení mluví sice 
o :ho,spodá~ských celcích« a nikoU výslovné o »zemědělský,ch celd:ch«, 
avsaJk : cel~h? Jeho sm~slu' a ob,sahu a ze srovn"ní jeho s předpisy 
§§ 1 az 7 rec. vlad. nar. Jde najevo, že po.d pojmem »hospodMský 
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celek« nelze rozuměti pouhé bUdo'vy a zařízení bez pozemků, - byť 
i potřebné k pro-vozování zeměděl·ství a k výhradnémw zpracová'ní jeho 
výrobků -, nýbrž že vždy mu'sí býtí zpachtována kromě budovy a 
zařízení též zeměděl,ská půda. 

čís. 15954. 

K pohledávkám za zvláštní konkursní podstatou patří jen takové 
náklady správy zvláštní podstaty, které by musili oddělní věřitelé sami 
vynaložiti k uplatnění oddělných práv. Takovými náklady nejsou útraty 
právního zastoupeni správce konkumsí podstaty v odpůrčim sporu 
o neúčinnost zcizení domu a útraty kníbovníbo převodu nemovitosti té 
po příznivém výsledlm odpůrčí žaloby. 

(Rmh. ze dne 22. břema 1937, Rl 224/37.) 

Konkursni komisař prohlásil usnesenim ze dne 8. ledna 1936, že se 
útraty právního za,stoupeni správce konkursní .podstaty v odpůrčím 
sporu proti manželce lIpadcově Anně V. a útraty kníhovního převodu 
domu Č. p. 237 v L. tykají zvláštní podstaty (výtěžku za u~edený ditm). 
Rek u. r 's 'll i !S o u d 'k r~kuJ1su oddělného věřitele Spo·řitelního a zá
loženského spolku v H. M. vyslovH, že dotčené útraty nejsou pohl>edáv
kaJmi za zvláštní podstatou. D ů vod y: Ježto byl lwnkurs na jmění 
Eduarda V. vyhlášen dne 28. ledna 1930, nutno na souzenS' případ užHi 
se z,řeMem k čl. X a čl. XIV uvoz. z{lk. ke konk. řá!du č.64/193,1 Sb. 
z. a n. předpísů konik. ř.č . .337/1914 ř. z. K náhradě výše uveclených 
útrat nebyla odsouzena zvláštní podstata, nýbrž Anna V. útraty ty i'sou 
výlohy spojené se zjišťováním konktirsní>ho jmění a patři tudíž k vý
lohám správy a tedy pohledávkám za' podstatou., aJvšak za všeobeonou 
.podstatou, neboť odpůrčl s,po,r a převod domll' byly provedeny zřejmě 
jen za účelem zjištění jmění patřícího do konkursní podstaty všeohecné; 
pro dům Č. p. 237 v L. práce ty konámy nebyly. Proto. také veškeré 
výl,ohy s vedením tohoto spo.ruspojené jest považovati z všeobecné 
podstaty aneho. z h)"perochy, jež snad zůstane po uspokojení od-dělných 
věřite1>ů a jť'Ž připadá poté do podstaty všeobecné. Ostatně v pochyb-
nostech platí ustanovení, § 47, odst. 3, Ikonk. ř. 

N e j v y Š š i s o u d nev)"hověl dovolacímu' rekUiTsu. 

Důvody: 

Je:st souhlasi,ti s názorem re'kursního soudu, že útraty prá\"ního za
stoupení správce lmnkursni podstaty v odpůrčím ,spom proti mamžť'lce 
lIpadcově Anně V. a útraty kni'hovnílhlO ,převodu domu op. 237 v L. 
nejsou pohledávkami za zvláštní poclstatou (onoho domu). Stačí odká
zati v tom· 'směru na pří1padné odůvodlI1·ění napadeného, 'Usnesení, 
k němuž se dodává: K pohledávkám za zvláštní podstatou (§ 46, Č. 1 
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konk. ř. Č • .337/19-14 ř. z.) nepatří všechny náklady spojené s udržo
váním a správou ,podstaty a s jejím obhospod<l!řováním, nýbrž jen ty, 
které jsou, k d.cJbm odděl'",ým věřHelům. To plyne ze z»sady ohsažené 
v § 11, odst. odst. 1, konk. ř., podle něhož nejsou. konkursem dotčena 
práva na' oddělené uspokojení. JSou proto poMedá~kami za zvláštní: kon
kursní podstatou jen takové náklady spr<i:vy zvláštní podstaty, pokud by 
je musili odMlní věřitelé sami v)'n<l!ložiH ik uplatně·ní oddělných práv. 
Tomu tak v snuzeném případe není, nehať v)Í'sledek odpúrčiho sporu 
konkursního· správce neměl na právo na oddělené u~pokojení z výtěžku 
domu ap. 237 v L. vlivu, poněvadž by odděl ní věřitelé mnhli své právo 
uplatni,ti, i kdyby byla zůstala nemovitost v knihovním vlastni·ctví 
Anny V. Nejde proto o -náklady, které by byli musUi odclělní věři,telé 
vynaložiti k uplatnění. oddělných práv, a nebyly proto ani útraty 
knihovního, převodu učiněny v z»jmu oddělných věřitelů. Poukazuj e~li· 
dovolaCÍ> reku~ent k vyvrácení, tohoto názoru na KomentáJř Neumannův 
k eXeJklučnímu řádu z mIm 1928, str. 676, tedy přehlíží, že tam o od
púrčím sporu není řeči a že se t<l!m neřeší ani otázka, zda náklady 
kniho"níiho převodu správcem konkursní podstaty vydobytého vla'st
nidvi k nemovitosti jsou pohl.edá"kou za zvl'áštní podstatou. Rozhodnutí 
Č. 1341.0 a, 14310 Sb. n. ·S. se na souzený přípa,d nehodí., neboť v prvním 
ro.zhoclnutí: šlo o útraty za převo'z a uschování mnvitých věci, což se 
stwlo i· v zájmu oddělných věřitelů, aby movité věci nebyly poško7Jeny 
aneb aby neby],y dr·ažebnímu řízení dokonce odnaty.. V druhém ro<zhod
nutí nebyla ř·ešena otázka, které útraty spojené <se správou podstaty 
jsou pohledávkami za zvláštní pndstatou, nýb-rž bylo tam vyslnveno jen 
všeobeoně, že i útrato·vé pohledávky správce konkursní pndstaty, které 
s exe!kuč:n.rm prodejem a rozvrhem ",ýťěžiku zvláštní podstaty nés(}u~i'sí, 
mohou býti ,pohledávkwmi za zvláštní ·podstatou. Konečně jest pOUJká
zMi i na § 46, odst. 3, krok. ř., podle něhož se v :pochyhno'sti má za to, 
že se pohledávky za podstatou vztahují na podstatu' spote·čnoll. 

čís. 15955. 

Rozsudek o odpůrči žalobě působí proti věřiteli,který nabyl zástav
níbo práva po poznámce odpůrčí žaloby, třebas v pořadí poznámky 
pořadí zapsané před poznitmkou odpůrčí žaloby. 

(Rozh. ze dne 22. března 1937, R I 317/37.) 

Srv. rovh. Č. 2989, 4046, 4794, 7274 Sb. n. s. 

Při ro~vrhu nejvyššího ,pod!>ní podal Dr. C. odpor proti přihlášce 
AntnnÍ'e Z-ové, tvrdě, že jehlO poh'ledávka předchází před pohledávkou 
Antonie ž-o~é, ježtO' vázne v pořadí- poznámky k zajištění pohledávky 
pod C 8, tedy přeJel ipoznáJmkou odpůrčí žal.obyAntonie ž-o,vé (C 10), 
takže pfedcházI eventuálnímu nároku Ž-ové. P r v Ý s o u d přikázal 
z nejvyššího podání příslušnou částku Dr. C-ovi a teprve zbytek nej-
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vyššího podání na čás!eč-nou úhradu pohledávky Anto,nie Ž-ové. D ú
vod y: Antoni·e Ž-ová hájí názor, že z rozsudku ze dne 30. listopadu 
1933 jest patrno, že proti jejímu nároku na placení výži~.ného byly vklad 
práva vl<l!stniokéh'O' na Marii J-o·vou, vlastnici prodávané nemovitosti, a 
vklad práva spoluužív»ni pro Antonína Ž-a prohlášeny pravoplatně za 
neúči_é. Vklad práva zástavního za pohJ.edávku Dr. C-a se .sta,1 dávno 
po. pozmÍJmce pořadí·, takže uvedený rozsudek púsobí následkem dří
vější odpů-rčí ža'](Yby ta'ké proti němu, (§ 21 odp, ř.). Tomuto návoru 
však nelze přilsvědči·ti. Jest sice pra'vd<l!, že po~nárnkou pořadí nenabývá 
věřitel zástavního práva, nýbrž jen: práva na poznamenané pnřadí; žá
dal-li však věřitel. pa'k včas (§ 55 knih. zák.) za Víklad zástavního práva, 
nabývá ho v pořadí: po.zn!>mky. To v souzeném připadě zU<l!mená, že 
pohledávka Dr. C-a vázne pod C 9, t. j. před. pozn"mloo.u. oclpůrčí ža
loby C 10 a zápi.s C 11 jest jenom formální, provedení k uabyH zástav
ního pr»vaJ v po·řadí C 9. Poněvadž Dr. C. nabyl zástavního práva před 
poznámkoU' odpůrčí žaloby, nemůže rozsudek vydaný k odipurčí žalobě 
působiti !proti němu (§ 21, odst. 2, odp, ř.). Pohledávka Dr. C-a byla 
proto přikázána v pořadí C 9. Rek u r sní s o u d přikázal Antonii 
ž-ové celý zbytek nejvyššího· podání, takže Dr. C. vyšel. se svou pohle
dáVíkou na prázdno. D ú v o' d y: Neodpovídá skwtečno'sti, že Dr. C. 
naJbyl zástavního práva před po·známkou odpúrčí žaloby, ježto k po
m!>mce odpů.rČÍ' došlo dne 19. července 1933 (C 10) a k vkladu práva 
z<i:stavního. ve prospěch Dr. C~a dne 22. září 1933· (C 11). Je pravda, 
že poznámce odpůrčí žaloby předchází, poznámka po·řadi. ze dne 15. čer
vence 1933 CC 8) a že podle §§ 55 a 56 Imih. z<i:k. přísluší včas poda
nému vkladu práva zástavního pořadí po·znamenané, nikol>i· však i tehda, 
dojde-li k povnámce oc\pů-rčí žaloby před' ",kladem práva zástavního 
podle § 56 knih. z"k. a potommímu vkladu z<istavním[JJ právu odpo~oc 
v<l!tele :na záJkladě úspMněho výslecll<u ,spam odpůrčího, jako tomu, je 
v tomto případě. Účel-em pnznámiky pořadí! jest, aby nějal<ému záJpisu, 
za který v budouonosti bude žáJdánn, bylo zajištěno po.řadi. 'Ú-čelem 
poznámky od'Púrčí žaloby je nejen, aby se třetím osobáJm z<"hájený 
adpúrčí spor stal patrný, ale aby se též od;poro.vateli zajisti.1 výs.lede·k 
jeho ,proce'sního. ú~pěchu i, proti tř.etímo.sobám, které po poznámce 
odpúrČÍ žaloby nabyly knihovních práv na věd nebo nal práw, které 
jsou předmětem odporu (§ 21, odlst. 2, odp, ř.). Poznámka pořadí, je 
jedním ze způsobů, kterým je pro"edena z"sada přednosti, ale není ve 
svých účincích neomezená. Je omezena nejen čwsem (§ 55 knih. z"k.), 
ale také dŮlsledky § 21 odp, ř., jehož účelem je, alby o>clpúrči nárok byl 
proveditelný. Prolto nabyla-li .po .poznámce odpůrčí žaloby třetí osoba 
na nemovito·sti zástavní právo - i když poznámce od,púrčíl žallQiby před
cházela poznámka pořadí - také předchází odporovatel po úspěšném 
odporu toto od,pmovatdovo zásta"ní. právo v pořadí poznámky odpŮ>rčí 
žaloby před ústa"ním ,právem třetí osoby. Vždyť k ",uíku zástavního 
práv.a v poznamenaném po·řadí je třeba dvou náleži,to-stÍ': a) poznámky 
pořadí, b) . žádost o vklad práva ve lhůtě § 55 ·knih. zák. Poznámkou 
pořad,í, jak ~právně u~áJdí prvý soud>, se získává jen právo na poznwme
naJné pořadí a zástavní právo vzniká v tomtO' poř<l!dí jen povolením 
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vkladu. Dojde-li však v době mezi poznámkou pořadí a dobou podáni 
žádosti o z~pis práva k poznámce odpúrčí- žaloby, nemůže býti přece 
tato pozn<'lmka odpůrčí bez právního významu. Má právmí význam v rom, 
že omezuje (staví) možnost vznilku zástavniho práva v poznamenaném 
pořadí do doby rozhodnutí o odporovatelném n"roku. V případě odpo
ro-vatelova neúspěchu odlpadne omezení odporovatelnosti- a v přlpadě 
úspěchu znemožní vznik zástavního práva v poznamenaném' pořadí. 
Poněvadž prvý soud však vycházel z nespráv·ného právního názoru a 
přiikáwl částku z nejvyššího podámí úspěšnému odpomvateli v po.řadí 
z'a vě'ři;telem, který vů6 němu, nárok na: poznaimenání1 pořadí neměl, 

uči'nÍ'! tak neprávem. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl, dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Právni názor rekursního soudu o úó:mku poznámky pořadí ve -sm)"slll 
§ 53 knih. z"k. shocluje se se stálým rozhodovánim nejvyššího soudu 
(srv. rozh-. 2989, 4>046, 4794, 7274 a j. Sb. n. s.) a nejsou vý'vody do
volacího rekursu s to., aby v)"Vrátily správ@st tohoto názoru. Jestliže 
má poznámka pořadí jen účinek formální, nezakládajíc právo, pro něž 
byla určena, nelze zápi.s tohoto práva posuzovali' tak, jak by se byl stal 
již v době poznámky pořadí. Nevzniklo tedy zástavní .právo stěžovate
lovo dne 15. července 1933, nýbrž teprve'dlle 22. září 1933, kdy už byla 
v knize po·zemkové po-mamenána odpi'trčí ž~loba Antonie Ž"Olvé -o ne
účirunost postwpu .polovice nemovitOlsti, ·na kterou .byla nyní vedena 
exellouce nucenou dražbou, vů'či jejímu nároku na výživ:rué proti postu
-pitdi Antoninu Ž-ovi. Také p-omě-r této poznamky odpurčí žaloby k ná
rOlku stěžovatel-ovu řeší rekur·snísoud správně a neni jeho názo-r vy
vrácen vývody dovo·lacíh-o rekursu. Tvrzení, že pohledávka stěžovate
lova vznikla již dávno před Um, než v po.známkové knize byla zaps"na 
j'jk poznámka pořadí, tak poznámka žalohyodJpůrčí, nemá podkladu 
ve spisech a nelze hledětí k těmto· vývodům, kterými při ro·zvrho·vém 
roku nebyl odpor stěžovatelův odůvodněn. 

ř.is. 15956. 

Vrácení stavební zálOhy, složené členem stavebního družstva pod 
podmínkou, že v určité lhůtě dostane v družstevním domé byt, která 
nebyla splněna z příčin, tkvlcích mimo osobu člena družstva (dům nebyl 
vůbec postaven). 

Předpis stanov, že vrácení vkladu lze požadovati jen po jeho před
chozí výpovědi, se týká jen případů, kdy členu družstva byl byt sku
tečně ve smluvené nebo přiměřené lhůtě k užívání poskytnut. 

(Rozh. ze dne 22. března 1937, Rv I 604/35.) 

Srv. mzh. Č. 15425 Sb. n. s. 

Proti žalobě navrácení stavební zálohy namillo žalované družstvo 
mimo jiné, že se zažalov,aná stavební záloha stala nevypověditelnou 
podlle §§ 84, 85 st"no·v, poněvadž bylo ji,ž se stavbou domu zapo.ča.to. 

- Čís. 15957 -
353 

P r v Ý s o u d uzna·1 podle žaloby .. 0 d vol a c íl s o u d zamítl ža
lobu pro tentokrate pJ1Oto, že prý žalobce v řízení· .před prvni stolicí 
netvrdil ani neprokázal, že vY'pověděl stavební vklad žalovanému druž
stvu písemně půl roku předem, jak staulOvy žalovaného dru~stva v §§ 84 
a 85 předpi·sují, takže žaloba jest ;předčasná. 

N e j v y Š š i s o u cl obnovil ro'zsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Není, potřebí zabývati se otázlkou ·výpovědl stavebního vkladu žalob
cova. Je toUž t1esporno, že žalobce dal družstvu tuto částku jen pr·oto, 
aby v jeho ·domě, který se měl teprve stavěti, dostal do 1. ledn.a 1933 
nájemní byt. Byl.o tedy poskytnutí nájemn.ího bytu v onom domě pod
mínkou složení oné zálohy. Rovněž je !lJe1spomé, že dům ten ve slíbené 
lhůtě, ba ani do vynesení mzsu-dku prvního soudU! nehyl vystav·ě'n, nýbrž 
že byly 'pro něj jen vyl<opány základy, a:však v další'sta\Obě se pro ne
dostatek úvěru nepokračovalo. Ježto· tedy podmínka této z<Í;půjčky 
splněna nebyla, a to z příčin netkvících v osobě žalobcově, odpadl důvod 
k je.jímu podržeení, žalované dmžstvo je povinno ji žalobci, vrátiti a 
nezáleží na tom, že žalobce je do·sud jeho. členem, neboť v příčině této 
částky jest žalobce proti žalovanému družstvu zá>půÍ'čitelem a věřitelem 
.a nebylo třeba, aby dal výpověď této podmíněné ,,>půjčky, neboť 'Usta
novení §§ 84 a 85 stanov se může vztahovati jen na ty přílpady, kde pod
mínlka, t. j. poskytnutí smluveného bytu byla žalovaným dru~stv·em ve 
smluvené popřípadě přiměřené IbMě ř"clně sp-lněna. Netřeba se ani 
zabývati výkladem ustanovení § 85 stal1Jov, podle něhož, jakmile druž
stvo' započalo ,se stavbOll nájemn,í.ch domll, mohou býti tylo zápůjčky 
členů vypověděny toHko ·se souhlasem představenstva, neboť situace 
byla by stejná, kdyby dmž-stvo bylo onen dům vystavělo, avša.k smlu
vený byt v .něm žalobci nepo'skytlo z pří:či:n· l1etkvldch v osobě ža
lobcově. 

čls. 15957. 

Exekuce na stavební příspěvek podle zák. o stav. ruchu č. 45/1922 
Sb. z, a n. (§ 27, odst. 1, č. 2). Lze zabaviti nárok vlastníka nemovi
tosti proti československému státu na vyplácení příspěvku podle zá
kona o stavebnim ruchu č. 45/1922 Sb. z. a n., nevede-Ii se exekuce na 
reální právo v jeho celku, nýbrž toliko na požitky, které z něho plynou 
a příslušejí vlastniku nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 22. březn.a 1937, R 11 36/37.) 

Stejně mzh. Č. 1134.3 Sb. n. s. 
, 

P r v Ý s o u d povolil k vydobytí penéžité pohledávky vymáhající 
věřitelce exekuci zabavením pohl,edávky, která přísluší po·vinn.ému proti 
če"Skoslovemkému státu (minister·stvu sociální péče) z důvodu vyplá-

Civilní rozhodnuti XIX. 23 
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cení přís,pev-I<Ll podle zákona ° stavebním ruchu v částce 562 Kč 75 h 
čtvrtletně. Rek u· r sn í s. ° u'd na rekurs československého státu jako 
poddlužníka exeku,čni návrh zamítl. D ů vod y: Stavební příspěvek 
podle § 27, odst. 1, Č. 2 a §§ 30 a 31 zákona o stavebním ruchU' Č. 45/ 
1922 Sb. z. a n., o jaký jde, se' posky-tuje výhradně na zúročení a úmor 
řádně zajištěného ·stavebního nákladu, zapí1še se na listu statkové pod
staty jako reální· právo a tvoří s nemovHo·stí ve vložce té zapsanou 
.předmět zástavního práva pro hY'P0tekámí dluhy vložené na nemoví
tosti. Tím s'e .řečené reální právo 'stává jedním celkem s nemO'vítostí 
a nemůže tedy býti na tako,vý nárok vedena samostatná exekuce. 

N e j v y Š š í s 0' Ul d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Náwru rekursního soudu ne),ze přisvědčiH. Z ustanovení § 27, odst. 1, 
Č. 2 a § 30 řeč. zákom jde na}evo, že ,se uvedená státní pO'dpora po
skytuje vlastníku nemovitosti, a zcela n'epochybně to vy"plývá z u'Sta
no'vení' § 38,odst. 1 a 2, vládního nařílzeníč. 191/19121 a vládního naří
zení Č. 355/1922 Sb. z. a n., v němž Je uvedeno, že se pří>spěvek podle 
§ 32 Č. 2 z<ik. Č. 100/1921 Sb. z. a n. vyplácí vlastníku nemovito'sti 
a že, je-li> na nemovitosti vloženo zástavní právo za pohledávku ze zá
půjčky státem nezaručené, mMe býti příspěvek vY'plácen do rukou zá
stavniho věntele, :postoupi-li mu vlastník nemovitosti svou pohIedávku 
proti státul. V prG'jednávaném případě se exekuce nevede na reální právo 
v jeho ce'lku, nýbrž toliko na po,ži-tky, které z něho p),)"nou a které pří
s),wší, .povilnnému jwko vlastníku nemovitosti.. Je proto exeku,ce pří
pu'stná (rozh.č. 11343 Sb. n. s.). K tvrzení uvedenému poddlulžmikem 
v rekms'u, že ,pří~pěvek platí miní1sterstvo sociální péče se souhlasem 
vlastníků domu podle § 38, odst. 2, vlád. nař. Č. 191/1'921 Sb. z. a n. 
Městské spořitelně ve S. O., která poskytla na nO'l"olst<wbu domu ná
ležídho povinnému hypotekámí zápůjčku 23.000 Kč, udze přiihJlíželi 
přÍ! rozhodování, >O ná'Vrhu na povolení řečené exekuce; otázka ta by se 
moMařešiti teprve ve spO'ru, kdyby vymáhající věřitelka bolo,vala česko
slovenský stát IPoddlužni-ckou žalobou anebo kdY'by Městská spořitelna 
ve S. O. podala vylučovací. žalobu pO'dle § .37 ex. ř. 

čís. 15958. 

Byl-li věřitel, který u roku k vyřízení účtu vnuceného správce navrhl, 
aby bylo vymá1tajlcÚllu věřiteli uloženo zaplatiti mu částku za zbOží 

. dodané vnucenému správci, k odporu vymáhajlcího věřitele, popírají
cího důvod i výši pohledávky, poukázán na pořad práva, jest pořad 
práva pro žalobu tohoto věřitele přípustný. 

Dokud nebyl schválen účet vnucené správy, jest k dotčené žalobě 
pasivně legitimován vnucený správce. 

(Rozh. ze dne 23. března 1937, R I 320/37.) 

Srv. rozh, č. 8480 Sb. n. S. 
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žalující .předn,esla, že dodávala vnucené správě na objednávku ,vnu
ceného správce zboží, Z<ť něž jí vzmkla za vnucenou spravou pohled<ťvk~. 
Tuto pohledávku přihlásila k rokul ustanovenému k vyHzení' spr,ávního 
účtu a rozvrhu výtěžku. Poněvadž výtěžky '.'nucené 'správy neslacl!y na 
úhradu těchto pohledávek, ll'činÍ"la zároveň návrh, aby vymáhajícím vě~ 
řitelům byla ul!oženo zaplati1til jí tuto pohledávku do 14 dnů pod exekucI. 
S timto svým návrhem 'hy!a odkázána na po-ř~,d práva .. Po.n~vadž pak 
žalujfcí má právní záJem.na tom, aby tato' JeJ! pO'hledavka pk co do 
dŮ'l"odu tak co do výše byla, mčena j~ko po' právll' exi'stujícf. za Um 
účelem: aby mohla znovu žádati od. ~xekU'ční>ho .soudu, aby vymáhají~im 
věřitelům bylo uloženo tutO' pO"hledavku za,pl<ťtrh, navrh!.a, aby umana
bylo ,právem, že jí př!>sluší proH vnucené správě ona ,pohledá~ka. P r '! Ý 
s o u d ž<ťlobu zamft1,. D ů vod y: Ne,n,isporu o tom, že vnucená sprava 
by),a zrušena podle § 129 ex. ř. bez uspokojení vymáhajících věhtelů 
a že vnucený 'správce Josef K taJké již podal konečný účet. Poněvadž 
vnucená správa byla již pravCíplat11ě zrušena, nemůže býtí pasi,vním 
subje~tem žaloby a nemůže jím hÝ,ti ani vnuc,:ný s'právce, Í',:hož ~ř3l~ 
končí rovnČ'ž zrušením vnucené spravy, a jestbze ta byla zmsen'" jeste 
před podáním kOfllečného účtu, končí jeho úřad okamžilkem podání ko
nečného účtu, a to se skutečně st",lo (rúzhi. Č. 8480 Sb. n. s.). Od v 0-

l a c í. s -o. u d uložil p'rvému soudu nové jednán'ia rozhodnutí. D ů
vod y: Žalova"á vnucená správa byla o,všem ÍÍ'ž usnesen.ím z 30. října 

. 1935 zrušena aJ vnucenému ~právd bylo toto· Uisnesení domčeno 5. lÍIsto. 
padu 1935. Tím však není. řečeno, Že 'přestalia tímto· dn;em exilsto,vati 
já'kosubjekt závavků, které vznilkly z jejího, vedení a které dosud ,ne
byly zli>kvidovány. Likvidace těchto záva~ků stane se teprve sch,:,de~ 
ním účtů vnucené správy, jež se dosu:d 'nestalo, a dokud toto schvalem 
účtů vnucené správy nenabylo právní. moci a vnucen,ý správce nedo,sáhl 
a'h!soluitmia, nelze pokládati' vnucenO'usprávu ,před dobou jejího zrušení 
za zamikl'ou a jest jí. proto až do té doby přiznaŤÍlprávní existenci. To 
jest t",ké v souhlase .s. tim, že žaluFcí byla usnesenimexekučníiho' soudu 
ze dne 27. srpna 1936 se svým nárokem, který je předmětem žalob~, 
odkázána na pořad práva a usnesení to je prav·oplatné. NeposoudIlI 
tudíž prvý soud věc po práv,ní; 'stránce správně a poněvadž hledě na 
právn,í názor, ze kterého vycházej., nezabývals-e otáz·koU' existence a 
výše zaža.llOvané pohledávky, není řizení úplné, ",by mohla věc býti roZ
hodnu,ta (§ 496 č. 3 C. ř. s.). 

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

Důvody: 

Jde o zbo,žl dodwné podle tvrzení· žaloby' vnucené sprave, talkže 
vzniklé dluhy za ně, spJ.atné v době vnucené sp,rávy, pa!ří k výdaj.ůl': 
vnucené správy podte §§ 341, 343, 3-34 a 120 (J. 4 ex. r. NeuhradIl-ll 
vnucený sprá,vce řeičené výdaje z výtěžku ,správy ji'ž přímo, jest je za
pra,viti- podle § 125 č. 1 ex. ř. z přebytku vnucené správy ,na prvním 
místě a nebylo-li výtěžlků dosaženo nebo m'stači.n k úhradě správních 

23' 
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výdajel, jest po,dle § 40 c. ř. s. a § 78 ex. ř. povin'en vymáhající věřitel 
sám nej!prve zapravi,ti je jako náklady exeku.ce. Jestli-že žalobkyn.ě u roku 
stanoveného k vyřízení správního účtu navrhla, alby vymáhajícím vě
ři-telúm bylo podle § 40 c. ř. s. a § 78 ex. ř. lIlúženo z",pla.titi částku 
65.648 Kč 19 h, v níž je obsažena i- z",žalovaná částka za dodané mléko 
a pi'vo vnucené správci· za d.oby správy, a úvěrni ústav jako první 
vymáhající věřitel popřel, že pohJ.ed<ivka je po právu, následkem čehož 
byla žal'obk)"něod1káz{ma na pořad prá.va, aby bylo zji-štěno, zda po
hledávka je dŮlvodem i výší po právu, pak pro zažalovaný náwk jest 
pořad práva přípustný, ježto jde '0 soulkromoprávní nár.ok proti vnucené 
správě ve smy.slu § 1 j. n. Stěžo·vatelka, poulkamjk stran tvrzené 'ne
přípustThosti po-řadu práva na rozhoÓlnutíč. 9,339 Sb. n. 5., přehJ.íží, že 
v něm bylo u'ledeno oexekuČ'l1ím soudě pouze, že tento má rozhodnouti 
o tom, zda p0'linný má 'lymáhaj ícímu věři,telil nahradi-ti nákl",dy, které 
tento napřed sám z"'pravil, a že ° otázce, zda by byl v případě podob
ném, ja:ko je souzený, pořad práva nepřílpustný, nic neuveeHo, takže se 
nemůže na rozhodnuU t.o s úspěchem odvolávati. V otázce, zda je pří
pustné žalovatl vnllceného správce, odkazuje se na důvody n,,!padeného . 
usne,se!1í, jež jsou v ce-lku v Sl}ul-adu 'se ",sadami vytčenými v rozhod
nutí Č. 8480 Sb. n.s., ok nimž se dodává, že právě rozhodnutím o' schvá
lení účtu má se teprv'e zjilstW, které výlohy správy tu jsou a zda mají 
být vyplaceny z výtěžků .s,pr<'<vy, taJkže vn'UJcená správa v rozsahu, který 
jest uvedeni v rozhodnutí č. 8480 Sb. n. 5., dosud trvá. Z důvodů uve
dených v rozhodnutí Č. 8432 Sb. n.s. nemůže stěžov«telka nk vytěžiti 
pro svůj právní názor, ježto v souzeném spam jele -o to, alby byla vnu
cená správa u2)nána povinnou platiti, kdežto o. vyřízemí správního účtu 
samého r·ozh-odne podle §§ 116 a 118 ex. ř. exeku6ní soud. 

čis. 15959. 

Objektivně bezprávného činu se ještě nedopouštl, lido jen spolu
působí pří porušeni smlouvy sjednané mezi třetlmi osobami (kdo ku
kuje věc již jinému prodanou). 

Kupuje-Ii kd.o věc, o níž vi, že již byla prodána jinému, jedná 
proti dobrým mravům a odpovídá prvnimu kupiteli za škodu, jednal-li 
v úmyslu tomuto kupíteli škodu způsobiti. 

(Rozh. ze dne 23. března 1937, Rv I 1075/35.) 

Prvý ža'lo'l«ný A!1tonín E. s,ta'fší (otec ž«lobct1v) sjednal se. žalobci 
Antonínem E. mladším a Josefem E. (s)"ny žalovaného) dne 20. dubna 
1934 před no,tářem Dr. O: H. trhovousmlouvUl, kterou jim prodal po
zemek Č. kat. 978 ve vložce Č. 24 katastrálního, území N. V. za 
5.1000 Kč s:platných v týdenních splátkáoh 20 Kč týdně, přičemž kupní 
dobJ.rka měla býti· zajištěna na pwd«né memovHosti; jmenovaný n·otář 
ohlásil sjednanou smlouvu bernímu úřadu v H. L. za účelem vyměření 
poplatků. Za tři dny poté, dne 24. dubna 1934, prodal žalov«ný týž po-
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zemek druhé žalova'né za 6.000 Kč, a to v též·e notář~ké kanceláři před 
notářem Dr. O. H., který pOlličil prvého ž"'lov«ného o majetkoprá'lních 
ná'sledcích jeho jednání a zpravil druhou žalo'lanou o tom, že pozemek 
shora uvedený byl již prodán žal·obcům. Tato později ujednaná smlouva 
byla pak i knihovně provedena. žalobci se proto domáhaji na obou ža
l.ovaných náhrady škody, opřevše žalobu proti druhé žalo-valné (kupi
telce p-ezemku hlobcům ji'ž před tím prodaného) o to, že jim způsobile_ 
škodu úmyslně, vědouc, že uzavř·eli již dřive kupní smllouvu s prvním 
žalovaným a že porušením této 11<uipní smlouvy budou žalobci zkráceni 
ve svých právech. S o udp r v é s to-I i c e vyhověl ža,lobě proti 
oběma žalov«ným. O d v o· la c í s o u d potvrdi·l rozsudek stran žalobce 
Jo·sefa E. proti prvému žalovanému, jinak žalobu, obou žalobclt zaml.tl, 
a to proti druhé žal·ované v úvaz,e, že se hloba opírá o porušení smlouvy 
a že druhá žalo'vaná, která nebyla vůbec ve ·smluvním poměru se ža
lobci, se nedopustila pomšení smluvního záva'zku. 

Ne i vy š š í s o u d ulo·žil "dvolacímu soudu další jednáni a nové 
rozhodnutí a uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Předpoklad odvolacího souclu, že žaloba proti dmhé žalované byla 
Q\přena ,pouze o' porll'šení smluvního závaz~u, odporuj't' spi'Sů-m. Ža10bci 
tvrdili ji'ž v ža];obě, že žalovaná jim zpúsobil« škodu úmyslně, vědouc, 
že uzavřeli ji-ž před tím kupní smlou.vu s prvním žalo,vaným a že po
rušením této smlouvy blldou ve svých právech zkráceni'. Neopřeli tedy 
žalobci žalobu proti druhé žalované o porušení smlouvy, n,ý'bržo to, že 
,se dopustila bezprávného jednání . .po případě že jim úmy,slně "působila 
škodu. žalobci ovšem netvrdiH výslovně, že jim dmhá žalovaná půso
bi,la škodu· »obmyslně« (»a:bsichtlich«), nýbrž použHy výrazu »úmys1-nč« 
(»"orsatzlich«). V té příčině nelze vša:k ipřednes žalobců vykládati .příliš 
úzce, poněv«dž patrně chtěli vyjádřiti, že jim škoda byla způsobena 
»zlým úmyslem« ,podle § 1294obč. zák., tedy »vědomě a s vMÍ«. Jest 
prot zkoumati. zda se druhá žalovaná dopustila jed,uámí, jd bl' pro ni 
podI-e zál<ona: (§ 1295, odst. 1 a 2,obč. zák.) mělo· v zápětI. povi,nno,st 
k náJhradě škody. První odstave·c § 129'5 obč. zák. se vztahuie na od· 
pO'1ědnost za jednáni (opominutí) příčící se právní.mu řád\!, odstavec 
druhý, vsunutý III. dHčí no-velloU' k obč. zák., st"no·vil. nový důvod .odpo
vědnosti z« činy příčíd se dobrým mravům (-srv. Bhrenzweigův System 
obč. práva 1938 11/1, str. 622). Nejvyšší soud nesdílí n<'<zor prvního 
soudu, že se dopouští obiektivThě bezprávnéhol činu, kdo spolupůsobí 
při porušení smlmry uzavřené mezil třetími osobami·, tedy, jako v sou
zeném případě, kdo kupuj:e věc již jinému prodanou, poně.vadž tím se 
neprohfešuje proti určité zákonné normě (S!fV. Bhremweig II/I, str. 292 
a násl. a str. 624 a rozhodnutí Sb. 01. U. n. ř. Č. 2613). Podk § 1295, 
odst. 2, první věty, obč. zák. odpovídá všalk za škodu také ten, kd.o ji 
"pftsobH obmyslně npi'usobem při,čídm se dobrým mravům. Kupuje-li 
někdo věc, o niž ví, že již byla prodána jinému, zajisté jeho. jednání se 
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pří'Či dobrým mravům (viz Ehrenzwelg 1. c., str. 624), a jedná-li tak 
v úmyslu, aby prvnímu kU!pit~1i :púsobil škodu: odpovídá z~ ~uto &k~du. 
S tohoio hlediska jest sporny pnpad PO,SOlldlh stran druhe zalovame, a 
ježto, v té příčině dosud odvolací ,soud o úmyslu žal,ované nic nezjisti-!, 
bude mu lJkoumati, zda lze zjistiti na základě do,sud provedených dů
kazů skutkové předpoklady pro posou,zení othky, zda druhá žalovaná 
způ,s'ob-ila žalobcům š'loodll úmyslně (obmystně), a kldyby neshledal jed
nání nebo. prův,odní ří'zení v tom směru dostatečným, bude na něm, aby 
řfzení nál,ežitě doplnil. 

čís. 15960. 

Obecní zaměstnanci. 
I. žalobnl žádost jest neurčitá a nelze jí výhověti, domáhá-li se 

obecní zaměstnanec na obci, »aby byla uznána povinnou platiti mu na
dále hodnostní, strážuí a bytové přídavky pod exeklucí«. 

II. Strážní přídavek (a obdobně i příspěvek na byt), přiznaný zá
konem č. 230/1922 Sb. z. a n. členům sboru stráže bezpečnosti zříze
ným u státních úřadů, nebyl rozšiřen na strážníky v obecuích služ~ác~ 
a může se jim ho dostati jen platným usnesením příslušné samospravne 
korporace. Byl-Ii takovým usnesením obecnímu zaměstnanci řečený při
davek přiznán bez zřetele na jeho upotřebeni ve službě, nemůže by ti 
zaměstnanci odepřen jednostranným opatřenim obce (vládního komi
saře), podle něhož byl zaměstnanec o~ce 21e stavu městské stráže be~
pečnosti vyloučen a přidělen jiné .službe, třebaže opatřeni to bylo schva-
1eno disciplinám! komisí. 

(Ro,zh. ze dne 23. března 1937, Rv I 1664/36.) 

žalobce, inspektor mě-siské poHcie v M., ipřidělel1ý mej-prve OIhlašo~ 
vacimu úřadu', později městskému pohřebnímul ústavu, se na žalo'vane 
městské obci M. mimo jiné ďomilhal jednak z",placení nO'dopk:ttku na 
služném 1.580 Kč 10 h, jednaJk aaJlšího vyplácení hodno-stn'kh, strážních 
a bytovýoh přídavků. ŽaliObu opílCal o to, že byl postaven na rovelÍ 
,státní uniiormované be~pečnastní stráži i v přLčině uvedených pfí,ct,avků, 
že mu řečené přídavky čin,íd ro-čně 3.320 Kč po ,příslušné 8% srážce 
byly vypláceny bez zfetel,O' na jeho pou.ži,tí ve službě, jak je,st výslovně 
vyjádřeno ve služebním dekretu: ze cine 20. dubna 1925, Č. 1619/15, a to 
a'ž do 31. ledna 19<35, kdy mu žalovaná přestala dotčené přídavtky vy
pláceŤl. S o u d op r v é s t o I i c e ll'Z11,,1 v pří,číně zažalovalné částky 
1,.580 Kč 10 h a dalšího vyp<láoeni řečených přfda\Cků podle žaloby. 
O d v O' I a c í ,s o {ll d žwlobu zamill. 

N,e j v y Š š í s o u' d ll'Zna,1 v příčimě čá,stky 1.580 Kč 10 h p'Gdle 
žaloby, v pří.čině žalob-ní žáclostí, aby žalo,vanáobec byla uznán" po
ví'nno'U .platiti žalobci nadále přídavky hodnostní, strážní a byto'vé pod 
exekucí, žaJlobu zamítl. 
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Důvody: 

Žalobní ži>dost, aby žalovaná obec byla uznána po'vinmu vyplácetí 
žalobci nadále strážní, hodnostn,í a bytový přídavek nehledíc k j,eho 
použivání ve službě, nevyho,vuje ,požadavku určitosti žalobního žádání 
(§ 226 c. ř. s.), neboť niení z něho patmoO, 00, v .j;akém ro'zs,ahu, zpú
sobu a č<rs'e má býti plněno, taJkže by rozsudek podle toho,to návrnu 
vydany nemohl býti a'ni vykonatelnlým (§ 7 ex. ř.). Nejvyšší soud odů
vodnil v rozhodnultí Č. 10487 Sb. n. s., k němuž se odkazuje, zásadu, 
že není určitou žalobní žádost, podle níž vydaný mZ'sudek nemůže býti 
základem exelkwce. K neurčitosti žalobního návrhu jest však přihléd
nouti z úřadu a soud nenrí ani o:prá!vněn, ani, povinen, aby rueurčitou ža
loDní žádost podle výsled1klu jednání sám doplnil nebo upravil (č. 9656 
Sb. n. s.). Nelze tudíž ji,ž s tohoto hleďi'ska vyhověti této č«sti žalob
ního návrhu, nehledk k tomu, že ,nMok na budoucí služební platy 'nelze 
přisouditi (§ 406 c. ř. s.). Co do zažalované částky 1.580 Kč 10 h není 
v sOUlemé věci spom o' tom, ž'e podle služ!e'bnlho delkre-lu ze dne 
20. dubna 1925, č. 1618/24 byly nově upraveny poži,tky žalobcovy 
takto: Služební dolba žal'olbeova za!počítatelná clo, jeho pense .a do po
stupu byla dnem 1. ledna, 1925 'stanovena na II roků a 4 mbsíce. Dále 
se tam praví, že se žalobce bez újmy jeho upotřebení, ve 'službě (»un
beschaJdet Ihrer Dien'stverwemdun.g«) zařaďu~e do, VII. stupně schematu 
olatného prostátmí zamĚÍstn,a,n,ce (podúředníci, sluhové) a že se »vůbec« 
~aú vztahuje sluiiebni pragmatika pro- s,tátní zaměstnan'ce se všemi do
plnéními a všechny zákony a nařízení, u:pravující- .služební p'oměr státní 
pOilicie »ve všech smě,rech" (»in allen BO'loogeM). Zároveň se v řečeném 
dekretu v~počítáva,jí, služebmí požitky žalobcovy se vŠlemi přípl'atky a 
mezi těmito zvláště strážní přídavek mčně 1.800 Kč a bytový přídavek 
wčnIČ 800 Kč. Nejvyšší soud odůvodnil v četných wzhodnUlUch (Sb. 
n. s. Č. 7709, 7448, 8450, v neuv,eřejněném rozhodnutí Rv 11042/3-5 aD, 
k nimž se odkazujie, zásadu, že strážní přidavek, při'znaný záJkolllem 
Č. 23-0;1922 Sb. z. a n. členům 'sboOru ,stráže bezpečnostní, zřízeným 
u státních úřadů, nebyl rozšířen na strážníky v obecních službách a že 
by se jim mohlo takového přídaViku do,stati j:em platným 'ulsnesením pří
slušné samo'správné kOJ;Porace. Tato z«sada, vyslovená pro s'trážní při
davek, platí obdobně i :pro příspěvek na byt, . příslušfcí' jme[l'Ovaným 
členům stráže bezpečnosti. Žalobcůlv 'sLu·žební' poměr byl upraven. svrchu 
dotčen)Í1m služebním dekretem, v l1ěmž bylo výslovně wvedemo, že se 
na žwlobce nevztahuje toliko slwžehní pragmatika pro- -státní zaměst
n.anee, al,e též všechny z"kony a naJřfizení" upravující služební pomě~ 
státní políci'e »ve všech směrech«, a mezi slu~ebnimi, požitky žalobc; 
náležícími 'hyl v tomto dekr,elu též uveden strážní přídavek ročně 
1.800 Kč aJ bytový 'Přídav~k ročně 800 Kč. Z uvedeného dos,loVU' jest pa
tmo, že městské zastupi,tel,stv,o při,znalo žalobci- "ejen parUUi se státními 
z-řízenci-, nýbrž též pari,tu se čl'eny státní. stráže bezpečnosti, a že tudíž 
žaLohce ",;byl nánokUl na zvláštní příjmy tétO' zaměstn"neoké ka,tegorie. 
V rozhodnllltí Č. 14234 Sb. n. S., k němulž se odkazuje, byl odůvodněn 
prá,vní názor, že služební poměr obecnich zříz1enců jest povahy sou-
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kromoprávní, a platí tedy o tomto poměru zásady o soukromoprávních 
sm.louvách, najmě zá,sada, že smlouva může býti změněna jen .srovnalou 
dohodou stran a n,ikoli jednostranně. Žalovamá obec nebyla tudíž opráv
něna zal,obd jedno'stranně odepříU pří'slušné přídavky, nebyl-li ovšem 
jejich podmínlko"-1 výkon vlastní slu,žby strá~ní (exekutivní). Že se v sou
zené věci twk nestalo, nemůže býti pochybné, ježto bylo veslu.ž·ebním 
dekretu výsl'OVně zdŮlrazněno, že se žal'obd - bez újmy jeho upotřebení, 
ve skl~bě - Z3iřaďuje do Vll. stupně schematu pro státni zaměstnance 
a že se »vůbec« na něho vztahu,jí vedle služebn,í pragmatirky pro státní 
zaměstnance všechny zákony a nařízení, upravující služební poměr státní 
policíe ve všech směrech, a nelze tomuto Ulstanoven<Í< služebního dekretu 
rozuměti jina,k, než že zp'ůsob skutečného zaměstnání žalobcova obcí 
nemůže mílti vl,iv nw požitky mu příslušící a ž,e měla ža'lobci býti při
mám úplná parita se členy státní polide. Byl-li. tudíž žalobce, jak zjiš
těno, vládl1Dm komisa,řem žalované obce vyloučen ze stavu městské 

stráže bezpečnostní a přidělen k službě 'Ohlašovacímu úřadu po p'ŤÍpadě 
k pohřebnímu ústavu, t. j. k jiné ,služběobeoní, nep'ů'Zbyl tímto jed:no
stramným opatřením nároku na přídavky služebnim dekretem mu zaru
čené (srv. rozh,. Č. 7319 Sb. n. s.), ruebylo-H to mezi. stranami zvláště 
smluveno. Nezá<!·ežíl a",i na tom, zda toto ·opatření vládního komisaře 
bylo schválenodiisciplinámí' komisí', ježto, dilscipHnární komise není po
vok\na schvalova,(j. takO'vé opatření, nýbrž se toUko usnášeti na trestech 
a peněžité pokutě (§ 8 vládního, nařÍ'Zeni ze dne 14. srpma 192.0, Č. 483 
Sb. z. a .n.), po případě, je-li diiscipUnMní či", zřÍ<zencův tarkový, že ma 
v zápětí vyloučeni z postupu dO' vyšších platů, zmenšení služného, pře
ložení do výslužby se zmenšeným výslužmým nebo propuštění ze s,lužbv 
činiti' obecnimu zastupitelstvu jen návrh, o kterém rozhoduje obecní z~ 
stupiteIstvo (v souzené věci vládni komisař) (§ 8, odst. 2, dotč. vl"d
",JhO' naři,zení). Není však sporné a bylo i ni'žšími soudy zjištěno, že 
proti žalobci bylo sice zavecleno di,sciphnární ří.zenií, že však discipli
námi komise v zased<iní dne 20. úmora 1935 osvobodila žalohce od ob
žalO'by pro clisdpli<n3Jmí přestupky za vinu mu kladené a že v usnesení, 
žalobd doru.oenému, mu 'o.známi,la, ž,e se ,též uSJnes,}"a .neuděliti mu arni 
dMk.u.'mavrženou di'sciplinámím Z3Jstupcem. Které úvahy disciplinámi 
komISI vedly 10 tomutO' ná,lezu, není pw posouzení sporu dů>ležité a nemá 
ani právního, významu dodatek poj:atý do, ,osvoho'zujfcího nálezu disci
pli!flárníl k'Olmilse, že uvatžovala, že S'e žalobci vylouč,ooÍm z městské stráže 
bezpečnostní dostalo již ZI1:ačné zmenš,ení jeho služebmích příjmů. Vždyť 
° tom, zda' byl čj, ,nebyl žalobce vyloučen z této služby, ",nebo zda tímto 
v?l,oučenim pozbyl nároku na zvláštní stráž",í přidaV1ky, nebyla vúbec 
dllscirplinární komi'~e opr3Jvněna ro~ho'do'vati<. Do,spě'la-li však k 'Osvobo
zujícímul nálem - nechť se tak sta,lo z kterýohkoli důvodů -, bylo 
tím disdpHnární řizení skončenlO, a da!l,ší. opatření v,ládního komisaře 
n,emá ji'ž povahu a význam disci,plimámího úkonu, takže není odůvodněn 
závěr, že došlO' k odnětí sporných :přídavků v dIsciplinární cestě na 
základě pravoplatného kárnéhO' nálezu. Ježto výše zažalovaného nároku 
nebyla popřena, bylo rozhodnuto, jak v'e výrolou U'vedeno. 
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Jde o výminku mzvazovací (nikoliv odkládací), byl-li učitel isr~
Iitského uáboženství, kantor a archivář, ustanoven služební smlouvou 
definitivně zřízencem náboženské obce židovské »pod odkládací vý
minkou, že nabude československého státního občanství«. Taková slu
žební smlouva jest od původu nicotná, odporujíc zákonu ze dne 
21. března 1890, č. 57 ř. z., a nicotnost její nemůže býti proto zhojena. 

(Rozh. ze dne 23. března W37, Rv I 2658/36.) 

Žalobce sjednal se žalovanou židov'skou, nábožens'kiou obCí v L. dne 
14. září 1923 služební, 'smlouvu, podle které byl, počina,jíc dnem 1. září 
1923, ustano,ven učitelem i,srae].ského n"bo<ženstvf, Ikan,torem a archivá
řem žalované n<Í'božens<ké obce a jíž byly zároveň urprave'l1ly jeho sl u
ž'ební povinnosti, práva a po,žitky. V od8tavd XIV řečené smlouvy bylo 
zdůrazněna., že ustwuovemí je defin.itivnÍ'm a 'že jen žwlobce Jle oprávněn 
vypověděti služební sn1l<ouvu půlroč'ně v době od 1. do lO. ledna' rkaž
dého roku, kdežto podle odsta,vce XV smlouvy mohl žalobce 'n<Í'božen
skou obcí býti pmpu<štěn, 10Eko z důvodů v tomto odstavci přesně uve
dených. V odstavci XVII smlouvy bylo ustamoveno, že smlouva se sj'ed
nává pod odkládací výminkou, že žalobce nabudečeskolsloven'ského 

. státního občanství a že »dálN :pří'slušll1ými ,státními úřady nebude vzne-
sena námitka proti jeho z1llměstn:3Jmi< a zvlášť pro,t; jeho, připuštění jwko 
ulčitel'e náboženství, (» ... gegem.seine An'steHung und insbesondere gege'n 
seine Zulassung als Religi'oimslehrer ... «). Smlouva ta byla změněna 
dodatky ze dne 21. května 1929 a 5. rkvětna 1932, avšak v podstatě jen 
stran aktivních a za'o,patřovacích IPO.žitrkŮ žalobcových a důvodú pro
pou'štěcích a bylo v těchto dodatcích zdůrazněno, že jinak služební 
smlouva zůstává nezmBněna. Sjed:n:aná služební smlouva byla pak' ode 
dne I. září 1923 oběma sml,uvci :plněna. Žalobce konal slulžby podle 
smlouvy mu náležílCÍ a žal'ovaná poskyHa mu smluvené po,žitrky. V za
sedání dne 23. dubna 1934 se zesílené představel1lstvo žalo,vané nábo
ženské obce usneslo, že se služební smlowva žalobcovaJzflllšuje po :pří
padě prohlašuje za' neplatnou, ježto dosud nenabylčesko,sl'Ú'ven,ského 
státního občanlství a ježto zemská školní rada výnosem ze dne 22. bř,ezna 
1934, Č. 2/B 891, hledíc na ustanoveni, §§ 1, odst. 1, a 152, odst. 2 vlád
ního nahzeni ze dne 14. září 1928, Č. 162 Sb. z. a ne odepřela' souhlas, 
aby žalobce, nejsa zdejš,m státním pří.slušníkem, nad<ile vyuoov<rl ná
boženství. na obecných a měšťanlských školách v L. O tomto usnesení 
zesíleného představenisltva byl žalobce uvědomě,,,, dopisem za dne 
24. dubna 19::4. Městský školní výbor v L. vyzv",! žalo'v",nolll nábožen
skou ohec dopi'sem ze dne 11. dubna 1934, v :kterém ji zpravi,1 o dotče
ném ji'ž výnosu< zemské školní rady, aby žalobce ihned' zbavi'la lwn:kce 
učitele ,nábož·enslví, apO'staralia se o udělen,í vyučování jiné olsobě, dbajk 
záikOll1lných předpisů, avšak ve zprávě ze dne 21. dubna 1934, Č. 549 
neóni,1 zemský školní výb.or námi,tek proti tomu, aby žalobce ještě vy
učoval nábožel1iství až do uplynutí běžného škÚ'l,ního roku, načež před-

Hi 
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staven,stvo náboženské obce oznámilo žalobci, že dnem 30. června 1934 
představenstvo »se vzdává všech funkcí žalobcových v obci«. žalobce 
se proto domáhá zaplacení slnžebnich požitků, počínaje od 1. července 
1934, v částce 6.750 Kč čtvrtletně předem. S o' ti' d P r v é s o líc e 
hlobě vyhověl, přiznwv žalobci požitky splatné až do 30. června 1935. 
O d vol, a c í s o II d žalobu zamítl, vycházeje z názoru, že v od
,sta,vci XVII slLl'žební smlouvy byly obsaženy jedna:k výmilnka suspen
sivní, že totiž žalobce nabud'e česlmslovemkého státníhO' občanství, 
jednwk Výminka resol'lltivní, že toHž pří1slušné úřwdy nevine'sou proti 
zaměstnání a zvláště pr'oti připuště,ní žalobce ja>ko učitele n<Í'bo·ženství 
námi,tky a že tudíž služební poměr zwn,iikl, jakmile byly námitky proti 
učitelské činn'Osti žalobcově slmtečně vmeseny, jak s,e stwlo' clopils,em 
městského šlmlního výbom ze dne 1. dubna 1934, kdy byla podl,e vy
nosul zemské školní rady žalovaná náboženská obec vyzvána, aby zpros
tila ža,l'Obce jeho učHelského úřadu. 

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

D ů vod y: 

Odkládací jest výminka (§ 696 obč. z"k.), má-li právo OiaJbýti své 
pús'Obno.sti teprve po jejím splnění, rozvazo,vací, když ,právo zan.ilkne 
při jejím splnění. Zda jde o výminku o.dkládací či rozvazovací, o to.m 
nerozhoduje označení stranam,i: zvolené, nýhrž má na to, soud UtS'll'ZOfV'ati 

ze skutečno.stí, za kterýchž dojde k právnímu jednání po. případé ze 
zjevné vůle "traJD>. Nema tudíž významu, že v odst. XVII slU~EJbní smlouvy 
je řeč o tom, že se smlo.uva sjednává pod odkládací výmklko.u, že totiž 
ža:lobce nabude českos\.ovemského státního občanství. V so.uzené věci 
bylO' zjištěno, že žalo.bce byl dotčenou smlouvou usta;nov,en d'efinitivním 
zaJln.ěstnancem ode dne 1. září. 1 923, ~e mo.hl býti nálbo.žeOiskou ,obcí 
propuštěn jen po. di'sciplinárním řÍlZení z určitých důvodů ve smlouvě 
bUže Ulv,edených, že od té doby vykonával službu 1.1 'nálbo.ženské obce 
ve 'smyslu této služ'ební smlouvy a že pobíral požitky smlouvou mu 
zwručené. Z to.ho je jasno, že právní účinky ujedn<lní neměly Halstah 
teprve po spll1ění výminky - nwbytí zdejšHlo občanstVÍ -, ný'bd ihned, 
a ž,e smlouva měla naopa;k p02lbýH účiinku' tenda, nenabude-\,i ža~ 
lobce to.hO'toobč"nství (fO'zvazavací p0'dmínka). Služebn'í smlo.uva, 
O' ktefou jde, byla tudí,ž stranami již Ulvedena v platno.st, !feb"s plat-
110St její mohla býti zmařena Hm, že nastala vými,nka. Avšak platnosti 
smlouvy bráni'ly velící před:pisy zál'kona ze dne 21. března 189'0, č. 57 
,ř. z. Podle § 10 ře'čeného záko.na moho.u: Ibý,ti za nálbo'ženské zřízenice 
žido.vské náhoženské obce ustanoveni to.liko mko.uští (v česko.'slovenski, 
repubHce nyní českoslovenští) občané, jichž mravní a .sbHní o.bó~nské 
chováni jest bezvadné. Po.dle § 16 dotč. zák. má poměr zřízenců řečené 
obce býti upraven ,stanovami. P.o.dle §30 Ulv.ed. zák. má státní úřad 
dbáti" "by orgánové náboženských obcí nepřekročo.vaIisvé Pllsobnosti 
a pIniE záJko.nné předpisy i nařízení státnkh iiřad'ů 'na záko.nném zá
kladě vydaná, a úřady mo.hou k tomuto konci zrušiti zákmiúm nebo sta-
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novám se příičícf usnesení neb opatření orgánů nábož-enských obcí a užíti 
jinak zákonně dovolaných prostŤedků donucovacích. Zejména může 
státní úřad (§ 31) sesadHi nábo.ženského zřízence, jestliže ,pozbude 
státního o.bčan'stvÍ. V st"novách žalované nábo.ženské obce přislušn.ým 
státnfm úřadem schválených jest nařílzeno (§ 42, odst. 2), že pro n,áJbo
žens,ké znzence, mezi ni:mi,ž jest ll!Vedeill: kant'Dr a učiltel náboženství, 
platí ustanovení § 33, odst. 1, stanov, že totiž za náboženské zřfzence 
mohou býti Ulstanoveni jen českoslovenští státní' ,příslušn.ki, d<\\.e v § 77, 
že O' vyučovámí, v náboženství jest se náboženské obci postarati způ
sobem 'odpovídajícím naHzení,m. Z řečených ustanovení, zá'kona a ,stanov 
je zřejmé, že zesHené ,představenstvo (§ 32 a) stanov) mo.hlo. za nábo
ženského. zřízence (najmě kantora a učite!,e nábo,ženství) ustano.,viti jen 
českoslo.ven~kého státního příslušníka a že po'kud toho nedbalo a usta
novi'IO' žalobce, který byl ,státním přislušní1kem říšsko.německým, j,ednalo 
pro.ti záko.nnémll zákazu. Služební smlouva žalobcova je tudí,ž nilconnou 
podle § 879 obě. zák. a žalohce nemMe z ní vyvozovati žalobo.u uplat
ňovaný nárok. Této nicotnosti nevadí ani 'o,k!ol'no,st, že k smlouvě byia 
připojena rozvazovací výru,inka, jí'ž měla hýti přivedena v soullad 
s platným zákolnem,neboť nkotnost je mzhojite1ná (rozh. Č. 1305, 797 
Sb. ll. 's.) a niootnost smlouvy Ilemůže býti zhojena. Neúleží ledy na 
tom, že žalohce ještě přede dnem, kdy se zesHený výbor nábo.ženské 
obce usnesl na zřízení smlo.uvy, podal u. přílslušného státního úř"dul žá

,do'st za udělení státního občanství česko.slovenského, že tato žádost ne
byla vyřízena dne, kdy se stalo sporné usnesení zesíleného představen
stva nábo.ž. o.bce, a nebyla tudíž je'ště zmařena' výminka, pO' případě, Že 

žalobce aspoň za sporu zí'skal, státní občanství československé, a zda tím 
bylasplněn,a ujednaná výminka. Ježto žalobni žiLdost není o.dilvMněna 
již z uvedeného právního. důvo.du, nebylo. třeba ,se obírati další otátlmu, 
jaký vHv nasluii!ební poměr mělaJskutečnO'st, že ško.lni úřad ne'souhlasi! 
s tí,m, že žalobce Dadále vyučova'\· n,<\bo,ž'enství v o.becných a měšťan
ských školách po. příipad, že by hyl prý býval udě!U další souhlas až 
do vyfi,,,ení žádosti žalobcovy o. udě],ení stMního občanství" kd)"by ne
byla žalovaná nábožen'ská obec uvědo.mi,la š1ko.Iní úřad, že propustila 
žalobce a ustanovila již jiného učitele. Nemá dá],e významu, že žaloboe 
byli ustanoven učitet'em, kantorem a archivářem, ježto se svrchu urveden.ý 
z<Í'kaz týká všec)1 zHzencŮ' náboženské o.bce a, služelbní smlouva tvoří 
celek, ta;He by ani z č<Ílsti nemohla býti z,"cho'vána v pla;tnolsti. 

čís. 15962. 

Muž, který uznal otcovství k nemanželskému dítěti, nemůže se do
máhati určení, že nenl nemanželským otcem, nýbrž jediné neúčinnosti 
(rteplatnosti) projevu o uznání otcovství. 

(Rozh. ze dne 23. bř,ezna 193, Rv I 398/1937). 

žalo.va;ný se narod.i,l jlako. nemanželské dM Antoníny I-o.vé. Ne
manželská ma1ka udala u po.mčens'kého. soudu, že otcem dítěte Jest 
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žalobce. Ten otcovství k žalovanému u poručenského soudu uznal jen 
proto, že uvěřil nemanželské matce, s niž tělesně obcoval v době 186 
dní před narozenim žalovaného, že jde O' předčasný porod. Ježto však 
zjistil, že žalovaný se narodil v normální době a že nejevil žádné pří-o 
znaky předčasného zmzeni, domáhá se určení, že hO' neni pokládati za 
otce žalovaného. N ;,ž 'š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

N ej vy š š í s·o u d zamHI žalobu. 

Dťtvody: 

V souzeném sporu jde o žalobu určovací, twkže jest z úřadu zkou
mati, zda jsou splněny její předpoklady vytčené v § 228 C. ř. s. ža];obnÍ 
žádost s'e domá'há určení, že žal,obce není pova1ž'Qovati za nema1nžel,ského 
otce nezloetilého žalovaného. Jest proto řešiti otázku, zda žalob-ce má 
právní zájem na tomto zjištění. Podlie nespomého ,přednesu ·stran 
a podle .poručenských spi'S.ů P 58/1934 mnal, žalobce otcovství k žalo-· 
vanému díitěti dne 31. října 1934 před dožádaným soudem. Toto 
uznániotco'vství žalobcenyn'i, na'padá, tvrdě, že jeho proj,ev spočíval 
na omylu ~působeném nemwnželskou matkou, a domáhá se určen-i" že 
neni 'Otcem dítěte. Jwk bylo nejvyšším soudem již opětně vysloveno 
(srv. rozh. č. 4678, 6210, 9630, 1309'5 Sb. n. s.), lze uznání otcovství, 
učiněné v nesporn-ém nzenÍ anebo při sjednaní smíru, zvrátiti sporem. 
Ke sp'OrtI jsou legitimovány jen ty strany, jichž prá\On.fch zájmů se 
uz·nání to týče, toHž nemalHž'elské dítě a muž, Ikterý otcovství k němu 
uznaL Než právn,i, zájem obou těchto osob na zvrácení mnání otcovství 
není stej,ný. Prot také do,s<lh žaloby pro,ti tomuto uznáni je u obou různý. 
Dí,tě se může žalobou domáhati toho, že domnělý nemanžel'ský otec 
není- jeho O'tcem, neboť -dítě má právní zájem na tom, "by j-eho ro
dinn,ý poměr, tvo-říci so-učást jehO' osobniho stavu, by], -náležitě zFštěn. 
K bko'vé žal-obě .j-e však oprávněno toHko neman'žel,ské ditě (srv. rozh. 
č. 6210, 13.'095 Sb. n. s.). Naproti tomu právni zájem mu'že, který uznal 
otwvstvÍ kelí!ě!i a n'yní' chce toto- znání odvolati, nejde dále než právě 
k zrušeni projevu uzná'ni,. Může se proto žalobce domáhati, toliko vý
roku, že jehO' projev, kterým u-znal 'otcovství, je prá",ně ne-účinný. Ne
múZe všwk jíti dále a domáhati 'se určov"ciho' výroku, že není o,tcem 
dítěte, neboť na tako'vém výroku už n'emá právni zájem. Twko'vý výrok 
by také předcházel sporu o uznáni otcovstvi, neboť i když se podaří 
žalobci ve sporu prokázati, že jehO' výrok o clo,brovolném uIZll1·ání, otcov
stvi je neúčinný, odpadá tim toliko př,edpokl"d pro vyměřeni výživného 
v říození, nesporném podle § 16, první dí!lčí novel-y k obč. zák, není, to 
však niktemk překážkoll, aby se dítě domáhalo znova žalobou uznám; 
otcovství na nynějším žalobci, neboť othka n,emanželského otcovství 
není a nemůže býti předmětem sporu, kterým se domáhá domnělý ne
manžeIský otec neúčinnosti' svého projevu 'O uznání' otcovství. Ježto se 
tedy žalobce v souzeném sporu domáhá určení právního poměru, ani,ž 
má právn.í zájem na tomto mčeni, bylo již podle přednesu žaloby 
žalob-ní žádost zami-tnouti. 
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čís. 15963. 

Bylo-li O'dvolání jednou již vzatO' zpět a prO'hlášení to vzato soudem 
na vědomí, nelze již zpětvzeti později odvolati. 

(Rozh. ze dne 23. břemw 1937, RII 121/37.) 

o d vol a c í so II -cl odmítl žalobkyn,ino odvoláni, podané proh wz
sudku soudu první stolice. D ů vod y: Podámím ze d.h-e 16. října 1936 
prohlási,la žalobkyně, že bere zpět 'Odvolání, které podala proti rozsudku 
okre'sního soudu ve V. ze dne 6. října 1936, č. j. C 551/35-21. Zpětvzetí 
odvolání má pod],e § 484 C. ř. s. v zápěti ztrátu oprav,néhO' prostředku. 
Na tom nemůže nic změniti' žal-obkynino podáni ze dne 17. října 1936, 
jímž oznámila soudu, že své prohlášeni o- z,pětvzeti. O'dv'oláníodvo'lává 
a udržuje odvolání v platno,stL Neměl proto'soud prvé stolice žalobky
nino. prohlášení, v podání, ze dne 17. října 1936 vzíti na vědomost, ani 
podle vysvětlivek min. sprav. k § 484 c. ř. s. odvoláni ,předkládati od
vO'I"címu soudu. Když však odvoláni přesto předl-o,žil, musel je odvo
lací s,oudodmítnoutv. 

Ne jv y š šl s o u d nevyhověl rekursu. 

Dftvody: 

Prohlášeni strilny o zpětvzetí odvolání., Ikteré by],o soudem vzato na 
vědomí dne 16. října 1936, je-st procesním úkonem, s n<imž jsou spoj:eny 
určité účinky, najmě ztráta opravnéhO' prosU,edku (§ 484, odst. 2, C. ř. s.). 
Nemá tudíž významu, že žalobk}'ně podá!nim ze dne 17. ří,jna 1936 zase 
odvO'lala své pr'ohlášení o zpětvzetí 'odvolání, nebof vzdání, se oprav
ného prostředku nelze později odvolati. Prohlásila-li ža],o,bkyné v tomto 
pOdán,í, j,ež došlo soudu prvni· stolice ještě ve čtrnáctidenní lhůtě od
volaCÍ, že trvá na odvo,~áni" bylo její, nepřípustné odvolání, (§ 472, 
odst. I, C. ř. s.) právem odmítnuto odvolacim soudem (§§ 471 č. 2, 473, 
474, O'dsl. 2, C. ř. s.). 

čís. 15964. 

Přípustnost exelruce zabavenlm pohledávWy přístušlci povinnému 
proti Národn! bance československé (devisové oddělení) z dúvodu, že 
poddlužník složil v cizině pro povinného peníze, které mají býti povin
nému vyplaceny Národní bankou československou, bez zřefele na to, zda 
je pohledávka likvidní. Otázku přípustnosti exelruce jest posouditi podle 
§ 66 zák. č. 347/20 Sb. z. a n.; ustanovení čl. XVIII. zák. č. 102/25 Sb. 
z. a n. ani dvor. dekretu č. 291/1838 Sb. z. s. nelze užíti. 

Devisové předpisy nevylučují zásadně zabavení p'Ohledávky, mají 
však význam, až bude na základě exekuce požadovállO zaplacení. 

(Ro1)h. ze dne 24. hřezna 1937, Rl 81/37.) 
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s O udp r v é s t O I i c e povolil -k vydobytí vy-konatelné pohle
dávky vymáhajícího věřitele exekuci zabavením a phkázá!ním k vybrání 
pohledávání, pří·sl'llŠícíbo prý povinné firmě proti poddlužnid Ná!rodmÍ 
bance česko-slov,enské v Praze, dev;wvé oddělení, a proti bamce K. v T. 
z toho důvodu, ž,e fkma Bra!tří H. v B. silo.žilla. pro povIÍnl!l:O:ll Ťi'rmu na 
jméno Antonína S. v T. čiIJstku R. M. 62.5,91, která má býti Národní 
bankou československou v Praze, devi'sové oddělení, v)'lplacena povinné 
Hrmě bud' přímo, nebo prostředni'Clvím banky K. v T., nebo fi'rmy Anto
ni-n S. v T. Re k u r s no í, S'0 ll' d zamítl exekučn'Í. návrh', pokud se týkal 
Národní banky česko'slov'enské 'V Praze. D ů vod y: Právem upozorňuj-e 
stěžovatelka .na ustanovení § 66 zák. o aJkciové bance cedulové č. 347/ 
1920 Sb. z. a n., podle něhož se musí' obrátiti na přfsltršný soud kwždý, 
'kdo chce nabýti zásta\Oních nebo exekučních práv, llleb obstávky na pe
nězích a cenných pa,pfrech, ležídch u banky, nebo na ,pohledávkách 
k vybrání 'schopných. Z dotČoeného předpisu pl)'lne, že vůči NárodnÍ' bance 
českoslove-nské j<tko p'0ddlu~n<ÍCi může hýti< vedema exekuce pouze na 
pohledávky ji-ž likvidlní, t. j. k vybrilJní schopné. Kromě tohO' s,prá'vně 
pou,kazuj e poddlužnioe ve svůj prospěch i na předipls dvorskéhO' dekretu 
Č. 291/1838 Sh. z. s., ponechaného v platnosti čl. IX, Č. 5 li'Voz. zák. 
k ex. ř., podIe kterého lze soudně z",baviti pohledáVíku loUkO' !.iikvidní 
a veřej!nou polklaGnou k výplatě již poukilJzanou. Z tvrzení vymáhající 
stmny n,ení! však patmé, že by šlo O' ,likvidní poh]oedá'vku, a proto měl 
prvý s-ou,d zil!mítnouti exekuční návrh pro nedos-tatek náležito'sli § 54, 
c. 3 ex. r. 

Ne j vy Š š i, s o u d obn.ovil usnesení soudu prvé sloHce. 

Důvody: 

Přípustnost návrhu na povolení exekuce na pohledávku dlužníkovu 
proti Národní bance česko'slovenské jest posoudi-ti podIe § 66 záJkona 
ze dne 14. dubna 1920, Č. 347 Sb. z. a n., který nebyl změněn zákonem 
Č. 25/1934 Sb. z. a n. Řečený předpis st<l!llloví, že má -se ohráHti na pří
slušný soud, chce-li kdo nabýti ústavních neb exekučnf.ch práv, anebO' 
práva obstávky na penězích a cenných papí.rech, ],ežícfch u bwnky, nebo 
na pohledávkách vY'brání schopných. V záJsadě není tedy nepřipUlstná 
exeku,ce na pohledá\"ku přislUišÍ'Cídl,u'žníkovi proti bance, jd.e-I-i-o po
hl,edávku k vybráJní schopnou. Rekursní soud míní, ž'e pohI.edávkou ta
kmnou může býti< jenom pohledá\Cka .ji'ž Ukvi;dlní, prolože jenom twkovou 
pohledávkU! považuje za schopnou k vybrilJní. Tento vÝ'kl'ad je však příliš 
úzký a nehoví ani vlastnímu smyslu a v)'lslovenému účelu uv!edeného zá
konného předpisu. Především jest poukázati! na to, ~e do-slov § 66 
řečeného zákona v podstatě ,shoduje -s před!pisem čl. 97 zá'loona č. 66v' 
1878 ř. z., jenž nebyl změněn pozdějším zákonem oč. 51/1887 ř. z. 
V tomto předpisu se upravuje, jwk má býti vedena exekuoe na pohle
dácvky, kleré mají býti u baniky v)"brá!ny, doslovné »hei derseIben ein
Z'Ulhebende Fordlerungen,«. Z důvodových' zpráv u'V-eřejněných k zá;konu 
č. 347/20 Sb. z. a n., jež nemají zvláštní poznámky k § 66, nelze usou-
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diti, že by !byla měla býti- příslnJ;šná materie v pncme Československé 
národní banky upravena jinak, než jako tomu bylo u banky rakousko
uherské. Z čl. XVlll. z;írkona Č. 102/1925 Sb. z. a n., na něž poU!kilJzala 
stěžovatelka, lze souditi, že výhody českosloven-ské národn-í banky ne
měly býti- větší než ty, ji,chž požLvala bývalá banka mkouskouherská 
n.ebo bankov!ní, úřad, nýbrž že má míti tytéž vÝ'h.ody, pokud se nepříčí, 
ani bankovnímu zákonu .původnímu, t. j. Č. 347/20 Sb. z. a n., ani zilJkonu 
Č. 102/1925 Sb. z. a n., který co do zn-ění § 66 zákona Č. 347/20 rovněž 
nezavedl: žádné změny. Vlastní smysl a účel § 66 jest i v oné části -
pohledávky k v)"brání schopné - vyložHí podle celého. -obsahu uvede
ného mis'ta zákona. Tu vysvitn,e, že ·se jak tam, tak i v čl. 97 zálwna 
Č. 66/1778 ř. z. kladl důraz na to, že musí býti zakročeno· u přj,s'I,U!šného 
soudu, že exe'kud nesmějí býti< dotčena práva bank, že <hanlky jsou opráv
něny dotčenou část pohle1dilJviky ulo-žiU u soudu na útriNy vlastníkovy 
nebo věřitelo-vy a že se mají bankám do·stati' také da1ší- výhody obsažené 
v odst. 2 a 3, o které v souz'eném případě neběží. Ukáže se potom, že 
k vybrání i'sou schopné nebo. vybrány býti mohou ovšem jenom takové 
pohledávky, u nichž nejsoU' dotčena u\"edená ji,ž práva ba'nky. Nelze však 
předpis ten vykládati a omeziti tak, že by -se exekuoe d0'P'0ll'štěk~ jenom 
na ,pohledávky likvidní. Povole'nim exekuce '1l!emohoU! býti dotčena práva 
banky zamčená v § 66 I. c. a nenáleží zatím ani soudu exeku'čnímu 
zkoumati, pokud by se snad exekuce, o jejf.ž pov·o'lení -se žáJdá, mohla 
dO'tknoU'ti takových práv zákonem uzn·aných. Není třeha zatím řešiti ani 
othku, jaJkou cestu hude voHtI vymá!hajfcimu věřiteli, až mu bude po·
hledávoka přikázána k vybrání-o Jakkoli může býti exekucí zas·ažena jen 
pohledávka v době zwbavení již existentní a ještě trvající, nemusí, vymá
hající věřitel dokazovati v e"e'kučním 'návrhu opravotvlOmé 5'loutečnosli, a 
ani soud při povolení exelmce nemůže zkoumati, zda tvrzená pohle
dávka vzn,ikla a zda po-vinné straně přísluší, ani zda je ,splatná, anebo 
zda je sctvopná k vybrání-o To všecko- se ponechává obraně poddlužní
ko'vě. Nestačí tedy, dovo-zuje-li poddl-u'žnice 'mepřípustno-st -exekuce z vý
kladu, že musí jíti o pohledávku !i.kvidnf. Pm!o-že pak exekuce na pohle
dá\Oky proti bance je upmvena v §§ 66 úkonač. 347/192.0 Sb. Z. aJ n., 
t. j. z,vláštním předpisem, nelze sáhnouti mi k uslan.a.veníčl. XVllI. 
zákona ,č. 102/1925 Sb. Z. a n., a ovšem ani 'k dvor,skému dekretu č. 291/ 
1838 Sb. Z. s., jak míníi rekursuí soud, nehl,edic ani na to, že Národ-ní 
banku .uche uznati za veřejnoU' pokladnu ve smyslu řečeného dekretu, 
třebas byla pověřena t<lké funkcemi veřejno'Právní povahy. Ani devi~ 
s'ové předpi,sy nevyluČoují v zásadlě exekuCÍ< na pohledávky, neboť jo podle 
nich jest bank" zprostředkovatelkou výplat pro československé věřit'ele, 
jimi na základě tohoto poměru mohou vzeFH pr,oH bance pohledávky. 
Ony přecLpi-sy nebudou bez významu pro ban1ku', až bude ,na ní, zaplacení 
požadováno 'na základě exekuce, pf1otože ani, zaba'venÍ"rn, anil p,řikázáním 
k vyhrání se vymáhajídmu věřiteli 'nedostává více práva, nežli 'kolik 
přísluŠ'elo dlužníku, jako věřiteli banky. Nemá zde býti< řešen'a zatím ani 
otázka, zda povinné firmě ji;Ž \Ozuikl<a pohledávka, jež má hýti zaba
vena, nebo kdy ona pohledá'vka vzniká, a pokud je k tomu snaJd po
třebné, aby již byly II banky též hotovo-sti, z nichž má jako zprostřed-
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kovatelka platů uspokojiti tuzemské věřitele. Uvedené sku~kové a právni 
otázky nemohou býti řešeny v exekučn·ím řízení, túm méně v řízení re
kUJ.isnÍm. Zásadně nebrání. pOlvo'lenf exekuce ani to, že se exekuce vede 
na pohl-edá'.'ku z důvodu slož'ení, jež se podle exekučního návrhu staloO 
»pro pO'vilnnlOlu stranu na jméno A. S. v T.«. K taJkovému .slo,ž'eni- mlŮže 
zás"dně dojíti, "niž u b"nky vmiknou se zřetelem k poměrům lmnkret
ní.hoO přfp"du pochybnosti 'O tom, kdo. je pmvým věřitelem. Nelze jí ovšem 
ukládati<, aby řešila právní poměr mezi oněmi osob"mi', nemá-li k tomu 
spoJ.ehlivého podklad,u. V tal<o·vém tPř~p"dě nebude "ni, povolení exekuce 
s"mo o sobě c!osbtečnou legi.timad pro vymáhajídho věřitele, jmeno
vitě k.dyby opravclu šlo o pohled'áNku, která nepaW povinnému, nýbrž 
S.; mlrnoto zů'Stává bance vždy n" v.ůli, aby příslušnou částku složila 
u snudu, k čemu'ž jí dává oprávnění také § 66 zákona č. 347/1920 Sb. 
z. a n. K námitce stěžovatel-ově, že by provedení ·s-oudního za!bavení nebo 
soudní obstá'.'ky ll' ni n-ebylo možné pro technioké překážky, nelze při
hlédnouti, pwto·že v té přičÍ'!1ě l1Ieposkytuje jí z<Íckon vke práv než kte
rémukoili jinému peněžnímu ústa'.'u a' nebyly to ony' technkké ,potíže 
• v ' Jez vedly k výsadám zaručeným bance v uvecleném již § 66. 

čís. 1~965. 

Návrhu na zabaveni nároku příslušíclho povinnému proti spořitelní
mu a záložnímu spolku na vydáni vkladní knižky 11 ní se nalézajici 
a jeho přikázáni k vybráni jest zamítnoutí jako předčasný, byla-li za
roveň navržena a povolena exekuce zabavením pohledávky z vkladuí 
knížky u spořitelny jsoucí a k tomu účelu i odebráni vkladní knížky vý
konným orgánem a její uloženi u soudu. 

(Rozh. ze dne 24. března 1937, R I 208/37.) 

Vymáhajíd věřitel navrhl k dobytí ·své vY'konatelné pohledávky po
voliení exekUlce I. za'bavením n,i!'oku povi,"mého proti Spořitelnímu a zá
lo,žnímu s,polku, v O.lla vydállí vkladní knížky a jehoO přikácúní k vybrání 
(§§ 325 a další ex. n, 2. za-bavením pohliedávky př(,slušid povin
nému z Vikladní knížky proti řečenému peněžnímu ústaw a k tomu účelu 
odebráni vkladní knížky výkonným org[mem, sepsání zájemného zá:pislI 
o tom a Ulložením knížky u soudu po případě přikázáním zabavené po
hledávky vymáhajícímu věřiteli. S o udp r v é s t o-I i' c e povo.lil exe
kuci podle návrhu. I~e k u r sní S' o u d k rekursu pOivinll1ého exekuční 
návrh zami·tI. 

Ne j v y Š Š íiS o u d, vyhověv částečně rel<Ulrsu vymáhajílCího vě
řitele,. obnovil až na útraty exekuční, které upravi,} nižší částkou, usne
sení prvého soudu" pokud jím byla povolena exekuce zabavením pohle
dávky pod 2., vyhradiv rozhodnutí' o přikázání exekučnímu soudu; exe
kuční návrh pod I. uvedený pro tentokráte zamítl. 
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Důvody: 

Vymáhajíd vWtel chtěl zabaviti povinnému patřící vkladn·í knížku 
S,pohtelního a záložního spolku v O., č. 22305, fol. 3947, vnějící na j'e-ho 
jméno a na částku 15.000 Kč. Tato '.'kladní 'loní'žka, jest podle exekučního 
návrhu u d'oitčeného ústavu v O. K tomu účelu navrhl jedn1ak zabavení 
l1ároku na vydání vkladníl :knf.žky a jeho přikázání ok vY'brání, j.ednak za
bavení vkladní kní'žky a přikázání k vybr<Ícní. Prvotní nárok jde na 
zabavení vkladní knížky a n·ebylo záv"dy, aby byla povolena exekuce 
z"bavením řečené knížky. Rekursnímll soudu neI,ze přis.vědčiti, tv~dí-li, 
že vymáhající věřitel 'l1eu'Y,edl, kde .i'e~t ",kladní. loní'žka, a ž,e nevzn:ačil 
přesně ·exeJkuční soud. Exekuční, návrh má všechny náleŽÍ'tosti vyžado
vané v § 54 ·ex. ř. a vymwhající. 'Yěfitel udal tal<é všechny skute,čnosti pod
statné pro určení ex",kučniho soOudU'. Proto bylO' revi'snímll rekursu 
v tomto, směru vyhO'věti. Rozhodnutí O' návrhUl l1Iapřikázání! bY'lo ,podle 
§ 303, odst. 2, ex. ř. vyhraditi· exeIoUOl1ímus.oudu. Teprve, kdyby se vý
kon tétO' exekuce nesetkal s úspěchem a ,peněžní Ílst"v by lIe'S'o'llhla·si.1 
se z"ba'.'enfm vkla!dni knížky, mohlo by dojí,ti k dal,šimu zá'kwku, totiž 
k zabavení nároku na vydáni Vikladní knížky a jeho přikázáni k vybráni.. 
Toho čas.UI ,ie vša:k návrh takový předča~ný a bylo jej pro. tentokráte 
zamíitnouti. 

čís. 15966. 

Vadnost řízení v patemittúm .sporu, uznaly-Ii nižší soudy za důvodný 
nesouhlas ·nemanželské matky jako poručnice s dodatečným odebráním 
krve dítěti za účelem provedení znaleckého důkazu zkouškou krve,· s níž 
dříve projevila souhlas, aniž byl přibrán znalec lékař k důkazu o tom, 
zda odnětí krve by skutečně mohlo míti vliv na zdraví dírete. 

(Rozh. ze dne 24. března 193'7, Rv I 542/3'7.) 

Niž š í ,s o u d Y vyhověly žalobě o uznáni otcovstvi! k nezle,tHé ža
lobkY'n·i Anně K-ové. V příčině otázky, že nemanželská matka Mari·e 
K~ová jako mateřská poručnke žalobkynina ned"laopětné svoleni, aby 
byla žalujícímu dítěti po dr,uhé odebrána krev potřebná k provedení 
dúkazu kreV'llí zkouškou., u'Yedly v podstatě, že ne,lze hodnoUti nesouhla·s 
nemanže'lské matky v n~pwsp'ěch ž"lobkynin, j!ežto jednak nelile z něho 
vyvozovati, že by tu byla ohava! .před výsledkem dŮJkavu. krevní z'l<ou
škou, když již před tím s provedením dŮJkazu toho souhlasila asvohla 
k Odebráni krve sobě i žalobkyni a jen náihodoU' bylo provedení důkazu 
zmařeno, jedl1ak, že její dodatečný nesouhlas lze v)"světlitiobavou, 
třebas snad neodůvodněnou:, že hy odebrání krve mohlo mHi nepříznivý 
vliv na vdravotni stav dítěte. 

Ne j v y Š š f s 00 u d, vyhověv dovolání, ulož,l prvnímu soudu další 
jednání a rozhodnutí. 

Civiln! rozhodnutí XIX. 24 
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D ů v od y: 

Jako vadnost odvolacího řízení vytý'ká žalov"ný, že nebyl proveden 
důkaz krevní zkouškou po případě, že důkaz ten byl nemanželskou 
matkou ja!ko pomĎnid dítěte zmařen. J"k p1-yne ze spisů, svolila nema·n
želská ma.ka Marie K-ová jako porwčnke nezletilé žalo'hkY'ně k prove
dení' řečeného důkazu a byla také dí.těti krev odebrána v N. M. a za,slána 
do Prahy zn"ld k proz'koumánl; znalec však nemohl došlé krve již po
užíti k Iprozkoumání. Do'šlo pr'Ůto, k zmař'enlÍ důkazu toho náhodou, tedy 
bez jakéhokoli zavi,nění, nebo působeni žal.o'Vamého. Opětnému odebráni 
krve se ,nemanželská matka vzepřela, odůvodňujíc svůj nesouhlas tím, 
že dítě je slabé a že by odehrání krve mohlo nepřfz.nivě působiti na leho 
zďraV'otnI stav. Oba nižší soudy hodnotily uvedené prohlášení neman
želské matky a uznaly 'le za důvodné. Než to, zda .odebrání krve může 
mHl pro dí,tě mepří!wivé následky, nemŮlŽe pos.oudiH laik, jakým je ne
manželiská matka, nÝ'hrž len znal,ec lékař. Tepr"e poté, až ,se znalec 
vY'sloví o tom, zda odnětí krv'e může míti pro dí,tě nepřÍ'znivé následky 
či ·nle, a až přes to, že by odehráni ,krve nemělo pro dítě nepříznivé 
následky, Ipmučnice nesvolí k odnětí krve dí~ěti, lze oclt1pření to' hod
no,tíH podle § 272 c. ř. s. Ježto se nižší soudy l>pokojHy pouhÝ'm pro
hlláiíen>ím matky, pro něž nebylo tu nále'žitého podkladu, pTá-vem vytýká 
do'volatel v tomto směru vadnost odV'ol,aJCÍlho. řízení. 
\~i 

čis. 15967. 

Odpovědoost adv.okátú. 
Adv.okát .odpovídá svému klientovi, který byl.uznán na základě křivé 

výpovědi nemanželské matky za netnru1Želskěho otce a odsouzen k pla
. cení výživného, za následky vzniklé z toho, že žaloba o obnovu byla 
podána opOOděně. Náhrada škody zpúsobené nemanželskému otci tim, 
že musí přes .odsouzeni nemanželské matky pro křivou přísahu platiti 
nadále výživné, múže se státi i tak, že adv.okát má na mistě odsouze
ného konati veškerá plněni, jež mu byla zaviněnún adv.okáta pravoplatně 
uložena. 

(Rozh. ze od,ne 24. břez.na 1937, Rv II 748/35.) 

Zal,ovwn'ý advokát Dr. O. B. zasrupoval na základě procesní Iplné 
m.oci žalobce v paterni,tním sporu, projednávaném u okresního soudu 
v H. pod C II 174/30, v němž byl ža'lobce ,pra'Voplatným rozsudkem to
hoto soudul ze dn>e 28. dubna 1930 prohlášen za nemanželského otce 
nez!.etilého VI"dimí,ra K., naroz.eného dne 28. I,edna 19GO ja!ko ne man
ždské dltě OtiHe K-ové, " odsoUlzen pl~titi na měsíčním výživném od 
1. dubna 1930 nezletilému VJ.adimí-ru K-ovi 80 Kč až do doby, kdy Se 
dMě bude moci swmo' vyži'vo·vati, a nahraditi mu ideální kolky a po
platky k rukám poručníka dítěte. ~ozsudek ten byl vydán pome na zá
kladě přísežné ,svědecké výopověcli nemanžeJ,ské matky, která potvrdila, 
že žalobce oS ní v kritioké době, zejména dne 9. 'května 1929 soulo.žil. 
Pravoplatným rozsudkem krajského soudu v N. J. ze dne I. září 1931, 
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č. j. Tk VI 215/31, byla V'šak nemanželská matka OHlie K-ová odsou~ 
zena pro z,!o'čin podvodu, kterého. se dopustHa křivou .přisežnou 'VÝ'po~ 
vědí v'e sporu C II 174/30, že ža'lobce s ní 9. květnw 1929 a 6. července 
1929 souložH, zamlčevši, že jíž ,od dubna 1929 byla· těhotnou s F erdi
nandem B~em. K tomu, co právě uvedeno, se však nem"nželská matka 
již v roce 1930 pomĎnlko'vi Františku S-ovi, tedy dávno před odsuzu
jícím trestním rovsudkem Tk VI 215/31 doznala. Žalobce, jwkmne se 
o tom dověděl, ihned, tedY' ]Ieště v mce 1930, se odehral k žalovanému 
a žádal ho, aby tohoto doznání nemrunžel,ské m~ky pou~í1 a zažádal 
o ohnoV'u paternitníhosporu. Žalov"ný uF'still žalobce, aby 'S'e o nle ne
staralI, že on ji'ž vše potřebné zařidí. Žalobce se ,spolehl na to, že žalo
vaný zařídí potřebné kroky; s,loutečně též již v odC\'0I1ání podwném jím 
dne 22. květn" 1930 poukaJzuje ž"lovaný na nové doznání nemanlŽ·elské 
matky a žádá přerušení ří'zení. Ježto však žalovďllý opo.milnul uvéstí 
obsah tohoto cloznání, byl jeho návrh zamítnut IS tím, že netvrdí, že se 
křivé svědectví OtiEe K-o'vé týkalo rozhoclujídch slkutečno'stí, a žalobci 
uložena náhrada nákl'adů 11. stoUce 190 Kč 60 h. AĎkoHI žalovaný při
slíbiJ, že vše ,pO'třebné z"řídí a žalovanÝ' věděl o křivém ,svědectví ne
maJnželské matky a o zaV'edení trestního řizení proti ní pro zločíln pod
vodu, nepřipojil se jménem žalobce k trestnímu, řízeni proti OtiHi K-ové 
jako soukro.mý úč"stn,k, čímž by si byl zaji'stíl včasnou vědomost -o od
suzujídm rozsuclku. T"k došlo k tomu, že žaIo,vaný nepodal žalobu 
O' obnO'vu jménem ža'lobce do j ednombsíční lhůty po práv,ní moci trest
ního rozsudku, nÝ'hrž až ,po' vÍOe než 6 mě'Sícfch po jeho, práV'ní moci. 
Ž"lob" o obnovu byla proto pmvopl,atným r02)suclkem okresního soudu 
v H. ze dne 5 .dubnia 1932' resp. 6. června 1933, č. j. Cll 188/32, jako 
opožděná odmítnuta a žalobci uložena náhraJda nákladů 726 Kč 15 h 
nezlemému Vladimíru K~ovi. Zavíni,l tudíž ža'lovanýsV'ou nedbalosH, že 
IT<'podal v,čas žalobu 'O obnovu, její odmitnutí " tím také zavini,l, že roz
sudek v paternitnlm ,spom proti žalobci zů'stal v platnosti. Domáhá se 
proto žalobce, "by žalovaJný byl 'uznán poviilllným nahraditi ža'lobci 
škodu vzmilklou mu tímtO' jeho zaviněntm, a to vrátiti m" zálohu 120 Kč 
rta 'spor, kterou mu žalobce ct"l, zalplatiti za něhO' veškeré platy, které 
mu byly uloženy rozsudkem okNls'níiho soudu v H. ze dne 26. dubna 
1930, č. j. C II 174/30, rozsudkem krajsloého soudU! v N. J. jako soudu 
odvolacího ze dne 28. června 19'30, č. j. C II 174/30, a usoll'esenlm o.kres
nílho. soudu v H. ze dne 6. června 193'3, č. j. C II 188/32. O b a oll' i ž š í 
s o u d Y vyhověly žalobě. 

Ne j v y Š š í s ou ď nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Věc byla nlZSllml stolicemi, správně posouzena i ,po ,slrirnce 'Právní. 
Žalovaný věděl již dne 22. května 1930, ž'e nemanželská maťka OtiUe K., 
potvrdivši ve sporu C II 174/30 O'kresníhO' !soudu v H., že souloži,lla s Jo
sefem W. dne 9. května 1929, při'Znala po ústním jednání' v první sto,Hci 
poručníku Fran'ŤÍ'šku S., že u soudu nesprávně vypověděla a že proto 

". 
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byla věc trestně vyšetřována. Žalovan,ý jako osoba priwa ma'lá mu'sil 
věděti, že skutečnosti nasta'lé po skončeném jednání nemohou býti 
uplatňovány v opravném ří'zení (§ 482 c. ř. s.), a byl'o jeho povinností 
upozorniti žalobce práv neznalého na to, že nutno podati včas žalobu 
o obnovu" a žalobu tUl též včas podati, polmd by ovšem jeho klient tomu 
neodporoval. že twk uči1nil, žalov",ný v první Mohci netvrdi"- Poněvadž 
žalovaný vědělo skutečnostech zwl<ládajídch důvod ohno'vy podl'e § 530 
č. 7 c. ř. s. nejpozději již 22. května 1930, měl podnilknouti potřebné 
k~oky k uplatňováni to'hoto duvodu ve lhůtě § 534, oclst. 2, č. 4 c. ř. s. 
Pokud tatáž s!<utečnost mohlla býti podkladem důvodu obnovy podle 
§ 530 č. 2 c. ř. s., nemusil žalovwn,ý vyčkati 5'kon'oen,í trestnfho řízení. 
poněvadž postup soudu při ulplatnění takového n,ároku před pravoplat
ností ro~sudku trestn,ího 'soudu jest upraven § 53<9 c. ř. 's. Ne.právem 
vytýká dovolate! žalobci, že mu prý nepodal včas zprávy o uvede
ných skutečnostech, a nemUže tak činiti tím méně když sám 'seznal že 
• 1 " za ,obce byl nesprávného názoru, že věc bude vyřízena ji,ž tím, bude-Ii 
nemwrrže1ská matka trestně odsouzena pro křivé svědectví. Nezáleží na 
tom, zdaH žalovan,ý mall od začátku veškeré podrobnosti o obsahu křÍ'vé 
v}\P?vědi Otilie K. PO'dal-li žalovaný tedy žalobu o obnovu teprve dne 
4. hrezna 193<2, aĎkoH" trestní' 'rozsudek ze dne I. záJří 1931 Tk VI 215/31 
krajsikého soudu v N. J. nabyl právní moci dne 4. zMí 1931 (§§ 284, 
294 tr. ř.), zavinil tím 'sám, že žalob", 'Ů' 'obno,"u mllsilla býti odmítnuta 
pro opožděnost. Nižší soudy takésprá"",ě uzna!'y, že by vč",s podaná 
zaloba o obnovu byla měla úspěch, poněv",dž zjištěná křivá výpověď 
n~m;an,že"ské matky ve spojitosti seskuteoností trestním 'soudem pro ci
vllmhO' soudce závazně (§ 268 c. ř. s.) zjli'štěnou, že OtHie K. již v dllbnu 
1929 s Ferdinanclem B. otěhotněla, 'kd:ež!o, k souloži me'zi ní a Jose
~em. W. došlo teprve začátkemčer'Jén'Ce 1929, musila míti v záJpětí zru
sem rozsud'!<u C II 174/30 a zamítnutí žaloby nezl'Clilého Vlwdimira K. 
proti J:oseiu W. O' zjištění otcovství a plnění výživného. Žalov",ný jest 
zalO'bc! práv z tohotoopominu1í a má podle § 1323 obč. zák. především 
~avrátiti vše v př,edešlý stav. TO' se může stát i tak, že žalovaný místo 
zaloh~e: tudíž v.tomž: ,rozsaJhu jaJkJožalobce, má konati' veškerá plnění, 
~ mmz zalobce vmou zalov",ného byl pravoplatně odsouzen. Jest s,prá'Jné, 
z~ z toho.to ~ozsudku nembude nezletilý Vladimír K. nějakého přímého 
~aJrok~, VUČl zalory,wnémlU,; tO' není, Vlšak an.i, úče1:em t,ohoto sporU!, v němž 
Jde ~o~l'k? o to, ahy žalobce byll1proštěn nepií,znhrých dŮlsl'edků žalovan.ým 
zavmenych '" mohl dosáhnoulti náhrady za povinn'Ůlsti, které mu byly 
podle mz'sudku C 11 174/30 vůči' oprávn'ěnému uloženy. 

čís. 15968. 

Důkazní břímě ve sporu o zápůrči žalobě (§ 523 O'bč. zák.). 
B.ez~lstnO'st nabrvatete knihO'vního práva se sice v pochybnO'sti před· 

pokláda (§ 328 O'bč. zák.), pročež není pO'vinnO'stí žalO'bce, aby ji pro
kaz~lV~~ nýbrž jest na. ža!O'vaném, aby prO'kázal konkretní skutečnosti, 
z mchz by vyplyval(}, ze žalO'bce v době nabytí knih'ŮvníhO' práva až do 
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podání knihO'vní žádosti véděl anebO' musel věděti O' tO'm, že se knihovtú 
stav neshoduje se skntečným stavem. Zdaři-li se mu důkaz že naby
vatel musil miti pochybnosti a neomezenO'sti vlastnictvi, jest bezelstnO'st 
nabyvatelova vyloučena. 

(Rozh. ze dne 24. března 1937, Rv JI 187/37.) 

žalobci, vl"stnki pozemkové parcely 1086/1 kat. území Z., se na 
žalovlané domá!hali zá!půrčí žalobou (§ 523 obč. zák.) zjištění, že jejich 
vlastnictví k uvedenému pozemkll není zatíženo ,služebností 'Ddto'!<u vody 
dOl příkopu zřízeného na tomto pozemku ve pwslPěch žalované, že se j,í 
zaJpovidá nadále vypouštěH vodl> do onoho přikopu a vůbec fila dotčený 
pozemek a' že se jí ukládá, ",by z",mezila jaký;koliv odtok na něj z jejího 
pozemku. S o li' d 'P r v é '5' t 'O I il c e' vyhověl žalobě. O rl v <O 1", cl 
s o u d z",mHI žalobu. 

N 'e j v y Š š í s o 'll d nevyhověl, ,dovoliuni a uvedl v otázce, o niž 
tu jde, v 

důvodech: 

Jde o to, ~dwli tu jsou předpokl"dy bezelstného <ll,;;bytí vlwstnictví 
žalobcu vesm)"slu § 1500 OIbč. zák., poněvadž tomu, kdo nabývá 
kn,ihovníhopráva, duvěřuje bezelstně veřejné knize, ,nemů,že býti namí
táno, že se knihovní stav neshoduje se skutečným stavem věci. Beze
listnost n",byvatelovase ,sice v pochybnosti podle § 328 obč. z';k., před
pokládá, pročež nebylo povinností ža,lobců, aby jÍl pmkázaH nýbrž věcí 
žalované, aby nejen tvrdila, ",Ie i uvedla a prokázala kOlllk;etní 'skuteč
nosti, z nichž by plynulo, že žalobci v době n",bytíl knilhovního pr",va 
až do podání knihovní, žádolsti věděli anebo při náležité bedlivosti a 
opatrnosti musiU věděti o nesr'Ůvnalosti mezi knihovním a skutečným 
stavem věci. Nabyvatel kniho\Oního práva nemá "rci povinnosti, aby 
konal obsáhlé vyšetřováni, nevzbuzu1í~li konkretní oko,lnolsti poch)'b
nosli o'správnosti ,knihovního stavu, "le nelze jej ji<ž pokládati za beze
lstného, musilo-Ii mu pn náležité poz'ŮrnostÍ' býti náipaJdn,ě, že slkutečný 
stav v rozhodu:j:ící době svědčí odchyllk<\m od knihO''."ního stavu. Po té 
str;ifi,ce '."šak bylo odvolO!cím soud'em zjištěnO', že odpadní stružka, 
kterou od'láděna byla odpadová 'Joda z usedlolsti žalované do příkopu 
žalobců, bylla zřejmá a žekonči,lla li' příkopu žalobcu uměle zř,ízenou. 
prohlubní" kterou voda do ni stékala, d'ále že s;!mž'k", hýval!'a čištěna 
a }ýčen;' p:ohlub'Ů\Oána az po plo,t u~přikopu žalovaruolu po případě jejími 
predchudcl a za plotem m"tkou zalobcoVOlU, a že tento stav trv",!' i 
v době, kdy u'sedlosti nabyli žalobci. Odvolaci soud zjistnl tedy, jaký 
byl st"v na slPorném mílstě v w~hodujíd době, a telnto stav je sku:tečně 
takový, že žalobci musiM míti 'Pochyhnosti o neomezenosti vl",stnlctví 
k nerno'vitosti, které tehdy chtěli, nabýti. Tím je však beze:Istnost ža
lobců vyloučena'. 
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čís. 15969. 

§ 184 č. 7 ex. ř. - KOItázce zákooného omezení sP'0řitelen (zák. 
č. 302/1920 Sb. z. a n.) nabývati e",ekučně vydražené nem'0vitosti. 

Nezbytnou podmínk'0U udělení příklepu spořitelně, v jejíž stan'0vách 
jest nabývání nem'0vitosti i příklepem v exekuční dražbě vázán'0 na 
schválení státní správy, jest, aby předložila po případě ve lhtltě soudem 
k návrhu určené písemné schválení příslušnéh'0 státnih'0 d'0z'0rčího úřadu 
k vydražení nem'0vitosti. Nestačí pouhé '0známení učiněné sP'0řitelnou 
onomu úřadu '0 udělení příkleptl\ na něž řečený úřad nereagoval 

K zákonnému '0mezení sP'0řitelen v nabývání nem'0vitostí budiž při
blížen'0 z úřadu. 

(Rozh. ze ,d~e 31. březma 1037, R I 137/3>7.) 

Ex e k u 'č n í s o u d zamHI odpor povinného, vmesený podle § 194 
Č. 7 ex. ř. proti udělení příkllepu nejvýše podávajíd M-'ské městské 
spořitelně v M. L., a udělH jí příklep exekučně v)'dražený'ch nemovitostí. 
O tl vo d y. Pří -dražebním fOlku vmesl právní zwstupce povinného protí 
uděJlení příkl~pu nejvýše podávaljící M-ské městské spořitelně v M. L. 
od;por ve smyslu § 184 Č. 7 ex. ř., pon,čw;dž pod:'!ní bylo učiněno zá
stupcem, jenž -se řádně nevykázal ke kOUl]lí, nemovitostí, nepředlo,živ 
soudu usnesení ředitelství ústavu _schvalujíd její podání, a mimo to ne
předloHl 'schválení' resp. ,pov'0lenizemského úřadu v Praze, kterého 
b)'IO' potřebí podle platnýohstanov ústavu. Odpor není odi'lvodněn. Zá
stupce vydra,žitelky předlo,žil ověře~ou- plnou mo'c ze d~e 21. července 
J9l37, podle níž jest oprávněn zúČastniti se dražby jakn podavatel resp. 
dražite'l. ŘečemÍi ,plná moc jest vydá~a -člen!)' ředitelství, jejichž opráv~ 
'llění k podpisu jest osvědk)eno úředním vysvědčením kraj,ského ,soudu 
v Ch. ze d;n'e 1,3. června 1936. Není proto potřebí zvMštního usnesení 
ředitelství-, ježto, ji'ž vydá,ní plné moci samo se muselo stáli' na základě 
mzhodnutí ústa"u. Pokud od;porovatel opírá odpor o usta'noven" § 30, 
odst. 7, podle něhož fest ke koupi reality potř-ebí 's,volení zemského 
úřadu, nebylO' ani v té příčině vyhověno odpom, jeho ,podle nhoru 
soudu jd,e o in,tel'n,Í záležitost mezi stMní "právou a spořitelnou. Ne,ní 
tedy důvo,cIu', aby Ipříklep nebyl udělen 1'ilž ,proto, že samy stanovy resp. 
ústavy dopouštějí, v nutných případech i clO'datečné zisk:'!ní t~korvého 
sohválení. MimO' to, poďle názom soudu byl,o 'O tě'chtO' námÍ'lkáJch resp. 
odporu povinného rozhO'dnutO' již usnesením prohlášeným při dražeb
ním w1<Ju před vyvol:íJním nemovi,tostí, kteréžto usnesení se stalQ pravo
platným tím, že 0' jeho písemné vydání nebylo zástulpcem povinného 
žádáno a že proti němu nebyl oprarvný prostředek ohláš,en. Rek ur sní 
s o II d Ik rekursu povinného oeleptel udělenÍ' příklepu uvedené slwřitelně. 

N e j v y Š š í s o u d nev)'hověl dovolacímu rekursu. ' 

Di'lvody: 

V § 15 zákona, kterým se upravují právní, poměry spořitelen, Č. 302/ 
1930 Sb. z. a ,no -se ,stanoví, že zUlŽHkovánípeněz uložených do spoři
telny mu'sí ,se díti způsoby po,skytujícimi dostatečné jistoty, 11 jsou pak 
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pod lit. a) až h) uvedený příkladmorúzné t~kové způ'soby. Nákup ne
mO'vitostí mezi nimi uveden n,"nL V posledním odstavci se pak sta11!o,ví, 
že spořitelny směj(, užiti Zlpůsobů pod cl, e), f), g), hl, ja!kož i jin-ýoh 
v tomto paragra,fu neuveden.ých způsobů jen, pOikud k tomu dO'sáhnou 
povolení státní· správy. Takto je tedy již z á k o [I e m samým stanoveno, 
že spořitelny smějí z peněz do ni'ch uložen'ý-chkupovaH nemovitosti jen 
se svolenímstátn'í správy. V § 34 řeč. zák. se praví, že provésti tento 
zákon. náleží mini,stru "nitra, jemuž přísluší vydati vzorcové stanovy a 
vzorcový jednací řád pm 'spofi,telny, a byl, pak na základě tohotO' usta
novení výnosem mínisterstva vnirtem ze dne lO.února 1933, č. 84591/ 
1932-17 vydán vzorcový ,j:edm.cí řáď pm správu spO'řitelen, v jehož § 77 
jest uvedeno, že -státnímu dozorčímu úřadu je'St vyhrazeno- schvalovati 
kowpi nemovitostí. UstwnO'vení, § 58 slanov M-ské městské spořitelny, 
že Jk srn luvnf,mu i exekuč-nímu nákiU:ptl rnemovitostí musí. 'si spořitelna 
opathti schvále,ní státn,ího dozo,rčího úřadu, je tedy vyjádřením zákon
ného, předpi'su § 15 zákona č. 302/1920 Sb. Z. a n. Ustwno.venJ to' není 
tedy jen interní záležito,stí mezi uvedenou spořitelnou a 'státní správou, 
jak míní' dovolací stěžovatelka i soud první stol,ice, nýbrž zákonným pře-d,.. 
pisem, který púsobí i na venek a k němulž má soud přihlížeti pii ,pro
vádění exekučního, dražebnlho· řÍ'zení již z po,vin11!o,s,H úřeďnÍ. Dovolací 
stěžovatelka, která se účastnHaex~kuční dražby jaloo podavatellka svým 
zmocněncem A. L-em, takového 'soulhkl,SU stMnlho dozorčího úřadu 
neměla. Mohla se ovšem účastni,ti exekuiční' dražby jalko po-davatelka 
í bez tohoto svolení, av:ša1k tO'Elko s výhradou, že, ,učiní-ll nejvyšší po
dwní, předlO'ží 'soudu svo,lení státn.ího dozo,rčítho úřadu k vydražení ne
movitosti ve lhii'ltě, kterou soud určí, dnve, ne:ž rozhodne o přílklepu. 
Ona však o udělení takové lhůty vůbec nežádala, a aií1<JO'Hv exekuční 
soudce odložil rozhodnutí- o příklepu ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
Č. 93/1931 Sb. z.an. n'a 14 dni, svolení státnílho úřadu k vydraženi ne
mo'vitosti nepředložila, nýbrž zast<lvala hned od počátku stanoviskO', že 
k udělení- přiklepu jí není třeba' souhlasu státního dozorčího úřadu, na 
tomto stanovilsku setrvala a ani vdo.voIacím rekursu nevytýká, že jí n-e
byla udělena lhůta k ,předložení 'Sowhlasustátního dozorčího úřadu, ok ná
kupu dražené nemovítosti, nýbrž trvá stále ,na nesprávném stanovisku, 
že twkového souhlasu není třeba. Svol,enístátního clO'zorčiho úřadu 
k tomu, aby M~ská městská spořitelna nemovi,tost vydražilI a, nelb~10 na
hrazeno tím, že u-snesení. kterým jí první ,soud udělil příklep k nemO'
vito,sti té, bylo doručeno též ministerstvu mitra a to na ně nereagovalo. 
nebo,f předpisu § 863 obč. zák. o kon'kludenlním prohlášenJ vúle nelze 
Ulží,tj, pn úkoneoh úředních, a ndze proto z mlčení minísterstva vni,tra 
vyvowvati souhlas, který musí býli vydán jen písemníém úředn,im vý
nosem (rozh. Č. 7223 a 7247 Sb. n. s.). Názor Svazu československých 
spořitelen, že dostači1o oznámení dovo,lacl stěžovatelky mini'sJers,tvu 
vnitra 0' tom, že hodlá nemovilostí dražiti a ,po' připadě i vydražiti, není 
I'Ozhodující. PráV'ní zástupce povilnného se při dražebním moku před vy
zY<lním k podávání vyslovi'! pmti tomu, aby bylo A. L-ovi, dovoleno po
dávati, a to prolo, že jeho plná moc j:e vadná a že nebylo předlož.eno 
schválení zemského úřadu, aby spořitelna nemovi'lost dražílla. První 
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S~d vš:rk llsnes:ním dov,?1iI A., L-oví .. p~~ávati jménem spořitelny a 
?duvodml usnesem to hm, ze plna moc Je radně prokázána. První soud 
1 dovoll ad stěžovatelka zas1távají názor, že tí1m, že usnesenÍt nabylo právní 
moci, hylo ji'ž rozhodnuto o těchto lIámitkách resp. o odporu povin
ného. Názor ten je mylný. Připuštění k draženi a udělení přfklepu 'sou 
dvěrů",?é vě,c~, neh!'~ďě k, tomu, Že se první soud v usnesení, kteJrým 
A. L-ovl' dovohl· drazlh, otazkou ,s'v·olení státního dozorčího úřaiClu vůbec 
ani :~ezahýv~l, n.ýh~ž r~zhodl' !oliko.o legJ.timaci A. L. jako zmooněncť; 
~po:ltellOy, ~vkoh vsak I· o legl'hma,cI sponteln,y samé k liskáni dra
z:?e nemovvtosh. ,Byl ,~roto povinný oprávněn k vznesení odporu proti 
pnrkl·~pU' a byrl' tllJke opravněn k rekwrsu ,proti usnesení o při,klepu (§§ 182 
a 187 vex. ř.). Rozhodruu.tí nejvyššího správního s'Ůudu ze dne 14. únOra 
~936, c. 614011934 a Č. 879.0 sbílťky Bohruslravovy, jichž se dovolací stě
zo,v~telk~ d~vo!~vá v pří1čině I'egitirmace povinného k 'Odporu' a k rekursu 
prot~ urd~lenl pnk.lepru pr'Ů nedostatek svo.Jení státního dozorčího úřadu, 
S:,tyk~Jl' v?lby ,a 0bsazo~ání míst ve spořitelnách, a nehodl, se proto na 
P:"p~d proj'ednavany. Pravem pr'Ůto rerkursn,s'Ůurd vyhověl ·rekursu p'Ů
vln,;eho a odepřel M-s,ké městské 'spořitelně příklep nemovitostí ve 
~I~zce Č' o 786 v M. L. z důvodu § 184 Č. 7, věta první, ex. ř., to jest pro 
JeJ! nezpws'obilost sjednati smrloU'vu, o kterou j:de. 

čís. 15970. 

Zmeškal-Ii žalovaný ro.k, ustano.vený před okresním soudem na zá
kl:,dě jehQ I!~m.i!ek v pr?t~ s~něn~čnému platebnímu přikazu včas poda
nyeh, ]est,pnmerene uzítl predplSU § 442, o.dst. 2,c. ř. s. a při rozhQd
nuti o pravních následcích zmeškání přihlédnouti i k 'Obsahu směneč
ných námitek. 

(Rozh. ze dne 31. března 1937, R I 3ŮO/37.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu vydanému okresním soudem 
podali, žaIovanfnámitky, avšak k roku, ustanovenému k ústnímu' jed~ 
nanI '0 p'0dan,ých námitkách, se nedostavili. S ,o II d 'P r v é 's t o I i c e 
vynesl pro.to,k návrhu žalobcoV1u rozsurďek pro zmešrk:ímí bez zřetele 
k podanýn;'. náJmitkám (§§ 396, 442, odst. 1, c. ř. s.). Od vo,,1 a ci 
s 0'~, cl zrus1'l napadený rozsudek a u].ožil prvému s'Oudu další jednání a 
nove rozhodnutí, vyhradí,v právní 'm'oc svému mzho,dnutí. D ů v 'O d y: 
Zmeškán,ím žal'~vaný'C~ n:na:sta!y právní n"sl.edky dotčené v §§ 396 a 
442,odst. ~, c. r. S., nybrz vec Jest po'sU'zovatI '8 hlediska §§ 399 a 442, 
odst. 2, ~. r. s., proto.že žalovan'í odJpověděli ve s'vých námi,tkách na ža
lobu, a Jest tu tedy.'stejná sítua,ce, která nastává, jle-I! 'podána žalobní 
odpo\Cěď (NeumannlŮlv Komentář k § 552 c. ř, s.). 

Ne j v y Š š í s o 'll d nevyhověl reku~su. 

Důvody: 

Jest ov§em při'svědčiti právn,jmu ná;zoru stěžovatelovu že okr.e,sni 
soud ,,?á. i ve směnečných sporeoh aplikovati, předlpirsy o' řízení před 
okresmnu soudy, a to s odchyl'kaJmi, stanovenými v §§ 555 až 559 c. ř. s. 
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po případě v §§ 550 až 554 c. Ls. Z toho, však neplyne, že i po včas
ném podání námitek prah směn,eé-nému platebnimu příkazu vydanému 
okresním soudem lze při zmeškání žalovaJné strany "pliko'lati pfedpis 
prvniho odstavce § 442 c. ř. s. Řečený předpis se týká podle vý,slovného 
jeh.o znění jenom zmeškání ro·ku, položeného na základ'ě žal.oby, ,ni~oliv 
tedy roku stanovenéhro "a z<rkladě námitek včas podaných proti smě
nečnému platebnimu příkazu, jenž má býti podlle výslo'lného ustanovení 
třetiho odstaV'ce § 552 c. ř. s. polož.en o námHkách. Nutno proto při 
rozhodnutí o právních ná'sledcich zmeškání . přihlédnouti i k ohsahu ná
mitek a tedy přiměřeně aplikovati předpils druhého odstavce' § 442 c. ř. s. 

čís. 15971. 

K výkladu dohody sjednané mezi nabyvatelem zbytkového statku a 
dřívějším pachtýřem toho.to statku, podle níž se naby'latel zavázal na
hraditi pachtýři náklady vynaložené na úrodu a stavební inv,esíice. Za
míti-ii prvý soud nántitku nepřipustnosti pořadu práva, opřenou žalo
vaným ve sporu o zaplaceni o.něch nákladů o. tQ, že jde o. nárok podle 
§§ 43, 43 a) náhr. záko Č. 329/1920 v do.slovu zák. Č. 220/1922 Sb. z. 
a n., a žalo'laný v dOVo.lání vytýkal, že by náhradu zažalo.vané náhrady 
mohl požadovati jen Státní pozemkový úřad cestou administrativní, ne-

. napadnuv zároveň ani výtkou zmatečnosti (§ 477 č. 6 c. ř. s.) usnesení 
procesního soudu, pojaté do rozsudku, v příčině pořadu práva, nelze se 
již otázko.U přípustnosti pořadu zabývati. 

(Rozh. ze dne Jl. břeZIna 1937, Rv I 799/35.) 

Proti žalobě žalující banky na zaplacení postoupené jí pohledávky, 
při'srl'llšíd postupiteJ,i, Josef Ul K z důvodu náJhrad.y nákla-clů vynal'Ože
ných jím jako. pachtýřem zbytkového. statku B,. za umělá hnojiva a 'sta
vební investice, namítl žalovaný mrbyvatel řečenéh.o statku mimo j i'ué 
nepřílpUlsmost pořadu práva, ježto nárok ten jest náJro~em poclle náhra
dového z"kona Č. 329/1920 ve zněn.f zák Č. 220/1922 Slb. z. a n., takže 
se ho, nelze domáJhati sporem na soudě, nýbrž zv,láštním řízením II Stát
ního pozemkového úřadu. S o u od rp r v é s' t o. I i ·ce žaol.oh.ě vyhrověl, 
zamHnuv námitku nepřípustnosti pořadu práva. O d vol a c ís o 'll d 
p'Ůtvrdil rozsudek prvého soudu v otázce,o ni,ž tu jde, z těchto d ů -
V.o d ů: Ze 7;právy Státního pozemkového úřadu ze dne 3. červ,na 1932, 
Č. j. 74.475/33-1II/2 vychrázíl zejména najevo, že šlo o výši náhrady 
za náklady na novou úro.du vyrua\o,žené J'Ů'sefem K, které měl žalovaný 
podrle podmínek stanovených při převzetí zbytkového stat~u B. hraditi 
přímo J oseru K; část tohoto náwku hyla vyrovnáJlIa a o zbytku se Josef 
K nemohl se žalov~nýmdohodl'loU'ti; pmto požádali oba Státní pozem
kový úřad o zprostředko'láJní dohody mezi nimi; Státní, pozem~ový úřad 
v uvedené zprávě výslovně uvedl, že 'Í1de o nárok K přímo na žalovaném 
vymáhaný, kterýžto postup byl mezir nimi od počátku ujednán, a že 
Státní p'OZemkový úřaJd v pnčíně n"kladů těch žá!dJného náro~u sám 
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neuplatňoval a tudíž žádného nároku n·emá. Z téže zprávy a z dopisu 
téhož úřadu ze dne 16. června 1932 jest viděti, že žalovaný převzal sám 
závazek k zaplacení celého nákl·adu na úrodu. V souzené věci nešlo 
při dohodě o náhradě n.~kbdl1 na novou úrodu o právní poměr Joseta K. 
k Státnímu pozemlkovému úřadu ve smyslu §§ 43 a 43 a) zákona ze 
dne 8. dubna 192'0, č. 329 ve znění zá;kona ze dne 13. července 1922, 
č. 220 Sb. z. a n., zažalovaný nár·ok Jo,sef K. neuplatňoval proti Státnímu 
pozem~l<ovému úřadu, a tudíž nešl·o o poměr v.eřejnoprávní, jehož roz
hodnu1í náleželo výhradně .Státnimu pozemkového úřadu jako úřadu 
správnímu, nýbrž šlo jen. o soukromoprávní náTok Josefa K. proti žalo
vanému na n"hradu ná:kladů Josefem K. na úrodu vyn'aložených; v sou
zeném případě ,ne·vystupoval Státni pozemkový úřad jakď orgán rozho
dující o určení náhrady té, nýbrž ponechal, a to ji,ž od počátku přidělu 
",bytkového statku B. na vMl Josefu K. a žalo'vanému., aby se přímo· 
mezi sebou dohodli, o výši náhrady a s1Íom pouze na požádáJn,i "jich, když 
se o zbytku náhrady té dohodnouti l1!emohli, jaJko prostřednlk a jen 
proto, že obě strany byly přidělei, při dohOdě intervenoval a zejména 
sám žáodného nárolku. ve smyslu shora řeoených z<ÍJkonů neuplatňoval. 
Jestliže tudíž došlo k dohodě o výši zbyt~ové náhrady, stalo se t8:k pří
mým jednán,rm mezi Josefem K. a žalovaným; šlo, proto jen o soukromo-· 
právní- n<ÍJrok Josefa K. pr·oti žalovanému; dohodu <O zbytku náhrady 
Státní pozemkový úřad schv<i!ill svým ~pwstředkováním a dopisem ze 
dne 16. června 1932 schválení to příděkťim twké oznwmi1; nějaJkého 
zvláštního schvá:J.en·í podle toho třeba nebylo. To, že prvý ·soud nezjiš
ťoval, zda žwlov8:oý a jeho manželka skutečně jako nabyvatelé zbytko
vého ·statlou. Dudou schcvMeni, není vadou řízení, když ze zprávy po
zemkového úřadu ze dne 3. června 1932 a z jeho dopisu ze -dne 16. června 
19-32 vychází, že žalovalný 8: jeho manželka zbytkový 'statek B. podle 
př.edacího protokolu ze dnle 28. l,is1opaclu 1930 jíž ,převzaH, oo·ž se .ne
mohlo státi bez schválení Státního pozemkového úř8:du. Námitka, že 
nebyla slplněn,a podmí-nka dopiEU ze dne 16. června 1932, že ujednaná 
čá!stka bude do konoe čer"na 1932 z3Jplacena, jest lichá, poněvwdž šlo 
o pOdm!mku ve prospěch Josefa K., jejiž nedodržení· po přLpadě mohl 
jen on upIatniti, a ježto došlo ještě později k opětnému uznání pohle
dá"l"ky té žalovaným, byl ná'wk Josefa K. znova na· ji'sto postaven. 

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

D ů v o:cI y: 

žalo.vaný vznes]. v první stoUci ná:mit~u nepřípustnosti pořadu práva, 
ježto prý žalob-ní- ná!rok je náwkem veřejnoprávnim. Prvý soud ulsne
s.ením pojatým do výroku wzsudečného tnto námifku zamítl. žalovaný 
ve svém odvolá!ní tot,o zamHa·vé uSlneseni nenapadl, což hy byl musel uči~ 
niti výtkou zmatečnosti podle § 477 č. 6 c. ř. s., nýbrž up[atnH v něm 
pod odvolacím důvodem nesprávného právniho posouzení j-en n'ázor, že 
prý se -nesplnna podminka dohody ze dne 3. resp. 16. Června 1932, 
uzavřená, mezi žalovaným a Josefem K., a že proto nastal stav, j3Jký byl 
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před 3. červnem 1932, to jest, že oživl nárok Josela K-a proti S:átnímu 
pozemkovému úřadu na náhradu. investid pod'le §§ 43, 43 a) nahr"do
vého zákona č. 329/1920 ve zněni zákona,č. 2??/1922 S~.}. a n. ~ s ,um 
korespondujicí nárok Státního pozernkoveho uradu protI zalovanemu na 
náhradu, kterýžto nárok však~?,hl býti, uplatňo~án j'enom ,S:át!,-ím po
zemkovým úřadem cestou 8:dmllnlstratw,n, z čehoz pry vyohaZl, z~ porad 
práva v této věd jest nepří,p,:stný; To VŠ,aJk ne~í vve sl<uteč-nnslt ~p~at~ 
ňováni námitky nepří:pustnostI pomdu prava·, nJ:brz nedostatlouv aktlvn~ 
legiHmace na straně žalujíd?a\]ky jakov;postupm~e J,:sela K. )ezto ted) 
usneseni prvniho soudu -o namltce nepnpustn~sh po~~du prav~ ne?ylo 
naJpadeno, nabylo právni moci a tím jest ,o~a1)ka, P~I1:~S~!lOst~,porad~ 
práva pravoplatně vyřešena. Je proto dovolaJnI v te pncln~ neprlP~st~e: 

Pro posoulzeni ·sporné věci jest závažné len to, ze ·se zalovany V"U~1 
Josefu K-ov; dCJhodoupřimo zavázal, že mu zažalovanoU! ·částl<u zar:latI, 
a nerozhoduje, zda přil tom StátnÍ' pozemkový úřad vystupov~l J'ak~ 
poulhý prostředník .či ve funkd ji~é. Net:Pi proto řizem 'lous?Sh, kd~z 
o této okolnosti nebyl proveden dl.lkaz sve~ky Ing. š. ~ E.,. a Je bez vJ
znamu vytýkaný v té příčině ro·zpo,r se 'SpiSy, nehlede am k tomu, ze, 
přihJiiží-Hse k zprávě Státního 'po~emkoyého úřadu, .. ~a~ového ro~P?r~' 

. tu není. Lichost dovola,telovy mlmltky, ze nebylo z]lsteno, zda Statm 
pozemkový úřad 'schválj,], ujednání meZÍ' žaJlo-yaným a Josefem K. a zda 
schválil žalovaného a jeho manžel,lou jako- nabyvatele zbytkového statku 
B., i lichost u<ÍJmitky, že· nebyla splněna podminka dohody ze dn·~ ~6. 
června 1932 p·odl'e níž měla býti< ujednaná částka zapl-acena Inejdele 
do konce čer~na 1932, zdůraznH a správně odůvodnil odvo:lacísoud. 

čis.15972. 

Rozsudek o otázkách osobniho stavu (statusových) má absolutni 

účinek. .~ o b' 
Byla-li žaloba o Uznáni otcovstvi pravoplatně zami!ttu"" p~so, I roz-

sudek i ve sporu, jimž se domáhá třetí osoba na domnelém otCI náhrady 
vynaložených nákladů podle § 1042 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 31. března 1937, Rv I 9163/35.) 

Srv. wzh. č. 13968, 5'089, Sb. n. s. 

. žalobkyně se na žalov3Jném domáhá náJhrady nákladů vynaložený·ch 
jednak na nemanžels~ou matku (dceru žalobkyninu), jednak na neman
želské dítě KlIrta R., tvrdlc, ž,e žalo-vaný jest nemanželským otcem, z,;
vázan)ém k náhradě .uvedených n<ÍJkladů. Pmti žalobě naJmí.H ž8:lov8:ny, 
že žaloba o uznání. otcovství, podaná na něho nemanželským dítětem 
Kurtem R, byla pravoplaJtně zamítnuta. žaloba byla zamí~uta 's o IU d' Y 
v še c h tří. s t o I i c, oll e i vyšší m s o 'li' dem z techto 

ct ů vod ů: 
Mylný jest názor žalobkynin, že rozsudek: kterým by~a praJ~opl~tně 

zamitnuta žaloba; dítěte o- uznání nemaJnželskeho otco-vstVI, nep-usobl ve 
sporu, kterým se ona na žalovaném domáhá zapl~ceni nákladů vyn-a-Io-
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žených n,a dítě (§ 1 0420bč. zwk.). V té příčině sta<ČÍ ji odkázati na 
správné odůvodněni nwpadeného rozsudku, které odpovídá zásadě uzná
vané judikaturou (Ol. U. 1591, 1652 N. F. a rozh. č. 50159 a 13968 Sb. 
n. s.), že rozs"dky o O'tázkách osobníhO' 'stavu (statu1s'Úvé) pů'sabí aJbso
lutně. Tyto atázky nemohlOu tedy j:ako výjimka z § 411 c.ř. s. býti ře
šeny alni ve 'spam s třetími as'Úlbami jakO' atázky předurčující. 

čís. 15973. 

železniční přepravní řád (vlád. nař. č. 144/1928 Sb. z. a no). 
Z toho, že k uzavřeni větracích oken vagonu, nalaženého odesilate

lem, došlo za přepravy, nelze ještě usuzovati, že se tak stalo zaviněninl 
dráhy. 

I když odesiJací staníce upustila od doprovodu zásilky živých zvířat, 
nebyla tím odpovědnost dráhy rozšířena. škOda vzniklá z nebezpečí, které 
mohlo býti odvráceno doprovodem zvířat, jde na odesílatelův vrub. 

(Rozh. ze dne 31. března 1937, Rv I 1011/35.) 

Žalolbd, obchodníci s dobytkem, se na žalo'va'né dráze domáhají ná
hrady škody, jež jim nnBtla tím, že za přepravy po železnici zdechlo 
z·wd"šením 7 krav, naložených ode'SHací statricí. v j., a to proto, že větrací 
okna (atvory) vagonll byla za dopravy uzavřena, ač dobytek byl pečlivě 
naložen dO' vagonu s o,lmy atevřenými, Niž š í IS o u ,d y vyhavěly 
žalabě. 

N e j v y Š š í s 'O u' d žalabu zamm. 

Důvady: 

Žalovaná dráha namita'la, že záJsi1ka krav byla ·naložena vadně, pa
ně'vadž se odesílatel nepo'staral O' ta, wby větrací otvory ve vagoně byly 
otevřeny a řádně zaji'štěny, aby se za dapravy nemohly swmočinně uza .. 
vříti, a že odesíllatel byl povinen dáti zásiNou dapravázeti průvodcem, 
který měl ZaJ Ipř'1pmvy meškati ve vaze u zviřat a zvířata opatr'ovati. 
Dráha tedy namíta,la, že. škoda ll'a zási;\ce vznikla z nebezpečí spojeného 
s vadl1ým naložením (čl. 90, § 2, lit. c) ž. p. ř.), že vznikla! ze zvli<štního 
nebezpečí. spajeného s přep,ravou prO' živá zviřa1a (čl. 900, § 2, lit. f) 
ž. p. ř.) a z nebe~pečí, které má býti odvráceno, dapravodem prúvadce 
(čl. 900, § 2, lit. g) ž.p. ř.). Podle Ulstanovení, čL 900 § 2 ž. ,po ř. želez" 
nice neadpavídáJ za škodru vzniklau na přepravoval1ém zboží z pří'čin 
uvedených v § 2, lit. al ) až g)č]" 900 ž. p. ř. a, mohla-Ii podle okalnastí 
škoda vzniknouti z pří6nl Uovedených v §§ 1 a 2 čl. 90 ž. p. ř., platí podle 
Ulstanovení čl. 90 § 3 ž. p. ř. prO' že'levnid damně,nka, že š'koda z uve
del1ých příčin' skutečn'ě vznikla, nedakáže~liaprávněl1ý opak. Podle toho 
bylo tedy na žwlabkyn.i, aby tuto zákannou d<:>mnénk'u, že škada vznikla 
z pří,čin vylučujidch odpovědnost dráhy, vyvrátila a tudí:ž daká:zala, že 
škada nemahl,a z anoha dráhou tvrzeného nebezpečí vzejíti, nebO' že se 
dráJha dapustila zavinění, které bylo příčinau škady, takže nelze k oné 
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damněnce přihJitžeti (srv. v tom smyslu ra~h. č: 305~, 1.15~0 a, 1170~ 
Sb. n. s.). Nestačí tedy, aby poškazený dokazal Jen neJa'ke pn p're'Prav~ 
se přihodivšÍ' zavinění <lráh~ nebo )'eYc;h lidí, nýbr! je Ueba dokáz~h 
i příčinnau souvislast tvrzeneho zavm~fi.lo s nal~taloUo s,~odau.y ~a.u:z:!1em 
případě byla zjištěna, že 'Údesi1"tel predal dr~,ze k ,pre,P:ave, vu~ 1'z na
lo,žený a uzwvřený a že větrací akénka v nem byla pn p,,;dam vazu 
dráJze otevřená. Byla-li dále zjištěno, že vůz v době, kdy dasel do sta
nice ,určení měl větraCÍ> otvory úplně uzavřeny, že vš"k plamby V?W 
byly nepar~šeny, .p-lrne z taho závěr, že větrací at~?r~ neb}ly ad~'S11a~ 
telem ři<dně zajištěny proU sklapeni, třebaže byla, ~Jls!ena, ~.e se vet~~cl 
atvory atvírají zevnitř vozu " nemahau se Isa;ma'člnne za JIzdy. z,a,vnt!. 
Z tohO' že' k uzavkní větraCÍch aken dašlo za ;přepravy, nelze jeste bez
pečně ~s'Ouditi, že se tak stwlo zaviněním dr "hy'. Padle zjištěného stavu 
věci nezabezpečil tedy odesíJ,atel zwsilku řádně pře~ mažnou škadou; 
nýbrž naložil ji v uvedeném směru vadně; a, poněv3'dz podl'e u'Stanav.em 
§§ 2 a 3 čl. 900 ž. p. ř. stačí již možno,st, že škada povstalw z vadneho 
naložení n<rkládwl-li adesÍ'1atel zbaží si<m (srv. rozh. Č. 11510 a 11702 
Sb. n. ~.), !pla,tí tu domněnka, že š~;:da vmikla z v.adnéha'~ala:~ení, 
ježto žalabkyně nedakázala apa'k.. Nrzsl~o~dy p:asoudlly sp.orny.:pnp'ad 
nooprá'l'uě i v tam směvu, pakud Jde o namltku: zalovw?e ~rahy; ze ode
sílate'l byl IPovinen dáti zásHku živých krav dapravazetr p'TUvodcem; 
který měl' meškati ve ,"aze u zvíht a je opa'rov,ati. Poclle ustanovem 
čL 84 § 3 ž. p .. ř. musí býti zvířata zw přepravy že!emicí dopro~ázem~, 
pakud tarif neustanovuje jinak, a padle ustanovenI čl. 84 § 4 z. p. r. 
má průvodce apatrovati zvilřata za přepravy a mešokati ve vaze 'U zvířat. 
Spo'lečný tad! českasoJavenských státuich ďrah přiznává v dqplňujících 
ustanavEmi.ch k čl. 84 !:i 3 ž. p. ř. 'Odesílací, stanici, oprávnění, aby upustila 
podle volnéhO' uváženI od dapravadu, avšak v daplňwjících ustwnaveních 
k čl. 900 § 2, lit. g) ž. p. ř. výslovně stanoví, že ustanavení ~,2, lit. ~) 
pl;ati i' tehdy, 'upustí-li stanice adesil:ací od dapro'vadu zVlrat, talkze 
; v tam případě platí usbnaV'ení čl. 900, § 2, lit. g) ž. p. ř., t. j. že' ,dráha 
neodpovídá za škodu vwiklou z nebezpečí, jež mélo býH ,odvráceno do
provodem. Z řečených ust"navení tedy plyne, že odesHací stanke ne· 
musí sÍlCe trvati na tam, aby z,"sUka živých zví,řat byla daprovázena 
průvodcem že však v každém IP'ří'P'adě, ať již adesHwcÍt sbnice od do
pr-ovodu upustí nebo neupusti, jde škad" vzniklá z nedaprovodu zvířat 
na vrub adesílatelův. P.a,vinunst :pečovaU IQ zvířata za 'P'řepravy ukládá 
že'lezl1Í>čn.f přepravní' ř"d i spalečný nákladní, tarif zásadně adesil'ateH a 
nikoli dráze, jak tO' plYfi'e i z dalšího ustanovetríčl. 84 § 5 ž. p. ř., takže 
ulpusti1w-li stanice ode'síllaci ad povilnného daprovadu, jest to po~ze 
úlevau pro ade'SHatele p'ři p'řepravě, nilkoH však razšířenim odpoved: 
nosti dr"hy. Odpavědnast žalované dráhy není tudiž odůvodněna ani 
v tomto smě1'U, paně,vadž tu platí zákonná damněnka padle čl. 900 § 2 
a § 2 J.it. !) a g) Ž. p. ř., že škoda vmikla ze zvláštníhO' nehezpečí spo
jeného ,s přepravou živých zvířat a z nebezpečí, které mohlo být! ad
vráceno daprav'Údem zví,řat, když žalobkyně n.edokázala .op'ak, t. J. ne
prak<iza],a, že škoda nemahla povstati z onoho nebezpečí a že povstala 
zaviněním dráhy. 
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čís. 15974. 

Zažalovánim pohledávky proti původl1imu dlužníku se nepřerušuje 
promlčení proti tomu, kdo dluh před tim převzal (§ 1406, odst. 2, obě. 
zák.). 

Rozsudek odsuzující původního ,dlužníka nemá účinků proti přejÚl1a
teH dluhu, jenž nebyl stranou ve sporu ani nepřevzal dluh rozsudkem 
zjištěný (judikátní dluh). 

(Rovh. ze cine 31. března 1937, Rv I 1457/35.) 

Proti žalobě na zaplacení zažalované čá'stky z důvodu převzetí dluhu 
i§ 1406 ob~. zák) ~amítla žalovaná mimo jiné i pmmlčení, ježto byla 
za'loba podan'a po trech leteoh. S o Ul rl prvé s tol i c e zamítl zčástí 
žalobu:, z věonÝ9h dů~odů, neumav nám-illou promlčení, vycházeje z ná
zoru, ze p'm pr'evzeh dluhu pla.tí řádn.á lhůta třketiletá. O d v o' 1 a c í 
s o u ,d žalobě v 'napadené čá:sti vyhověl a v otázce, o ni,ž tu jlde, uvedl 
v d u vod ,e c h: Prvý soud právem pokládal námitku promIčení za 
bezdůvoclnou. Vždyť i žalo,vaná ve' ,svém Odvolání uvádí" že před po
dáním žaloby veclla žalu1id firma proti původnílmU! dlužníku exekuci 
?všem ~ezvýslednoul, pro celý dluh, číltaje v to i 'částku upl'atněnou proti 
zaIovane, a ne~opře!a. h!obn.! ~vrze~i, že pův'Odnídlužník Karel L. byl 
p:o:nez~placem dlu.zneča'S~~y zalovan. Z toho však ve 'spojeni s v)ÍlPo
vedl svedka F. M. potvrzupcí'ho, že byl na podanou žalobu odsouzen 
plyne, že jest zde rozsudkový exelouční titul, jímž na'stalo přepu'šení Ipro' 
mlče'ní a' který založH proml,čecí lhůtu třIcetiletou. 

N e j v y Š Š [, S Otl' d obnovil v <l1"padené části ro'Zsudek prvého 
soudu. 

Důvody: 

Výtka 'Pc~vní myJ.nosti jest ,odůvodněna. Ža,Iovaná převzala dopilsem 
ze dne ~;'?rezn~ 1930 ~~~h svého bratr. a K. L. II žalobkyně za dodané 
hos?o~a:rske stroje ve VySl 4.200 Kč. Jezlo nevyšly najevo skutečno'sti, 
z. mch~ .by bylo možnO' souditi na to, že dosavadnÍ' d],u~n'ík K. L. měl 
hm byb 'plat~bníhO' záva>Z"ku zproštěn. nutnO' míti za to že žalovaná 
ručj]~ za převzatý dluh vedle dosavadniho' dlužník" ve s~,yslu § 1406 
098 1. 2,.o.bč. zák. Tí~t;} přev'Zetlm dluhu žalov"n'Ou nebyl právní důvod 
pr~vzat.eh~.dluhll. z~enen a ~alovaná. nn?~la uplatňovati veškeré námitky, 
J~z v"n~al' z pravnlho pomem mezI ventelkou (žalobkyni) a dto,s"vad
n~mdluzmke~ (§ 1407, ~dst..}, ~bč. zák). )ež!o pm žalobkyn'inu po
hledav,lw protI K. L. pla.tl.Ja tnleta promlcecl' Ihuta, neboť šlo o pohle
dav~u ~'vede~ol1, v § 14.~6 ~'. ! ob.č. zák, .byla i žallovaná oprávněna 
na':'ltaŤ! pmh n.ar~lku pns~~slc!.ho z~lobkym .na zapl"cení, převzatého 
dluhu proml~em tnlete. Pn prevzeb dluhu zalovanou byly sta'nov,eny 
n?vé pl~tebnt lhůty, odchylné. ocl původních platebních ,lhůt, a splatnost 
prevzatehO' dlu.hu byla. v pomem mezI žalobkyni a žalovanou nlOvě uprae 
vena. ~alo:;ana zruplaŤll~a IP~ převzetí dluhu tři splátky pa 1.000 Kč, ne
z"platlil,a v'saJk poslednt 'Splatku sp'latnou v červnu 1930, a počala proto 
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tříletá promlčecí lhůta proti ní plynouti od konce června 1930 a končila 
koncem června 1933. Žaloba proH žalované byla však 'Podána teprve 
dne 27. li'stopadu 1933, tudí" P'o uplynutí tříleté proml,čed lh,ůty. Jest 
proto námi<\ka promlčení, vznesená žalovanou, odůvodněna. Že by byl 
d,luh L-ův pravoplatným rozsudkem zjištěn již v době, když jej žwlovaná 
převzala, takže by i proti ,ni platila třicetiletá p,fomlčed lhůta, a že tedy 
šlo o dluh juclikátní', žalobkyně v nzení před prvým souclem vůbec ne
tvrdila. 1 kdyby z tvrzení uvedených v žalobě bylo lze usuzovati, že mí
nila dluh judikátní, nelze se zřetelem na ohsah dopisu žalované ze dne 
28. hřezna 1932 správně k twkovému závěru dospěti, poněvadž v clonl"ise 
tom je teprve zmínka o žalobě proti K. L-oví a o budoucím ústnim j-ed
nánÍ. Příslušné tv,rzeni v dO'volací odpovědi je nepří,pustnoo novotou, 
k níž nelze phhlížeti. Skuteonost, že žalobkyně zažalova,la sv,ou pohle
dáv,ku proti dosavadnímu dlužníku poté; kdy žalovaná převzala jeho 
dluh jaka spoludlužnice, mohla miti právní účinky pOlUze mezi zúčast
něnými stmnami" a nemá proto pwotázku promlčení pohled,j.,nky proti 
žalované významu. Zažalováním pohledávky proti do~avad'nímu dluž
n.ílku nas,talo přerušení pr,omlčení pouze vůči němu (§§ 12, 1497 ohč. 
zák.). Pravoplatným odsouzením dosavadního dlužníka byl jeho závazek 
vůči žalobkyn,i přeměněn v dluh j'udikátní, který se promU5uje v mcet; 
letech, avšwk vůči žalované, o které nebylo tvr,zeno, že bylw stranou 
v uvedeném sporu anebo že převzala judikátn'í dluh původního dlužníka, 
nemě'lspor a v něm vynesený pravoplatný wvsudek žádných právních 
účinků. HJ.edíc k tvrzení: žalobkyně při fOlku dne 26. května 1934, že 
promlčení bylo přerušeno dopisy tam b\í.že uvedenými, bylo třeha za
bývati' 'se i touto otázkou.' Než' ani d~pí's žalo,vané z 28. března 1932, 
ani z 24. července 1934, ani, z 23. snpna 1933 neobsahují uznání pohle
dávky žalo,vanou. Neboť v' prvním clopi'se žádá žal'oval1á jen jménem 
svého hratra o zpětvzetí žaloby proti němu ,podané a ·0 poshovění, l1e
zmiňujf.c se při tom nikterak O' vlastním závalZ'ku. V IP osledních dvou do
pi,sech odmítá žalovaná jakýkoU pož"davek žalO'bkynin. Nebylo tudíž 
.promlčení, těmi,to dopisy přeru'šeno, nehledíc k tomu, že posledl1í dva 
dlopilsy byly psá,ny již po slkončeném promlčení. 

čis. 15975. 

Ujal-li se pachtýř zbytkovéiho statku hospodařeni na něm, altU 
vyčkal, až bude pachtovní smlouva schválena Státnún pozemkovým úřa
dem, a schválil-li řečený úřad dodatečně sjednanou smlouvu za určitou 
minulou dobu, jest pachtýř pachtovní smlouvou za tuto dobu vázán a 
propachtovatel jest oprávněn požadovati na néro, aby plnil závazek 
k placeni veřejných dávek. 

(Rozh. ze dne 31. března 1937, Rv I 2214/36.) 

žalobci, pří'dělci zbytkového ·statlou B., se na ža'lovaném pachtýři 
řečeného statku domáhají zaplacení daně ,pozemkové a domo'vní a při
rážek k nim - přeclBpsan-ých jim z uvedeného statku příslušnými úřady 
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za léta 1933 až 1935 -c-, jichž placení, převz<ť1 ž<ťlovaný 'P"chtovni 
smlouvou sjedmunou dne \. ledna 1932. ž~lohě bylo vyhDvěno soudy 
vše ch tří s t o I i c, ne j v y Š š í m s Dud e m z těchto 

důvodů: 

Žalovaný napadá rozsudek odvol",cího soudu jenom ve dvou smě
rech: že totiž pachtovn,I smlou,"a ze dne 9. ,ledna 1934, sjednaná mezi 
ním a žalobci" jest násl'edkem toho, že nebyla mini'sterstvem zemědélství 
v plném rozs"hu schváJen,a, nko,tná a nep}alná a že daň, jejíhož za
placeni se žalobci na žallovaném clom,rhají', neměla býti předepsáma ža
lobcům. Nížšími 'soudy bylo, zjištěno, že žalobci propaichtovali žalova.
nému smlouV1ou ze clne 9. l,edna 1932 dvůr B. na 12 let, totiž od 1. ledna 
19>32 a'ž do 31. prosince 1943; a že se žalovaný ve smlouvě té zaváJzal, 
že uhmdí ze svého veškeré jliž jsoucí neh Ulložené daně a dávky z pach
to'vaného obje,ktu. Není pochyhnosti, že k platnosti této smlouvy bylo 
třeba sv'olenI Stá'ln,ího pozemkového úřadu resp. míniste'rstva zeměděl
ství, ježto zbylkový statek B. pochází z velkého pozernkového záJhoru 
:a byl ,podle ,protoko'lu Státuiho pO'zemlwvého úřaclu ze dne 21. listopwdu 
1'930 č. 171.051/11/4 dán žalobcům do držby, užívání a správy jako j'eho 
budoucím ,přidělctl,m. Je zjištbno, že žalovaný na základě shora uvedené 
pacchtovní sml,oll'vy jal se na řečeném statku ihn.ed hospodaři1í, že ža
lobci podali k StátnímU! pozemkovému úřadu dne 3. února 1932 žádost 
za udělení zá'swcliního 'souhlacsu k propachtování statku toho ž.alova'nému, 
že StMní pozemko,vý úřad! výměrem ze dne \. února 1934, Č. j. 11.619/32 
zásadní SQiuh'lacs k tomu dal pod podmf,nkou,že pachtovného bude užito 
na splácení pří dělové ceny, která musí býti do určité lhůty zaplacena, 
že vpřílpacdě odnětí přídělu nesmí býti tento pachto,"ní poměr překážkou 
pro další disposice StátníhO' pozemkového úřaJclu s odňatým přídělem 
a že žalobci předloží písemnou pachtovní &mlouV'U dO' 1. dubna 1934 
Státnímu pozemkovému úřadu. Konečně je zjištěno, že tato pachtovní 
smlouva byla výnosem ministerstvac zemědě'lstvf ze dne 18. února 1936, 
Č. 133.049/IX-IjI-1936 schválen.ac a schv'alovací doložkou opatřena, ale 
jen na dobu do 31. pmsin'ce 193,5 a pod podmínkou, že pachtovné bude 
pJ,aceno přímo mini:sterstvU' zemědělství na účet přfldělové ceny. Žalo
vaný z toho dovo~uje, že ježto pachtovní smlouva nebyla ministerstvem 
zemědělství schválena tak, jak byla sjednána, nebyla vlwstně schválena 
:a že je proto nicotná ,aJ neplatná, že mezi ním a žalobci neeXÍ'stuje pwch
tovní smlouva, že on hospodaří proto na dvoře BI. bez p,rávního dů
vodu, nebo.f vlastn,íkem uveden,ého statku je če.&koslovenský stát, a že 
jeru minilsterstvo zemědělství jest oprávněno požadovati náJhraclu' za uží
vání, ac nikoli. žalobci. Při, tom v'šak žalovaný přehlíží., že se ujal, ne
vyókav schváJleni, Státuiho pozemkového úřadu, resp. mi,Ú'sterstva země
dělství, hned hospodaření' na onom statku, a to na základě pachtovnf 
smlouvy ze dne 9. ledna 1932 a že ministerstvo zemědělství schválilo 
dodatečně ,pro mínulou dobu tento stav. Tím byl, tento pachtovní poměr 
mini·sterstvem zemědělství pro dobu minulou, t. j. do 31. prosince 1935 
schválen, pachtovní smlouva za uvedenou dobu nen.í ne:platná, tím méně 
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nicotná, žalovaný jest jí v<Ízán a musí splniti její podmínky. V souze
ném sporu nejde o placení p,"chtovného nebo H"hrady za užív<Íní řeče
ného statlm, nýbrž toliko 'o p.ktcení daní a přir,ážek, které žalovaný vůči 
žalobcttmsmluvně převzal. Stejně se má věc s podmúnkou jmenované 
pachto,"ní smlouvy, že totiž smlouva ta bude knihovně zaji.štěna v po
řadi za Hypoteční b&n'l<ou, a to souča'sně s v1kladem vlastniokého práva 
pro žalobce. Žalovaný věděl dobře, že toto knihovní zajištění není 
možné, do1kud pachtovni smlouva nebude schválena Státním pozemko
vým úřadem a dokud se žalobci nestanou knihovními vlastniky pachto
vaného statku, a když se ,přesto ujal ihned ho~podaření nac onom stactku, 
u~nal pro sebe závaznost oné smlouvy za dobu, o kterou tu jde, i bez 
knihovního zajištění. Co se týká otázky, byly-li dwně, >O něž jde, právem 
p'ředepsány žalobci1m, poukazuje žaclovaný na to, že podle § 95 úkona 
č. 76/1927 Sb. z. a n. jest pmemkovolli dwní povi,nen: držitel pozemku 
d&ni podrobeného, zapsaný do pozem'l<ového katastru" a vytýká, že ne
bylo zjištěno, že žalobci jsou t~m za'Psáni v pHčině statl<u, o který i'de, 
a že vývody odvolacího soudu', že žalobce Jan S., byly-li mu dacně ber
nim úřadem předepsámy, musí býti v pozemknvém katastruza'Psán, jsou 
,proto, v rozporu se spisy a že řízení, v té Ipříbně t~pf kwsostí, ježto o tom 
nebyl,y nabízené dŮk"zy provedeny. Avšak v souzené věd nezálež.! na 
tom, zdalidwně, o něž jde, měly býti> předepsány žalobcům či někomu 
jinému, nýbrž .rozhodujíd jest jediné to, že podle zjištění, nižších 
soudů byly 'sllrutečně ž<ťlo'bci Janu S-ovil příslušnými úřady pravoplatně 
předepsány. Shora uv,edeno,u pachtov'ní ,smJouvou převza']. žalovaný zá
vazek, že hude hradi", veškeré daně a dávky z pa'chtovaného objektu', 
a j'e tedy povinen nahradití daně, jež na objekt ten: přilpadají a byly 
z něho předepsány. Žalobci nežádají v žalobní prosbě, aby žalovaný 
zaplatil částku na daně ty připadajícíl jim, nýbrž bernímu úřadu v Ch. 
resp. 'Obci B., a k tomul je žalovaný podle smlouvy Ipovinen, ježto se 
řečené dwně a přirávky týkaj! let 1932 až 19'35, tedy doby, po kterou 
statku B. 's.~utečně uživa!. 

čís. 15976. 

Zamestnavatel' nle je zo.dpovedný za následky neprihlásenia zamest
nanca k pem:ijnému poisteniu, ked' prilllaoovanie vše t k Ý ch zamest
naru:o.v k penzijnému po.isíeniu bolo. služebno.u Po.vinno.sťou tohoto. za
mestnanca. Tejto zodpovednosíi nie je sprostený zamestnavate1', keď 
zamestnanec nevyhovel jeho prikazu, aby se k penzijnému poisteniu pri
hlásil, ak vybavovanie prihlášok neOOlo. jeho služebnou povltmosťou. *) 

(Rozh. z 2. marca 193'7, Rv \ll 87í/36.) 

Žal'ohn,ík domáh&l sa žalobou na žalova"om spoločenstve platenia 
d&chodku, ktorý mu ušiel preto, že ho neprvhlásilo k penújnému po-

*) SroV'".: úro sb. č. 1127, 2532 (lIl). 
Civilní rozhodnutí XIX. 25 



- Čís. 15976-
386 

isten,u na dobll', po ktorú bol oU nebo zaJffiestnaný. Proti lejto žalobe 
bránilo sa ža-Iované 's,poločenstvo- medzi iným t~, že bolo služebnou 
po,vi,nnosťou žalobníka' ,pribla'sov:an'Íe všelkýeh zamestnancov k pen,zij
ně'mu pOÍ'steniu a m·alJ s:a p'feto -gáJm ik po:i:stenilU pri!hlásiť. 

Vš 'e t kyt r i' s tol i, e e žalobu zamíetIy. N a j v y Š ~ í s ú od 
z týchto 

d6vodov: 

V svojom usnesení zo dňa 3. decemlbra 1935, č. j. Rv lil 1124/34, 
vypovedal Najvyšši súd, že v prípade, keby zodpovedalo pravde tvrdeníe 
ža],ovaného' spoločenstva, že žalobník "ko tajomníkdmžstva mal na sta
wsU prihlá§ky k penzijnému poi-steniu a preca seba neprihlási!, nebol 
by žal'Olhný nárok po práve. Pod!'a tahalo práNU'eho názoru Najovyšši'ebo 
,úclu 'nezodpoveclá zameslnavatel' za nás-ledky nepríbláseni'a zamest
na-ca k p'enzijnémul poi'steniu, keď sa zamestnalnec sám· neprihlási'l, hod 
prihlasovanie všetký,ch zamestnancov k penzijnémll' poisleniu bulo jeho 
služebnou: povinnosťÚ'u, zamestnavatel' nÍ1e je však 'Siprostený tejto zod
po,vednosH, 'keď zamestnanec nevyhovel jeh'O prikwzu, abysa k penzij
němu poi,steniu prihlásil, wk vybavovaníe prihlášok nebolo j'eho služeb
noU povrnnosťou. Odvo,lacím ,súdom ústená oloohmsť, ž'e žalobník 
nevyho'vel úprave predsednídva spolo-čenstva, aby sa' k pemi~nému 
poilsteniu Ipri:hl,c,sll, nesta'čí preto k zami'elnuti1ul žaJobného náwl<u. 

Odvo,]-ací súd však zisUI aj to, že tajomník družstva vylmnáva všetku 
k",neelácrsku adiministrativnu práou, mjma vš-elky prihlášky a 'Odhlášky 
k ne.mocenskému a' ;penzijnémlll poi'steniu, a že žalobník seba preca' ne
pdhIási,J,. Keď odvolací ,súd' d!ošiel k tomuto zisteni,u: na základe vý1po
vedí svedka Eugena O., 'který udal, že je1]0 povinnosťou ",100 tajoomníka 
je konať prilrlášky a odhlášky k pemi,jnému a nemoeenskému poisteniu, 
a na zákl",de vÝ'Povedisvedka Módea P., ktorý vl'p'o,"edlal, že to bolo 
aj iP'ovinnosfou: žalobníka, je tenlo záver logilcký, 'lebo- tým, ž·e Eugen O., 
neskoršie 'Zvo,lený stá!ly taJlomníik spoločenstva, mal pnvllnnosť vybavovať 
pri:hláš'ky k penzi,jnému poi'steniu, sú podporované údaje ,svedka Mó
rlea P., ž'e táto povinn'Osť bola uložená aj žalobníko,vi" ktorý v clobe 
predchádzafúcej za-stával cločasne miesto tajomníka spoločenstval. 

Námi.elka dovolacej ži.adosti, že :pod,!'a § 197 zák. č. 259/1924 Sb. 
z. a n. je celé vedenie správy spolobenstva povinaJJOosťou starostu, a že 
prelo vybavovan';'e pr,hlášok nemóže byť platne Iprenesené na tajomníka 
najma nie na do'čalsne vymenovaného kancelárskeho úradníka, akým bol 
ža'lobník, je ,podv,rátená U'stanovením 4, odst. 7, cit. §u, ,podl'a klorého 
mMu: byť vedením kancelárskych práe - ku ktorým opatrí tid vyba
vovame prilhlášok k penzijném'll pO'ilsteniu - poverené spoYaMivé osoby 
s primeraným vzdebním. 

Oloo'lnosť, že žalobník účirukoval II s,poločenstva lenako kanceláJrska 
sHa a, že nema;! vymedz'ený obor Ip6sobnosH, v klorom by samostatne 
rozhodova,l, a že nemal ",ni zmocll'enia k tomu, wby spolo:čenstvo zws,tu,. 
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poval a v mene jeho .'kon~a,l, nevyluč?i<;, že ž~lobaJ!k bol služebne :pove~ 
rený vybavovaní:m pnlhlások k ,penzljnem~, pOlst:mu a t~ nevyvraCla ,am 
dopIs z 21. lebruára 1934, v ktorom zalovane s:pol,o~enstvo sdeluje 
právnemu z<istupcovi žalahníka, že žal-obníka n!lpnlhlasllo, leho nepad
J.i.ehal penzi.inému poisteniu.. 

Neporušil preto odvolací súd lormálne pr<ivo,. k.eď. pominul doka
zovani'e na;vrho1vané žalohní'lmm na tIeto - pre neseme ·sporul neroz
hodné - okolnosti. 

čís. 15977-

l. Neplatností úmluvy podl'a § 5 zák. č. 314/1920 Sb. z. a .n., nevšíma 
si súd z úradnej povim1osti. Tejto móže sa dovolávať len dlzmk. 

II. Osoba, ktorá prijímala plnenie na zák1~e úkon~ relatívnt; ne
platného, je bezolstnou prijimatel'kou len d? ~~J doby, kym nemusl po
čítať s tým, že toto plnenie bude museť vrahL 

(Rozh. z 2. m",rca 1937, Rv III 892/36.) 

Žalobník uzavre,1 so žalo'vanou 12. októbra 1931 dohodu, p'ojatú do 
verejnonotárskej Ustiny, podl!'a ktorej svolil, aby ce ,I é. jeh? ~dpočivn~ 
poži,tky, prislúch"'júce mu o-d mesta K., boly vypl~cene zalov,wnej. 
V spore C III 639/34 domáhal s~ na žaloV'ar:ej, ~by pmvo .na jeho o~
počÍ\l1né požitky bolo obmedzene .na '/,; tel.to zal'Obe b:olo vy~oV'ene. 
žalobou, o ktOTÚ teraz ide, domáhal sa žalobník, aby m~ zalovwna z od
počivných požitloov, které jej boly už vyplatené, '/, vrabla. 

S ú d I. s t o I i ce ža,lobe čilasto'čne vyhovel, o d V'O I .a c i s ú cl 
rozsudok súdu, I. stolioce zmeni'J, a ža,lobu zamietol. 

N a j v y Š š í, s ú cl roz'sudok odV'olacieho súdu rD'zviazal a tomuto 
súdu uloži,l, <!jby ďalej pojednával a znova rozhoclol. 

Dóvody: 

V tomto spore úlohousúdu holo dešiť lw?t,c,zlku, či .. žal?van'á ::>á 
žalobnikovi' vrátiť tú časť na minulosť prevzatych oclpocl'Vnych pOZlt
koV' žalobníkových, kloré jej tento prepustil dohodou z 12.~-któbr<1 1931 
proti usta'lllO'V'eniam § 5 záikona č. 314/1920 Sb. ~. a n. Po~la toho!o §u 
úmluvy, ktoTé sa priečia us.(anovenram §§ laz 3 CIt. zakona, 'Su. ne
platné. Ot<izlooll je, či táto neplatnosť je ahs~lútna ",IIebo r~l"'tIv.na. 
V prvom prípade šlo by o úkon nelpl~tný (negotIiuml Thulium); u ktoreho 
oprávny účinok úkonu po pr«ve nem~~e nastať,.:v, druhon'. pr~pade tento 
účinok síce nastane, avšaikstrana moze ho zruSlt zbavemm ukonu. i'lat
nostL V tomto :prí'Pade ide o nalpádatel'ný úkon (negotium resc.ts'~lbM). 
Z ustanoveni", § 5 cit. z«k., pod]',a kto:ého exekúci~alel~o Z~I'sto"aCle 
úkon,y povolené proti tý,mto ustanov-en~am (§§ 1 :az 3 CIt. zwk.) maj~ 
byť na n"vrhdl'in,ík~v. zmše~é,. ide n~J~'vo, žAe. teJto n~:p'la~nosh~ema 
si súd všímať z mOCI' llrwdnej, ze sa leJ nemoze doV'olav'at ktoko,1 vek, 

25* 
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ale len dl;;nik, ide tedy o neplatnosť relativnu. Právnym d-osledkom 
toho je, že žalovaná, ked' na základe dohody pojatej do verejnonotár
skej listiny prijimala p0nziu žalobníkovu aj nad mleru stanovenú v § 2 
cit. zákona, robila taik bezolstne wž doHal, kým nemusela počitať s tým, 
že ju bude musef vráHf, avšak týmto dňom stwlase obmysel'nou. Túto 
dobu !reba počítať ododňa, ktorého jej bola domčená žaloba v spore 
Č. C III 639/34, v ktomm sa žalov<lný domáhal zrušeni", spomenutej 
dohody. Do tohoto dňa žalovaná ako bezolstná prijímatel'ka jej po·stú
penej penzie povinná je vrátiť len po výšku svojho obohaten';'a časť 
penzi,e, ktorú prevzal,a proti ust8!novenj,wm § 2 cit. zwk. Pretože odvo
lací súd t<lkéhoto obohateni'a nastrane žalovanej nezisti!, ža·lnbný nárok 
na vráten,e č<ťsti penzi,e do spomemutého dňa (doručenia žaloby v~pme 
Č. C III 639/34) ni'e je dovodom po· práve. Sumy prevzaté po tomto dni 
je však žalovaná, ako obmyseľná pújimateľka povinná vrátiť bez oh!'<ťdu 
na to, 6, sa nimi, obohatiJ.a; domčenim ža,loby zvedela, že žalobník u,sta
novením § 2 cit. zák. ehránenú bsť svojej penzie nedáva jej na výdržo
vanie (výživné). 

Bude preto na odvolaeom súde zi,sti-ť v ďwlšom pokračovaní,kedy 
bola žaloba v spore Č. C III 639'/34 doručená žalovanej tO'lIoto sporu, 
a podľa tohoto výsledllm v smysle tu stanovenej právnej úsady znova 
ro,zhrodnúť vo ved. 

čis. 15978. 

Uplatňovanie nároku obce na nalucadenie útrat asfaltového chodnika, 
zriadeného na žiadosť majiteYov domov a pozemkov na určitej ulici pri 
ich závaznom prejaw, že jej útraty s tým spojené nahradia, patri na 
porad práva. *) 

(Rozh. zo 4. marea 1937, R Il\ 96/37.) 

S Ú cl \. s to], i· ce námietku žal'o.vaných, že žalobný nárok uplat
ňova.ný žalujúcim mestom R. nepatri na porad práva (§ 180 Č. I Osp.), 
zamÍ'etol. Rek 'u r z 'n Ý s ú -cl jeho .usnesenie potvr(HI. 

N a j v y Š š i s úd rekurz žalovaných zamieto\. 

Dóvody: 

žaloba za,loženáje na to, že m<llitelia domova pO'zemkov na M-skej 
ulici mesta' R. a medli nimi aj žalovani ž i a d a J, i žwlujúee mesto, aby 
on w i ch ú.tra t y a n á k I a -cl y zriadi'J,o v tejto ulici a:sfa,ltový chod
ník, .a zavi'azali sa na' nich prip"dajúce čiastky týchto n1Í'kladov mestu 
zaplatiť. Z obsahu žaloby vY'svS.tá, že mesto túto ofertu prijalo, lebo 
však chodnik zri'adi,loa súdeným slporom uplatň-uj'e práV'e' prfslušné 
",áJklady. 

Táto dohoda je však dohodou rýdze súkromoprávnou, t. j. smluvou 
oobstarani, veei z tvrdeného prík<ťzu žalovaných a V'obec tu nejde o prí-

") Srovn.: Úl'. sb. Č. 768, 1569, Sb. n. s .. Č. 3'524. 
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Dad § 26 zák č. 329/1921 Sb. z. a n., t. j. o dohodu o prostýCh prispev
korh na zriadeni'e, obcou vo vla·stnom obore posobnosÍl usnesene a zna
dené. Nezáldí na tom, že žaloba sama hľadi na túto dohoclu <lko na 
dohodu v smysle 3. odst. § 26 v znení § 16 zák. Č. 77/1927 (č. 170/30) 
Sb. z. a n. - ktorá by pravcla bola dohodou vereJnopravnou, t. J. vy
mykajúcou sa poradu práva - lebo práV'ne pOIsúdenle skutkového stavu 
je veeou súdu a· nie žalobniikac \§ 129,. Č • .3 Os~). 

OtáZJka, či tvrclený s'kutkovy stav Je pravdliVy,nie je ot<Í!zkou sporu 
prekážajúcej niumietky, ale merita veci. 

čís. 15979. 

Smluva, ktorou bytové družstvo prideli10 svojmu členovi byt v druž
stevnom dome, je v podstate nájomnou smluvou. 

(Ro,zh. ZD 4. maJe a 1937, Rv III 80/37.) 

Stavebné a bytové dru~stvo spoL 's r. o. V' Z. žaloV'alo. svojho býva
lého člena o' zrušenie n á j o m n é oh oD pomem a vYlprateme a odovzda
nie bytu a obehodnej miestnosti na tom ziuklade, že žalova,n,ý bo,l usne
'enim var,něho shromaždenia žaJujúeeho družstva z členstva pravo
~J,atne vylúčený,neplaUI riwd:ne nájomné a porušil ustanoveni,a domá-
eeho poriaclku. _ ., _ _ 

S úd 1. .s t o I i ce z<>mietol zalohn alko bezzakl'aclnu zdovodu, ze 
v súdenom prip<ťde nejde o nájomný, ale o družstevnos·polo
č:e n 's k Ý pomer. . . _ . 

O d v Ů' I <> c í s ú d v)'hovel žalobe v podstate z tyehlo d o vod o ~ 
žaluojúcemu druž,stvu išlo praktioky výluone o v~pratem; a odovzdante 
miestnosti, užív.aných žalovaným, na základe z,}"usema p'ra~~leho p-Otmeru, 
ktorý medzi stran·ami jestvovalnech už to bol <pomel' nalomn~, ~le~o 
pomer čJ,en~ :k druvstvu. Ked'Ulž súd \. stoHee zau'J~1 to stanovIsko, z~ 
medzi' stramami n'ejestvu1e náj:omný pomer, nebolo dovodom v teJto častl 
ža.lo'hnú žiaclosť zamietnuť, ale mal sa súd 1. 'Stolice zaobera~ <ťj druhou 
ČÍiastkou žaJobnej ž.řadosti, pohal' bol o požadov,ané vypmtenie a odo
vzdanie mi:estností žaJlovaným uživaných, nakol'ko žalujúce clnn-žstvo 
v tom smere skutkový stav v žalobe uvi,edlo a tvrdilo, že predmetné 
miestnosti obdržal žalovaný od neho a:ko člen a práve na záklaďe t9ho:o 
pomem. Na základe zisteného. skutkového. stavu dospel, ~dV'olacl s,:d 
k tomu právnemll záveru, že žalo,v8!ný v miestnostiach žalu1'Úceho druz-
stva býva bez každého náležitého titulu. . . 

. N a j v y Š š i. 's úd dovolacill žiwdosť žalov<lného zamreto!. 

D \0 vo cl y: 

PodYa ustálenej praxÍ NajvY'ššieho s~d:u \srov. ro.zh .. č. 458~, 6~()(j, 
7422 Sb. n. s.) je smluva, ktmon bytove druClstvo pn:~.elt'10 sv,olmu. cle
noví byt v družstev.nom dome, v podstate smluV'ou najomnou, o zantku 
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ktorej platil~ p.reto v~eobeon~ ustanovenia O roz~~aza,ní smluv nájomných. 
Nestporne je, že zalo,vany nElpla!!1 nad""e najomné a že ho družstvo 

muselo na žalovanom súdne toto vymáhať. Je ,preto opodstamená ža
lobná žiadosť na zrušenie nálj!O'mllého pomem z dóvodll netplatenia ná-
iomného. ' 
, Žalovaný síce tvrdí, že má proti žaLujúcemu dru.žstvu poh!'adávku 
na vrátenie stavebného prí,spevku 11.800 Kč a členslkého, podielu 500 Kč 
a t~rdí, že pri zaI;0čí~ani tejto tpohl'3!dá'vky má nájomné n,ielen zapla~ 
tene,al,e p':'PI'aten: a ::e p;reto z dovodu :nepl~teni2 n.ájomného nájomný 
,pomer nemoze byt zruseny. Totostanovl,sko zalo,vaneho však neobstojí 
lebo obe uvedené sumy zaplatil žalovaný mko člen družstva k stanove~ 
nému ~čelu;~en.t0hol pre~o za trvanía jeho člen,stva s týlmito účelovými 
s~~amll vol ne, d,~p:onov,at a !Ch Ikompemovať s nájomným a pokia!' tak 
uClml po zrusenl jeho členstva v družstve prejavom zo dňa 10. sep
te,mbra 1936,. učini,l tak .už ~o po~aní žaloby,." preto, keď by aj mohol 
u,z. s, uve.cl,~nynu. sumamI vol ~e~!lsp~'~'Ú'vať,. tymto opozdeným platením 
~ra2v9~l) uCI,nok zaloby o ",ruseme U<'l0mnej smluvy neprestal (Úr. sb. 

čis.15980. 

. Vysl~venie p,?dl'a § 28 zá.k0llll: O 'pracovn~ch súdoch, .že odvolanie je 
pnpustne: pretoze rozhodnutle ma zasadny vyznam\ mUSl sa stať v roz
su~u (nte len v dodatku po zápise o vyhláseni rozsudku a bez vyslo
vt;nta pripustnosti odvolania z dóvodu, že rozhodnutie má zásadný 
vyznam). 

(Ro,zh. z 9. mačca 1937, R III 109/37.) 

. P r a ,c o vn:i' s ú d v spojených slporoch vyn,esol rozsudoka na 
plls.omnOll! vyho.t.ovení rozsudl<u - po z,,"pise o vyhlásení ,r0zsudklu -
uVledol, ze prah tomuto rozsudku mo·žno poUať ,odvolanie v roz·swhu 
§ 28 zák. 'o prac. súdoch. 

Od,! o I a c í s úd oďvoJ,anie žalovenaj strany odmi1etol. 
N,a'JVyšší súd 

.I. zamíetol rel<urz, paki'a!' bolo ním na'P'adnuté usnesenie súdu odvo
lacleh?, ktorj"m bolo od,:,i,ettluté odvolanie podané protí -ro~sudl<Ju vý
n,;senemu v 'sporach spojených k spoločnému pojeclnávaniu započ~týoh 
povodne pod č. Opr 25/36 a OpT 32/36, a 

,II .. re~mzu vj"hovel, pokial' bollO ním na:padnuté usnesenie odvo
laC\i~ho sudu, ktorým b?lo odmiiťtn.uté odvol3!l"e proti' rozsudku, vj"ne
s,;:uemu v sporoch spojených k spoločnému poi'ednáv'anilu započatých 
pov.odne pod č. Cpr 29'/36, Cpr, 30/36, Cpr 311/36 a Cpr 43/36, napad
n.ute usnesen~e zmeml a uložH odvolaciemu súdu, aby v týchto spo!roch 
nadne po'lrraco,"3!1 a rozhodol. 

D1ovO'dy: 

, Zákonč. 131/1931 Sb:.~. 3! n.ywnoví '! ~ 28, že v sporoch,v kto,rých 
hodnota sporu nte je vyssl,a nez 300 Kc, je proti rozsudl<u prípustné 
odvolal1l'e len, keď pracovný súd v rozsudku vy'slovi!, že odvol~n,e je 
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prípu,stné preto, že rozhodnwtie má z,,"sadný význwm, alebo, keď je po
kračova'níe zmatočné z dovodov tam uvedených. 

Pod,]'a hodnoty jedného k",ždého zo spojenýchsporov nie je tedy 
odvol<lJI1.ie prílpwstné v sporech zwpočaiých povodne pod č. Opr 25/36 
a Cpr 32/36; je však príp'U'siné v sporoch započatých pod! č. Opr 29/36, 
Gpr 30/36, Cpr 31/36 a Cpr 43/36. 

V § 28 zákona o pracovných súdoch uvedené vyslovenie, že 'Odvo
laníe je prípustné, pretože má zásadný význam, musí S3! stať v rozsudku. 
Dodatok o prípustnosti odvolania na písomnou vyhotavení mzsudku 
súdu I. stoHce nas,Jeduje až po zápi'se a vyhlásel1'\ rozsudku. Z tejto 
<YkalnosH a z toho, že dodatok nevyslovuje prúpustnosť odvolania preto, 
že kle o rozhoooutie zásadného významu, vyplýva, že dodatok ohsahuje 
poučenie podl'a § 21, 'Oclst. 2, a nie vyslovenie prípustnO'stí odvotania 
podll'a § 28, odst. 1, zá!k. č. 131/19'31 Sh. z. a n. 

čis.15981. 

Aj pohl'aidávky, ktoré po;:!vajú úlevy podl'a vl. nar. č. 250/1935 Sb. 
z. a n., můžu byť uplatňované žalobou na plnenie.*) 

(Rozh. z 9. marca 1937, Rv 111 894/36.) 

ProH žalohe a zwpl'atenie 22.721 Kč bráni<lisa žwlovaní len' týlm, že 
sa 'nažalobnú p'O'h!'adáVku vzťahwje vl. nar. Č. 250/1936 Sb. z. a n. 

S ú d I.s t O' I i c e túta obranu n'euzn,al za odovodn,enú a žalobe vy
hovel. O d v 'o I ac i s úd, rozsuldok súd'll I. ,stolice zmen'j,] twk, že vy
s'lovH, že žalovaní žalohnú pobl'wdávku dlhujú (leho ta sami umali), 
a,le žalobw pro tento raz zami'etol (z dovodu, že sa na pohl"adávku vzťa
huj e cit. vl. nariaclenie). 

Na j vy Š š; s úd dovolacej ži3!dosti žaliujúcej strany vybovel a 
rnz'sudok odvolacileho súdu zmenB v tam smysle, že va výroku obnovil 
roz'sudok súdu I. stolice. 

D II v 'O dy: 

Aj pnhl'adávka, pažívajúce úlev pO'dl!'a vl. nar. č. 250/1935 Sh. z. 
a ll. može byť uplatňovaná žaIobou n,a p'l,nenie; proti žalobe n,a plne,nie 
nemMe sa dlžník brálniť ,námietko'U Ipredčasnostižaloby len pr-elo, že 
kle o takil pahl'adávku, a:ko to N3!jvyšší, súd stále mnáva aobšíme od6-
vodni! v r0'zhod.nut! č. 15549 Sb. n. s., na clovody 'ktoré sa tu pOluk3!zuje. 

Opodstatnená Je pretodovolacia sťaž1nosť, že odvolrucí súd zamiet
nutím žaloby z dovodu jej .predčasnos!i porušil právo. 

Odvolací súd bez náleži.tej žwlobnej žiadosti v tonuto snuere vynieso;l 
rozsudok s výrokom určovwcím ,pod!'a § 130 Osp. s oclovodnenlím, že 
toto »pre zailstení,e právneho postavenia procesnýcll strán holo úšelné 

*) Rovnako: Úro sb. č. 2875 (Sb. n. S. č. 15.501). 

:",! 

i.;:i 
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vyrielmuť«. Tento výrok je nemiestný, ked'že -- v d6sledku toho že 
žalHjúea strama podl'a hore vylo,ženého' sbnoviska móže ,sa dom~hať 
plnenia - rozsudok s výrokom určovacím nemá miesta a to tým menej 
keď toho žal"júca strana ani nežiadala. ' , 

čís. 15982. 

I. Zamestnancovi, klorý si dovolenú včas nevybral nepatrí náhrada 
za dovolenú. ' 

ll: Nároky zamestnanca proti nositeli poistenia, vyplývajúce z vl. 
nar. c. 1~/191!3 Sb. z. a n. resp. zákona č. 26/1929 Sb. z. a n., majťt 
povahu narokov verejnopráVit1ych a nemóžu byť úmluvou vylúčené alebo 
obmedzené. 

Nár?k zamestnanca proti zamestava tellov; na náhradu škody spO_ 
s~beueJ po~šením prihlasnvacej povi11nosti kpenzijnému poist~iu, je 
narokom sukromnoprávnym. . 

(Rozh. z 9. marea 1937, Rv III 71/37.) 

žalobník domáh~l sa ~alobou, na k?'l1Ikurmej rpodstate pivO'v,aru v B. 
zaplatenla 77.116 Ke s pnsL ,~!<3 tom zaldade, že bol už,wlovaného pivo
varu zwme.stnany, ako poklwdmk s mesačn,ým rplatom 1556 Kč od r. 1907 
clo. ~. 'oktobra 19.~3, keď ,ho žalov",ný pivovar rprerpHl'Stil hez z~konnei 
pnč,ny. a s ok",mzlto,u platno'sťou. žalobná iPohl'adávka sklad",la sa~ 
1. z nahrady za clo,vo,lenú, ktorú žalobník po dobu 8 roko'v nedostal 
2. zo ~lužebntoh požitkov na dobu lmjme'S",čne'j vÝ'flovednej lehoty .~ 
3. z nwhrady. s,l<ody, ktorá povstala ža\ohnÍ'l<ovi tým, že jeho zamest
n~vater h? 'PrI'?lásil k penzijnému poistenil1 až od I. októbra 1927 a nie. 
UCl 'o'd 1. ]anua!a 1922, v dos'ledku čoho dostáv,a ,sa žaIohnÍ'l<ovi! ročne 
o 2.910 Kč menši", penzia. 

.v š fe bky t r i s údy žalobu dotyčne nácrokov ad 1. a 3. zami'etly 
(na;ok ad 2. v tejto ,súvi's:Josti nemá význam) N.a i vy š š í s ú d 
z tycMo ' 

d6vodov: 

Nižší súdy zVs(i,j,y, že žalohnílk nepožadoval po celú sllužE!bl1ú 
dobu do'volené, ale spokojil sw s kratšími dovolenými. Dovolaci", žilad'O'st' 
!oto Zl,stel1le ne'l1''''páda. Sprá\'ne je pr,eto rozhodnulie ni:žších súdov že 
zal'O'hní'l<ovi náhrada zado,vole,nlÚ n"patrf, lebo si dovolenú včws ' n~
vybraI (§ 11 zák. Č. 67/1925 Sb. z. a n.). 

, Súd L stoUce ~i'stil odvolávajú': sa '~a písom!1Jú dohoclu a výpoved' 
svedka ]'zdera K., ze do,hodou zo dna 1. Júla 1933 zaviaza!la sa žalovaná 
s:rana nlať ~Ipat. odvolanie p.To.ti 'ťOzhodlnlutiu krajinlského,slÚdu, ktorým 
bol potVlde'~y. nalez Zemske] u~adovne, pod!'a ktorého žalobník pod
hehal. pen~l'lnemu pOl,stemu a zallovaná strana hola povinná zwplatiť 
penzlJne rpnspevky na 3 roky zpát v sume 12.404 Kč. Oproti tomu ža-
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lobník prejavH, že nemá proti žalovanej úadne ďalšie nároky. Toto 
zistenie prevzal aj odvol<lcísúd. Dovolacía žiadosť napáda toto ústenie 
ni"ších súdov nepriamo tvrdiac všeobecne, že žalova,ná bola povinná 
pod]'a dohody z 1. jóla 1933 l1sporiad,ať Ipenzijné nároky ža,lobníka aj 
na dobu pred I. októbrem 1927, bez toho, že by uvi'edlaskutkové okol
nosti, o ktoté toto svoje tvrdenie opima; nevyhovuje tedy § 534 Osp. 
a preto nemohla dojsť povšimnutia. 

Podl'a skutkového stavu nilžšími súdmÍ zi,steného bola dohodou za 
clňa 1. júla 1933 upravená medzi stran'ami: sporná ot':'zka čo do ,po'vin
nostÍ' žalovanej prihblcsiť ža\ohnika k penzi,inBmu poi'steniu. Prejavom, 
že nemá iproti ža.lovanej ďalšÍ'Ch nMokov, wdal sa tedy žalobník aj ná
r,oku na náhradu šl<ody proti žalovanej ,pre neprihláseníe k penzijnému 
poisteniiu v dobe pred 1. októbrem, 1927. 

Penzijné poistenie súkromných zames·tnaneov bolo na Slovensku 
upravené pr,ed ,p,latnosťou zák. č. 26/19<29 Sb. z. a n. vládnym n,ariade
ním č. 16/1923 Sb. z. au. Pod!'a § 79 tohoto vlácdneho nariadenia ne
mOže ",ni zamestn",vatel', ale všeoheoný pen:zijný ústav ,debo nilhradné 
ústavy vylúčiť úmluvami vopred aleho ohmedziť platnosť lIstwnovenÍ 
penzijného, z':'ko,na v neprospech poistenca. Ustanovenie smluvné,kto'fé 
sa tomuto z~ka2lU, prieó, nemá q:lfávneho úči'J]ku. Z doslovu tohoto zá.
konného uslanov'eni,a p'lynie, že ,neplatné sú také úmluvy, ktoré majú 
za ciel' vo:pred vylúčiť "lebo ohmedziť nMokyzamestnanca vyplýva
júce z penziljného zákona :proti nositeDovi poi,stenia, ktoré m<ljú ,povahu 
nilrol<ov verejnoprávnych, al<o to vypovedal Najvyšší súd v rozhodnutí 
uverejnenom 'v Sbierke najv. súdu Č. 5804. Doho,da za. dňa 1. júla 1933 
nedotkla sa všalk budúcioh nárokov žalobn,íka proti nositel'o,vi ,poistenia, 
ale u:pr,avuje právny 'pomersmluvných s,tran ohl'adom nácrokov žalob
nika ua prípadné odškodné proti žalo,vanej pre porušen;,e prihlašov,aeej 
povinnosti k pen!Újnému ,poi'stenin1 v dobe pred 1. októbrem 1927. Tieto, 
nácroky sú nárokmi súkromnoprávn)'lmi (úr. sb. č. 2630), o ktorých můžu 
strany voIne a'platne mzhodo,vať. V)lpovedal preto odvolací súd správne, 
že dohoda, ktmou sa žalohník týchto námkov zriekol, je 'platná a pre 
strany záv,azná. 

čís. 15983. 

I. Súdy súoprávnené preskúmať nálezy adrni11istratlvnych úradov 
po formái11ej stránke, najmii či ieh úrad vydal v medzlach svojej pravo
moei.*) 

II. Vymáhanie obecných prirážok k štátnej dani neprislúcha obciam, 
ale úradomdaň vymeravším (§ 345 zák. č. 76/1927 a vl. nar. č. 175/ 
1927 Sb. z. a n.).**) 

Platebná zápoveď, vydaná ObCDU k vydobytiu obecných prirážok, je 
bez právnych účirtkov a platením obci v dosledku tejto zápovedi dlžník 
nesprostí sa voči veritel'ovi (daňovému dlžnikovi) svojho závazku. 

(Rozh. z 10. ma[ca 1937, Rv III 98,9136.) 

*) Srovn.: Sb. TI. s. Č .. 2198, 4690, 5714. 
**) Smvn.: Sb. n. s. Č. 12.691. 
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Pr'Úti ža:l'Úbe, ktorou sa žalobník domáhal na žalovanej strane za;pla
tenia žalobnej pohl'adávky, bráni·la sa žallova;ná strana tým, že sa svojho 
závazku proti zaIobníkovi, s:pr·ostila, keď su.mu žalobnej .poh,l'adá\"ky za
platila obci O. v dasI.edku platebnej zápovedi., ktorú obec vydala, aby 
vydobyla nedoplatok na obecnej púrážke k pozerrukovej dami, ktorým 
bol žalobník dlžen. 

O'b a niž š i e s údy ža·lobe vyhovely. N a j vy Š š í s úd dovo
laciu žiado·sť žaIovanej stra1ny zamietoL 

D:6vody: 

Nie je sporné, že suma, ktOfú zaplatila žalo·vaná 'Strana na obci O. 
na zá'klade jej zápovedi .,p'lateni·a; pObl"Hlávky, je údajný ned.oplatok na 
·obeonej Ipriráž:ke k dani po.zemko\"ej, ktorým je vraj žalobník dl.žen a 
»z<Ílpoveď« nemá byť nič iného než exek.uon.é vymáhani'e dlžnej prirážky 
obco.l1 zabavením cllžn.ikovej pohl'a;dávky. 

o 
Z predlpisov § 345 zák. Č. 76/1927 a vl. nar. Č. 175/1927 Sb. z. a n. 

- ktoré boly pre ro~hodnujj,e sporu jedine smerodajné - vyplýva cel
kom nepochybne, že vymáhanie obecných prirMok neprí,slúcha obciam, 
ale len úradom daň vymeravšim (:viď Sb. n. s. Č. 12691) a že obec O. 
hore uvedeným pustupom o'SoboWťla si pravomoc, která jej nepri:slú-
chala. . 

Skúmanie, či ·náJ!ez adrni'ni'stratívneho úra;du 'Obstojí po stránke lor
~álnej, najma či úrad bol k vydaniu nálezu prí,slu,šným, je právom a po
V!ll1tlosťou sudcovského uvažovanía (Sb. n,. s. Č. 2198, 4690, 5714), a 
preto odvolací súd právom preskúmal závazn.o''Sť 'uvedeného nálezu a 
právom vyslovil, že takýlo "kt, vyda1ný neprí,slušn:ým úmdom, a;ko akt 
a:bsollttne zmatočný nie je záviizn)Óm. Z<ivaznosf tohoto aktu nBmMe vy
volať ani tá oko'lnosť, ž,e z<Ílpo,veď neobswh1wje sdelenia, že ldie o obecmi 
:pm·á\Žkw k lP'O'Zemkovej dani, j'ebo, táto ďalšia formálna vada nálezu ne
maže isť na ťarchu stramy, ale Ipráve naopak ide na ťarohu <ldmini,stra
tívueho úradu, ktorý je povi1nný pojať do svojho uMezu všetko, aby 
strana ,mohla vedeť, či úr<ld pokračoval v medzlach 'svojej pravomoci. 

V dosl:edku toho nemalla žalo"alná strana tohoto wbsolutne zmaloč
ného admi:ni'slratí:vneho wktu dbať a keď tWkučinj,la, lde to na jej vrub 
a nemaže plnenie, vykonané na jeho záJklade, namietať proti žalobní-
ko'vej pohledávke. . 

Bolo preto tn,ba dovoLaciu úadosť zamietnuť. 

čís. 15984. 

Uplatňovanie nároku na odškodné za úraz, ktorý stíhol žalobníka pri 
konaní ručných služieb požadovaných obero poct:ra § 39 zák. č. 329/ 
1921 Sb, z. a n" nepatrí na porad práva. 

(Rozh. z ID. marca 1937, Rv IV 653/36.) 
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ža'lobnik domáhal sa žalobou odškodného na žalova;ne! ob;i na tom 
úkl"de, že pri drobení kameňa na stavbu cesty --;-, ktoru ,p;,acu; konal 
ako ručnú službu, po,žadovanú žalo"anou obco'U pO'~la § ~9 zak. c: 3:9/ 
1021 Sb. z. a n. _ vletel mll' do oka úlo,mok ka;mena .a tym strat~1 oko, 
a to zavLnenim ža,lovanej obce, lebo mu nedala k pracI OChl a;nne oku-

li;are. "A d . tl Na' O b a niž š i e s údy ža,lobu z veoných ~~vo ov z~mle y. , r 
• •. s u' ,d' ro.zsud-ok odvolacieho súdu s ucmkom aj narozsudok v y IS S I ' . . •. , k I osť 

súdu 1. stolice zbavil llčinnosti as:por prO' spmuprekazajucu O· o' 'll 
§ 180 č. 1 Os:p. za;sta;vil. 

Důvody: 

P 
•• , ta' z·ky zda ža;lobnf námk J"e soukr.omopráv:ni a.ll'eb ve-

f'0 resenľ o' J • " 'h ' I' v , 

řejnoprávní, je rozhodujíd okolností, že. s:Tana, Jez se d?mal ,a p nen~ 
d 'h· ·d o ce ,d'oma' há se tohoto ,p,lnem jako druh proti druhu! v po 

o sve o ° pur,· • " . . d·' . ť (, měru souřadnosti aneb v pomem na;dnzenoslt resp. po :n~ell'os 1 • srv. 
fO':vh nejv soÚ:dll '.Úr. sb. ,Č. 2368). V k011:kr:etním: připade zalovana pOď 
'litická ob'~c nepovažovala oddov,ola!ele 1'lnění slu1žeb j:ko .d;"":h ~ d 
druha v 'poměru sQiubdnostI, ,nybrzpoza;dova1a od n;ho Jako 
s v é h o ob Y v a te ,1 e v poměru na;dnzeno'slt t. zv. mčm ~ll1,z~'upodl,: 

39 zák. Č. 329/1921 Sb. z. a n. Dovolate:l soe to;nut? vyzv,am za\ovan~ 
,~olitjCké obce, vydanému na úkladě :předp~su verejn:eho ,p'~a~\p'OdrobI~ 
'a!k •. I • 'k te'to obc·e nastoupIl tedy Ipo,zadovanoul ručm sluzbu v p.o ]o,pnsusm , . .' • b 'kl d· 
meTU podřízenosti· vůči obci, jež ho vyzvala k pInem slili ze , na z,:. ,a; e 
zákonných ustanovení veřejnoprávnfch. Utnpěl-li d~volatel .u:"'z 'P:I k.o-

, , lu~by uložené mu ž,do'v'anO'u ob"CÍ: jakO' podmetem v'ef'ejll'opra"m:;n 
~a;~~ěru ~eřejnoprávní nadři-zenosti, vznikl žalobni nárok d?,volateluv 
z veřejnoprá\"ního :poměru žalované obce k dOlvolalelI j.alko jejlmU o~t 
vateli jenže se jejímu veřejn'oprávnímu 'přílkaz'll: podro:bl,[, ~roto n':,muze 
práve'm dovolatel upl"tňovati' tento žalobnÍ: nárok~a nahradu skody 
před občanskými soudy pro nelpřípustnost púřadu_ pmva (bod 1 § 180 

O.s'.p) Okolnosti spom .pfekážející uvedené v b.ode. I § 180 Osp. nut~o .. . • 'b d 10 <I \ll zak 
dbáti z úřednÍ: povinnosti podlé § 540 Osp. v zneUl ° u c . . . 
Č. 23/1928 Sb. z. a n. v loa'ždém stadiu sporu. 

čís, 15985. 

Neprekáža použitiu čl. III. zák. č. 251/1934 Sb. z. a n., že rozsud~.k 
odvolacieho súdu pred vydanim cit. zákona bol už predmetom rozva·· 
rovacie usnesenia Najvyššieho súdu, *) 

(Ro'zh. z 12. :ma.rca 1937, Rv \ll 542/36.) 

Na j v y Š š í s ú d dovolaciilli žia,d,o'sť odmieto,j z týchlo 

d.ovodov: 

P;oc!l'ačl lIl. zákona za dňa 11. d:ecembra 1934, Č. 251 Sb. z. a n., 
vyd'aného ib'a po rozv3zovacom usneseni Najvyššieho súdu v tom!n 

*) Viz pr.o právní oblast óeskomoravskou čl. 1. Č. 2. 
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spore za dňa 1·3. júna 1 934,č. j. Rv lil 195/33-3, ak nie je hodnota s:por
ného predmetu, o ktorom wzhodovall odvolací súd, vyššia než 7.000 Kč, 
nie je proti potvrdzujúcemu rozsuclklll od\"olacieho súdu prípustné do
\"O'lanie, vyjmúc "k by odvolací súd v rozsu:dJou vyhlásil dovolanie za 
pripustné, pretože ide o rozhodnutie zás"dinéh·o výwamu. 

V súdenom prí'pade - v ktorom ide o potvrdizujúci rozsudok _ od
volaci súd nevyh,JásiJ. dO'volanie za prípustné, dovolanie je tedy nepri
pust,ne a bolo ho preto treba v 'Smys·l.e § 529 Osp. odmietnuť. 

čís. 15986. 

Po zrušení konkurzu nemožno proti správcovi konkurznej podstaty 
povoliť exekúciu. 

(Rozh. z 19. marca 1937, R III 464/36.) 

s ú d l. s t 'o I i Ce povolilI usnesením zo ct.ňa 24. jú!'a 1935 exekúCÍlu 
proti Dr. W. alko správcovi konkurznej podstaty pozo'Sbl'Osti nebo 
Ignáca P. 

Rek u r z n' Ý s ú d žiadosť o povolenie exekúde zamietot D ú
vod y: Exekút bol s,prá\"com konkmznej podstaty pozostalo,sti neb 
Ignáca P. Toto jeho pcwereni·e zaniklo dňo.m 31. decembra 1934 kec!' 
bol konkUlrz proti powstalosti neh IgnácaP. pravoplatne zast;vený. 
Nemůže byť 'preto exekúda, vedená proH nemllll alko správoovi ,kon
kurznej podstaty, povolenil. 

Na j 'V yš š í s ú d rekurz exekventa zamietol s poukazom na 
správne clovody napadnutého usnesenía. 

čís. 15987. 

Nejasnosť a neurčitosť poisťovacích podrnienok ktoré sostavila po-
isťovna, Ide na jej vrub. ' 

Ak v, podntienkach v smluve o zodpovednostnom poistení majiteYa 
motoroveho vozidla čo do osoby vodiča vozidla je len to ustanovenie, 
aby táto osoba »hola v držbe vodičskéhO Iistu«, poisťovňa nie je o,prav
nená odopriet' plnenie smluvy z dóv odu, že vodič vozidla v čase nehody 
nebol e~~e 21ročný, ktorývek je stanovený v policejných pred\>isoch 
pre vod.cov vozidiel verejne používaných.*) 

(Rozh. z 23. marca 1937, Rv III 901/36.) 

Žalobkyně cestovala dňa 28. júna 1930 autobusem do Š. N" ceste 
došlo k ,srážke autobusu s vlakom a žalobkyně utrpela ťažké poran:eníe. 
Vlastmk autobusu, JulIus M., bol odsúde-ný na platenie doži'l'otnej renty. 

") Srovnaj: Sb. n. s. č. 10.999, 15.576. 
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V exekúcii proti JuHovi M. vedenej zabavila žalobkyňa poh:ľadávku, 
ktorú mal Julius M. proti poi.sťo\"ni D. zo wd'P0'lednostného poi'stenia; 
poisťovňa však túto pOhl'''dáv'ku neuznala. žalobkyňa domáh"la sa ža
lohou na poisťovni 1). zaplatenia doteraz splalnej re'lty a útrat, vznik
lých v spore proti Juliovi M. žalovaná poilsťovňa brltnila sa medzi iným 
tým, že ,poi,stná smlwa je podľa § 475 obch. zák. slov. neplatná, lebo 
poistník Ju,lius M. pfi uzitvrení poí,stnejsmluvy na otáizku, kto bude riadiť 
autobus, odpovedal, že ho bude riadiť vlastník, t. j. on sám, vo 'skuteč
nosti však r"edi! autobus v deň nehody brat poistnfka Vojtech M., ktorý 
nemal pre rí"denie autobu'Sov kva,]jlikáciu, predpí,sanú nariadenim mi
ni'stra s plnou' mocou pre spr"vu Slove'tlSka zo dňa 8. júla 1922, č. 8692 
prez, leho v cleň nehody n~bol ešte 21ročný. 

O ba niž š i e 'S údy žalobu zamietly. 
Na j v y Š š i s ú cl rozsudok odvoladeho súdu fozvi"zal a uložil 

tomuto súdu, aby vo ved po!Joračoval, skutkový stav pravidelne ústil 
a va ved samej a o útratách všetkých troch stoHc Z<l1ova rozhodol. 

D.ovody: 

Doplňovacie podmiemky pre pOi,stenie motorových vO'ztdiel stanovia 
v čL 3, že ochmna poisteni,a poskytuje sa ·len vtedy, keď vodiiČ vozidla 
(nech jle to drž,tef, alebo· osoba tretra) bol, \" držbe vodičského listu. 
BUžšie ustanoV'enie o tom, aký vodičský l,lst to má byť, naj,ma, či vo
dlčský list musí zoeť na oprá,"neného k vedeníu ur,čitého dnwhu a že 
vodi'č verejlne pOiUží,vaného V'ozidla ,musí mať 21 rokov, ako je to pred
písané polic"jnýmii predpi'smi o premávke motorovými voúdlami, po
isťovade podmienky nemajú. Poisťovacie podmi,enky sú preto v tomto 
smeru nejasné a neUlrčité. Poisťovade podmienky sostavUa poisťovňa 
sama. !cle preto ioh nejasnosť a neurčitosť na jej ťarchu. V dosled'ku 
toho. nemó'že poi,sťovlňa od'opi,erať plne:nie smlUlvy z ,dJóvodu, ž:e Vo·j
tech M., ktoTÝ "utobu,s v čase nehody riadil, nem,,1 21 ro,loov. 

článok 1. doplňovacich ustanovení všeobecných podmienok pre ,po
istenie slilo'strojovsfanoví v odst. b), že z poisteni:a sú vylúčené nároky 
za. šikM, ktoTé b01ly zapričinené inými v·odiómi, -než ktorí sú v púi,stke 
menovite uvedení, keď tieto nároky neboly dlO poi,stenia výsllovne ,pojaté. 
Odvolací súd ústil, že v čase nehody bol autobiUs riadený Vojtechem M., 
tedy ni,e osobou, ktorá hola v po.ils,tke u'ledenfc (t. j. maji.terom V'02iďla) 
a ktorou za!p'f,či,nená škoda je poistnou smluvou jedine krytá. Neuvádza 
vš"k odvolací 'súd, ak~m sposobom k tomuto zisteniu do,šie}. Poi,stná 
polica nie je je k spisom pri'P0jená, a v s,porovej látke nemá toto zis
tenie opory. Sblo sa tedy toto zi.stenie porušením práva "ormáln·eho a 
bolo preto učinil' opatrenie podľa § 543, odst. 2 Osp. 

čís. 15988. 

I. V prípade scudzenia celej filiálky peňažného ústavu (80 všetkými 
aktlvami a pastvami) kle 'O' scudzenie rzávodu podl'a § 51, odst. 1, zák. 
Č. 154/1934 Sb. z. a n. 

vi 
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ll. Nedodržanie výpovednej lehoty, ktorú prislúeha zamestnaneovl 
podl'a smluvy alebo podl'a zákona, nečiní výpoveď neplatnou; k účin
nosti zrušenia služebného pomeru netreba novej výpovedi; zamestnanec 
má pravdaže nárok na služebné požitky (ieh náhradu) pre zbývajúeu 
časť výpovednej lehoty. 

(Rozh. z 31. marca 1937, Rv III 42/37.) 

Peňažne družstvo V. zúadiIo si v aU'gUlste 1932 fi,liálku v D. a ve
deníe líHálky sverí10 žalobníkovi. Služebný pomer žalobníka k dDužStVU 
upravený bol'smluvou ZD' dňa 14. júlia 1932, podl'a ktorej patri'l ža,loh
nikovi medzi iným 'PlM 1.5001 Kč mesačne. V septembrí 1932 prevzalo 
(úlo lHiál,lm so všelkýmialktí"ami a; ,p<tsívami ž<tlované dr'wžstvo, vledy 
novo utvorené, a prevzalo aj ža'lobníika alko vedrúcebo z<tmestnanca. 
V soMdli .správy dňa 20. októbra 1932 bol ža,lobnikovi mčený plat 
1.200 Kč mesačne a tento mU bol po celú dobU' jehO' slu'žebnéh'O, pomeru 
vyplácaný. Dňa 1. januMa 1935 daná bola, ž'al'O'bníkovi 6týždňová vý
poveď ku dňu 15. lebruMa 1936. -- ža,lobou domáha'l sa žalobník medzi 
iným toho, aby bolo vyrieknuté, a) že s'PO'men.utá výpoveď je neplatná 
a že jeho, s,llwžebn'ý pome,r d'alej trvá, b) že žallOVi<Lné družstvo je po"inné 
pbtiť mu naďallej 1.500 Kč p1a,t mesačne p'o"Ónúc od 15.lebrára 1936 
a c) za'Platiť mu 8.5501 Kč na minulo,sť <l!ko rozdiel medzi platom 
1.500 Kč, klorý mu pocll'a smluvys 'Peňažn'ým ústa'.'om V. aj '.'oči ža
J,ov,anému druŽ!sctvu nezmenene prislúch<l! (§ 51, oclst. 1, zflk. č. 154/ 
1934), a medzi 'Platom 1.200 Kč, Iktmý v skutočnosti pO'bera!. 

S úd!. s t o' 1 il,c e žalobe čiastoóne vyh'Ú've'l tak, žeprisúdil ža,lob
ní'kovi-1.800 Kč ",ko- pl,at na dohu ocl 15. lehDuár<l! 1936 do 31. marca 
1936, irnak žalobu z<l!mietol. V svojkh d 'o vod' o c 'h uviedol súd 1. sto
l,ice medzi iln)ém toto: Rozhodnoul otflzkou' v tomto, spore je, pri akých 
oikolnostiaoh bol žalobnílk prevzatý a alké má ledy práva a· povinnosti 
vočil žalov'<l!némw dDll'ŽStVU. Podl'a § 51, odst. 1, Izák. č. 154/1934 Sh. 
z. a n. ked' scudzí zamesm,a'vatel' svoj z!>vod, pokračuje 'sa nezmenene 
v pracovnom pomere, aik ,sa nabyvatel' so Z<l!mestnancom. ilil<tk nedo· 
hodne. Je nepochybné, že v súdenom prípade ide o soud'zenÍe závodu, 
lebO' novo utvorené žalované dru'ŽSltvo, pre'.'zal0 od peňažnéhO' družstva 
V. fi1,iál'ku v D. so všetkými <l!ktí'Vami a pasfvami a z personálu prevz<l!lo 
žalobníka. Správa ž<l!lov<l!ného družstva na sd,oclzi dlía 20. októbra 1932 
sa mzhodla urči-ť výšlku platu žalobníka na 1.200 Kč mesaone a fQlZ

hodla, že nes'koršie bude 's ,n~m napí!sa-ná s1užebná smluva. Ža.lobník, 
ktorý bol prítomný na lejto sch'ódú a účinkoval <l!ko z<l!pisovatel', proti 
tomu ni,č nenami,etal á <l!ni nespomenul, že mé! s právnym predchodcom 
žaJovamej strany iifiÚ služebnú ,smLuvu, hod cel'ú zápi,snku zaJsélldnlllHa 
správy koncipoval a píS<l!Í ·s<ÍJm alko zapisovatel', a keby bol bývalI toho 
názo,nu,že tým sú skrátené jeho práva, bol, by sa iste 'pr,oti tomu ozval. 
Tr~ba tedy mať za to, že súhlasill s tým, abybo'la na'Písaná nová 
smlwva. Nová s!mlu"a so. žalobníkom ske napisaná nebola, a'le je zrejmé, 
že strany tým rozhodnCltim, že chcely napísať no.v-ú smluvu, predo,šlú 
smluvu zbavil,y úónno.sti. Od toho č<tsu plaHly pre služebný pomer ža-
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labnika podmienky, stanovené dňa, 20. 0~tóbr2i,lg~2, a st~rá smIlI':,a sa 
stala neplatnou. Pod!'a toho bol zalobnlk VOCI zalovanemu aru~stvl! 
smlu,vn'ým úr2idníkom a ni'e úradníkom pragmatikálnym a vzťahujú sa 
'na ,n'eho ako na smluvného úf2id,ní'ka u'stanovenia zákona Č. 154/1934 
Sb. z. a n. Žalobníkovi bol a daná Ji;stom z 1. janlJ,ára 1936 ,klu dňu 
15. lebruára 1936 6týždňová výpoveď. Ako bo1iO už vyššie uvedené, ža
lobník nebol pragmatikáloym (doži;votným) úradníkom a ani nebola 
s ním uzavrená smluva na určitú dobu. V tomto prí'Pad-e mMe zamest
navatel' dať zamestnancovi výpoveď ,pocll'a § 3,1, odst. 2, bod a) cit. zá!k. 
na dobu 6 týždňov ){,u konc.u kalendárného šlvrťroku, keď pra'wvný 
pomer za;meslll'anca netrv2il v deň výpovedi dlhšie než 15 rokov. vý
nimky z loholo ulstall'ovenia sú uvedené v § 56, odst. 3, cit. zák., pOlcll'a 
ktorých zame'stnancom, ktorým pod!'a dosavá:dnych ust2inovenÍ' zákon
ných aleb'O pod!',a práva obyčajového v deó úČÍlnnosti. tohoto· z<".kona 
púslúchala .Jlhšila výpo,vedná lehota, než akú I>stanovu'Je tento zakon, 
zostáva zachovaná táto' dlhšÍa Výlpovedná lehota. O takýto prípad neJ:de, 
leho žalobník nebol u žalova'néhodružstva riaclite!'om, ktorému by podl'a 
dO'sawÍJdnehoohy6ajového práva (1l1atného na Slovensku a v Podk~r
patskej Rusi) prisl'úchala 1 ročná vý,povedná lehota, al,e bol obyčaJnym 
úrwdníkom, na ktorého se vzťahuje l·en ustanove.nie § 31, odst. 2, boc! <l!) 
zákona Č. 154/1934 Sb. z. a n. Prelože však žalované d·ružslvo dalo 
žalobníkovi výpoved' dňa 1. jamuára 1936 'ku dňu 15. lebmára 1936 -
tedy nesprávne, lebo 'Pod!'a zákona treba dať výpoved' ku k?uCU kalen
dámeho štvrť,roka -, platila táto v)époveď automaticky ku' duu 1. marca 
1936 hocí bola daná dóa 1. januára 1936. Keďže bo·lo oe,spomé, že ža
lobník dO'stal svoj plat do 15. februára 1936, bolo mu Ireba prisúdiť 
pl,at na 6 týždlíov, t. j. na výpovednú dobu od 15. lelbruitradiO31. ma~ca 
1936 a ,p,eto bnlo žal'Obe " tejto či,astke vyhovené. O d vol a, cí ,s u d 
rozsu.doksúdu \. stolice ,potvrdil z jeho s,právnych dovodov, vylúči! 
z nich však úvahy, týkajúce sa 'Otázlky scud,zen.ia závodu podl'a § 51, 
oclst. 1, úk. Č. 154/1934 Sb. z. a n., leho 'P0d,!'a náJwru oclvú'laci~ho 
súdu o scudzení úv'Odu nemože byť reči, keď bola scud'ze.ná len jedna 
z filiálok závodu a ui'e cel'ý záv'Od. 

N a j v y Š š í 's úd dO'l'olacej ži,adosH žalobn.fk2i ČÍastočne vyhovel 
t<l!k, že sumu prÍisúdenú nižšími súdmi z\'ýšil na 12.600 Kč. 

Důvody: 

Pod!'a zi,sten'i,a súdu 1. stolice, ktoré si odv'o,laci,súd osvojiI, žalo
v<l!né dmžstvo -- ako novo založený 'PeňaŽ!n.ý ústav - prevzalo c e ,I ú 
I i,l i á 1 k u družstva V., u ktoTého bol žalobnílk zaJmestnaný, so všet
kými <l!ktíV2imi a pasí,vami a z personálu Iprevza,lo ža-lobní'ka. Na základe 
t'Ohoto ústeni'a treba dospeť k ""veru, že išlo tuo scuclzehie závodu, 
alký má na mysU § 51 záJkč. 154/1'934 Sb. z. a n., ako to súd prvej sto
hce správne umal. Opačné st<l!H,ovj,sko odvolacieho 'súdu neobstoií', lebo 
aji Č i a s t oč ll' é s C <ti d z e n i, e z á v.o d ulspósobom, ako sa' to v sú
denom prírp<l!dle stalo, že sa totiž soudzí I i 1 i á ]. k a závodlu, v ktorej bol 
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žaTobník vedúcim úradnfkom, s povi:nnosťou na-byvatel'a fWálky pre
vziaťžalobní'k<t do sluŽ!by, spadá pod IPojem soudz;enia závodu podl'a 
hore cirtova.ného zákonného Ulstanov,eni& 

Avšwk tolo z"konné ust<tnovenie nebránilo ani' naby'v<tte!'ocvi závodu, 
aní zamestnancovi" aby S'"Oj služebný pomer upravili vzájoml1JoU' do
hodou odchylne od ustanovení služebnej smluvy, platnej medli zaJmest
nancom a scudzitel'om závodu. Rw:hodnou v ,$pore je tedy otázka, čí 
modlÍ' procesnými stran<tmi došilO' k ujednaniu n'ovej shržebnej smluvy. 
Po tejto stránke stanovi'sko odvolacieho ,súdu, prev,zaté z rozsudku súdu 
I. stolice, vo všeobecnosti' neobstojí.. Skutočnosť, že »správa no,vo za
loženého žalovaného dnUlžstva' na schódzi clňa 2.0. olktóbra 1932 roz
hodIa 'sa' mčiť výŠ\\<Ju platu' žalobníka na 1.200 Kč mes<tčne s tým, že 
neskoršie bude s'niu1 napí,samá služebnál smluva, že žalobník bal i1<l 

tejto schéidzi prítomný a aj účinowval ako, wpilsovateI', že p'roti tomu 
ni,č nenwmietal a ani, nespnmenu1, že má ,8 lprá'vno'U pr.edchodkyňou: ža-
10va!néh'O dru'žstva inú ,s,lu"ebnú smluvu, sama o sebe neposkytuje do
statočn-ého podkladu k zá:veru, že medzi stranami do'šlok ugednani!u 
no,vej ;služebnej smluvy, lebn k tomu, alby ,sh,žeJbn.á 'smluva ujednaná 
medzi žalobníkom a právnou predchodkyňou žalovamého d'mž'slva ,stra
Hl'a - so zrelerom mi! ustwnoveni,a § 51 zálk. Č. 154 Sb. z. a -ll'. - V ce
lom rozsahu úči'nnosť, holo treba súhJasu ,so 'strany žalolbníka, ktorý 
však j edine zoskutoonosti, ž,e sa proti> 'sníženiu ,svojích ,služebných po
žil!l<Jov neohradi'l, nedá 'sa zi'stiť. V tom zachovaní '81' žalobníka, že plat 
určený mUJ naspomenu'tej s'OMdzi až dO' skončenia svojhO' služebného 
pomem výpoveďnu so strany žalovaného clružstv<t bez námitok prijímal 
a proti 'sníženiu pIatu námietky nevznášal, !reba sp'O'~nať knnklud",ntným 
týmto činom preja'ven'ý jeho súhlas len 60 do snížen;a jeho služebných 
p'Oži~ko'v na 1.200 ~č mesačne. Otázka, či ;sprá!va, ktofá 'sa na tomto 
snížení platu žalo'blnikovho usnies,l,a, hola v onom čase »usnáš,ania 
schopná«, na pl'atnosť toholo ujednan'ia nevlíva, Ikeďže toto ujedn;anie 
stalo sa čo do !platu ža,lobníko'vho účinným tým, že žalobník konal práce 
za tenlo plat a ža\ovaJné druž'stvo lilOto tilež za tento plat pri~íma>1o. Ža
lo.bník ilnak sám zastáva n,rzo,r, že sníženie platu bolo, práV'om aj jeho 
drievejšej zamestnava,te!'ky, od klorej prešiel do. slu1by žalovaného 
druž,stva, v déís-ledlou čoho, pd\lda!' sa týkavýš:ky služebných pn;žilkov 
ža,lobnikových, smerodaJjné je toto ujednaJnie žaJ.obnika so žalovaným 
družstvom. Čo do výpovednej leholy ustanovenie služebnej smlucvy uza
V'fenej medzi ža,lobnikom a právnou preclchodkyňou ža:lovaJného družstva 
dňa 14. júla 1932 ~o'Staly v:platnosti. Pod!'a tejto smluvy mMe byť slu
žebná smluva znwšená '80 strany žalobníka »len jednoroónou vÝP0'veďou, 
aJleboslÚclnou cestou, keďby Ik tomu žalobník zavdal zákonnú príčinu«. 
Pod!!'a § ,31, odst. 4, zák č. 154/19,34 Sb. z. a n. výpovedná lehota musí 
byť pre obe st""ny rovnaká, v d6s.\edku' čoho má žalobník nárok na 
jednoročnú výpovednú leholu'. PoneváJč je nesporné, že dostal 6,týž
dňovú [ehotu, pruslúcha'jú mu ešle 'Požitky m 10];2 mesiacov. Bolo preto 
treba v tomto,smere opodstatnenej dovolacej žia;dnsti vyho1veť a sumu 
nižšími súclmi pri'súdenú zvýšit na 12.600 ~č a jej 5% úroky. 
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Pri tomsa - so ~retel'om na výv'ody dovol<tcej žiadosti - podo
týka, že zrušenie služehného pomeru pri k;atšej výlpo~ednej le~?t~, ~ež 
aká zamestn'a!ncovi pod!'a smlllwy ",lebo za:kona pnSllucha, neCInl tuto 
výpoved' absolútne neplatnou tak, ž.e ~Y k zr~še~íu ~lužebného :pomeru 
po práve účínnému bolo treba, novel. v~,pOV~~I\ .lez !"a len t<;n nasleclok, 
že pre zbývajúcu časť po 'prave pnsl'uchaJuce] vypoV'edine] .J'ehoty. Je 
nálrok zamestnancov na sl,ulžehné požitky déivodom po p'fáve, ako to Ide 
najavo z ustanovenia § 37 záJk.č. 154/1934 Sb. z. a n. 

POIkia!' sa týka náro,ku ža,lohnÍlka na vYlpléicenie mu ,pl&tu aj na dobu 
po vypršaní jednoroónej výpove~nej !ehoty, je on;neop~dstat;nen'ý už so 
zrete!'om na ustanov'cn'la § 37 Cit. zakona, lle110 zatobmk ma n"rok len 
na požitky na smluvnú výpovednú lehotu,. 

Neopodstatnený je a~ ža'lobný ná'rok m z,,"platenie rozdielu medzi 
platom ujednaným ,s právnou predchoclkyňoUl žal'ovaného dmžstva a .1:1a-
tom aký žalobník skutočne poberal, - a tO' preto, ,Jebo ,čo, do vysky 
slluž~bných poži,tkov došlo med"j pro'cesnými stranamí, pod!'a toho, čo 
bolo bore uvedené, k úmluve, pod!'a klorej b0'l žaJlobníkovi plat vy
plácaný. 

V týchto smeroch bO'la preto dovolwcía žiadosť ",ko neopodstanená 
zam.i,etn'lltá. 

čis. 15989. 

úprava pachtovnéhO' při rzemědělských pachtech (vlád. nař. Č. 164/ 
1933 Sb. z. a n.). 

Vliv vlád. nař. Č. 137/1934 Sb. z. a n. o úp~avě obchO'du s obmm, 
mlýnskými výrobky a některými krmivy na výpQčet pachtO'vného. 

Jak jest VYPO'čísti pachtovné, byla-li podle pachtovní smoluvy vzata 
za základ průměrná cena obilí, znamenaná na Pražské plodinové burse. 

Po 1. říjnu 1934 jest vzíti za základ výpočtu průměr cen výkupnich, 
za něž československá obilní společnost od výrobců nakupuje, nikoli 
průměr mezi cenO'u výrO'bní a prodejní, za niž uvedená společnost .obili 
dále prodává. 

Cenou ve smyslu § 2 vlád. nař. Č. 164/1933 Sb. z. a lL jest cena, 
o niž lze PQdle O'byčejnéhO' běhu věci předpokládati, že ji pachtýř za 
obili dosáhne. 

(Rozh. z·e dne 1. dubna 1937, Rl 113/37.) 

K návrhu: pachtýřovu, aby bylo pachtovné za léta 1934 a 1935 upra
veno podle vlád. na,řízenf ,č. 164/í933 &b. z. a n,. (niko:lil podle ,,1. nař. 
č. 2172/1934 Sb. z. a n.) s o u d, p r v é s ,to I i c e stanovil Ipachtovné 
za rok 1934 čá'stkolU 23.416 ~č 9.0 h a za fOlk 19'3-5 částkou 27.193 Kč 
61 h. R e Ik li' r s IQ í s ,o u d, v)'hověv Mstečně rekli'.su' pachtýřovu, 
snHil pachtovné za ,rok 1934 na 22.533 ~č 10 h a za wk 19>36 na 
25.342 Kč 45 h. 

N e j v y Š š í s Q U d zmši,l naJpadené 'Usnesení a 'uložil rekursnímu 
soudu, aby ZltlJoV'a rozhodl. 

Civilu! rozhodnutt XIX. 
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Důvody: 

K dovol a c í mu rek u r s u p rop ,ac hi t o v :> tel k y: 
Podle odsta'vce III pachtovní smlouvy ze dne 28. listopadu 1925 

byla pro výpočet p:>chtovného vzata za základ cena metrkkého centu 
pšenice, a' to :podle průmě:rných cen Pražské plodín'ové bursy kl.l O., 
!. 1., 1. 4. a 1. 7. každého' rvku,. Uvedený z:působ vÝlpočtu ceny musí 
pod!'e pos1ední věty § 2 vlád. nař. č. I6'4/1933 Sb. z. a n. zů:stati ne·· 
změněn. Další' dn od<sta:vce III pa:chtovní smlouvy, určující jakost a druh 
obilí, které může· propachtova:tel podle své volby žádaH in natu:ra mí,sto 
pachtov'ného v penězích, nemůže míti význam pro. výpočet pachtovného, 
ježtO' toto dalši' ustanovení bylo, - j:>k ostatně i' propachtovatel ve svém 
dovolacím rekursu udává, - zamýšleno jenom j:>ko výjimka z pr:>vidla 
pro n<lpředvídané případy; jest úplně samostatnou části, s vjÓpočtem 
pachtovného nesouvisíd, což p'lyne i z toho, že dává ,propachto'vateli 
právo pož3Jdov:>ti: ilH natma trojí druh obHí, to.už pšenki, ječmen i žito, 
každého jednu třetinu. Ustanovení prvé části lIl. odstavce Ipachtovní 
smlouwy jest jasné, neboť nemluví o pšenici nejlepší i"kosti a nesta
noví, jakou váhu má míti 1 'M pšen:i'ce, jejíž cena s.e má vzíti! za pod
klad, nýbrž mluví o »průměrné bursovníceně Pražské bu~sy«. Proto 
jest nutno při výpočtu pachtovného zji:stiti bursov,ni cen'y, pl:atné na 
Pražské bmse v rozhodné dlny, :a to parita PraJ'ha, jednak za pšenici 
tvrdou, jednak za pše,n,ici měkkou, a to ve všech jakostech, jimi:ž se na 
Praž·ské burseobchodlUj'e, 'naJčež jest vzíti ze všech jakostí a dnuhu 
průměr. Totéž obdobně hude nutno Ulči:nHi' i, stran ceny jeomene. Po
chybil tedy rrvn,; soud, vzal-lil za podklad ce:nyčervené pšenice ve váze 
82 ,až 84 :kg a ječmene vjÓběrového. Rek,wrsní'soud: si'ce provedl čás
tečně doplnění 'novým dotazem na PražskoU' bms:)!, avšaJk nezj,istH prů
měr cen od nejni1žšíl a'ž do nejvyšší hektolitrové váhy pšenÍ'Ce resp. ječ
mene na burse obohodovaných. Ta1ké reku:rsní, soud neudává, podle 
jakých óSaJd se řiďll při svém vypočtení cen, a nelze se toho, bezpečně 
dopátratil and srovnáváním jednotH:vých Čí",]fc. 

K dovolacímu rekursu pachtýře: 

Tento dovolací rekUlrs jest oprávněný, pokud vytýká, že, počínajíc 
dnem 1. října 1934, nebyly vzaty za základ výpučtu výkupní ceny s pří
slušnými srážkami, n'ýbrž průměr mezi výkupními a prodejními cenami. 
O výpočtu ceny obIH bylo u1ednáno jenom to, že se vezmou za zá:ldad 
průměrné ceny Pražslké plodinové bursy. Až do vydání vlá!dn,ího :naří~ 
zení ze dne 13. července 1934, Č. 137 Sb. z. a n., kterým byl' upraven 
obchod ,obiIím, byla j'ednotná bursovní cena, avšaJk od té doby jest roze
znávati ce,nu výkupní, za kterou Česlkoslovenskáobi:lní společnost od 
výrobců, nakulpu1e (§ 22 uved. vlád. nař.) a cenu prodejní, za kterou 
obni dále prodává (§ 25 a 27 uveď. vlád. nař.). Podlle úmyslu zákono
dárcova, který chtěl vlá!dním nařízením Č. 164/1933 Sb. z. a n. :pomoci 
zeměděl,ským pachtýřům v jejioh USTI'i, způsobené všeobecnou hospo
dářslkoll kri:sí·, j:est mHi za to, že 'se slovem' »cena« v § 2 vlád'. lO.ař. 
č. 164/1933 Sb. z. a n. wzumí jenom ona cena,o' niž he podle obyčej-
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ného běhu věci př,,,dpokl~dMi, že ji pachtÝ.ř za obHí může dos~hTI'outi: 
Proto jest ujednání; str:>n v souzeném příp:>dě vyložiti tak, že se. má vzítl 
za zálkl"'d v~počtu pO' 1. říjnu 1934 průměr cen vý,ku:pních a nikO'ii 
průměr mezi cenou rykwpní, a cenou prodejní. K rů~ným sráž,kám z vý
kupních cen neltle vš:>k přihlfžetf" neboť v o~st. I!I .P'achtovn~ smlouv~ 
není, pamatováno na žádné sriÍ!'"ky. Proto mUSIlo byb napaJdene Ulsnesem 
zruš,erno. 

čís. 15990. 

Proti rozhodnutim a opatřením 'k0111rnrsního komisaře, vydaným 
podle § 89 kook. ř., jest rekurs přípustný. 

(Rozh. ze dne 1. duhna 1937, R I 250/37.) 

Do usne'sen1 k o n Ik u r sní h o 'kom i: s a ř e u okresního sOlrď" 
v K. V., jímž by" v konkUlrsu o' jmění Terezie S., v n~mž nebyl zří:zen 
věřitelský vjÍ1bm, správce konkursní podstaty zm~cn"n, ,<Jby vyr?,V'nal 
spor zaháljEmý U' okresniho soudu· v K. V. meZI man':eIem, upadkJ:;ne Te
reúe T. a mezi Hynlkem T. a Pavlem S., a to za pred~o,~!~d\1, ze kO'n
kursní podstata' jest k tomu oprávněna, podali ko~,kursrlj.V'efltel O,::. A. F. 
rekms. Rek ur 's <TI' í s o u d odmítli rekurs. O II V o cl y: Jde o clnnost 
správce podstaty ve smyslu: § 118 Č. 2 konk. 'ř. P~něvadž ~ .příp~dě, 
o nějž jde, nebyl zři:zen ·věřitelský výbor, přešlO' pravo schvahll ,~'a,,:rh 
správce podstaty na ujednání smíru ve s,\,om C ly ~216/34, zahalen~em 
u okresn:flro soudu v K. V., na kon'kursmho koml'sare (§ 89 konlk. r.). 
Oluž,nrce hyl,a též vyslechnuta ,a s ~yřízenínn S:P0f?: sm3:re'1ll!souh,lasila 
(§ 120 konlk. Ť.). PO' furmá:lm· strance byly tudlZ predpl'~y z~~kon~ 
splněny. PraH usnesením věři:lelslkého výboru a tedy v 'souzenem,~r~pade 
proti usneseni konkursního komisaře, věřitelský vtbor ,zastupulr~l'ho a 
j,eho funkci vykoná\Cajídho, nlOnílopravný,c:h ,pmst.redku (mzh. c. 200 
Sb. n :s.). O případ § 192, 'odst. 2, Ikonko r. tu ne']Cle. 

N e j v y Š š í s o u d z'fUšil; napadené odmít:>cí usnesenÍ' a uložil re
kursnímu soudu nové TO'zhodnutí. 

Oůvo1dy: 

Proti rozhodnutim konkursního komisaře, vydaným ve smys,lu § 89 
konk. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n,., jest podle § 192, odst. 2, kon!k. ř. rekurs 
přilpus'tný, neboť us.tanovení to dOipoootí relours, pokud není: nst<ln,oveno 
jinak T"kové jinaké ustanovení o: TO!zhodnutí konkursního koml,s:>re vy
daném podle § 89 konk. ř. konkursní řád neohsahuje, a. mlze Je vyvo
diti anI z toho, že proti :Ulsnesení věřitelského výboru Jest reKurs vy
loučen (rozb.č. 200 Sb. n. s.). Neboť věřÍ'te~ký výb?r j est ~amos;právný 
orgán, jehož členy volí věřf:telé (§ 86 konk. E')' kdezto· ko~~ursm:ho ko: 
mi,saře jmenuje konkursní soud (§ 77 konlk. r.). MImoto muze konlkursm 
komisař zakáJz:>ti výkon usnesení věřitelského výbom a :může v' naIé-

26' 

li, 
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havých pří.piťd-ech i ",whradhi us,nesení věřiteloského výboru jiným opa
třením. I tu ro~hoduje ve skutečností o tom, co spadá clo činnosti vě
řiteJoského výboru. Že do taJkového rozhodnutí neb opavření kon'lrursního 
komi'saře jest rekurs přípustn.ý, je nepochybné. Není proto důvodu, aby 
byl v)"loučen rekurs tam, kd.e Ikonkms'llí' komisař přímo rozhoduje 
nebo činí něj a!ké olpatření. v záležitostech vyhrazen.ých j'inak v·ěři
telskému výboru, ba jest pwk přípustnost r~kU'fsoU tím spíše odtlvodněna. 
Poněvadž rekursnf soud nerozhodl věcně o rekur·su, nemú'že se n.ejvyšší 
soud zabývati přezkumem právní1ch názorů reku.rsního souclu., které se 
týkají rumotněprá,vního posouzení věci, a bylo se mu ohmezíti pouze na 
otavku, zda rekurs jest 'přípustný neho ne. 

čís. 15991. 

Výměr minsterstva železnic, jímž ne~yl vůbec přiznán osiřelým dě
tem nárok na sirotčí pensi podle § 13 .. stanov pensijního londu česko
slovenských státních drah (§ 9 zák. č. 2/1920 Sb. z. a n.), lze napad
nouti pořadem práva žalobou, jež není vázána lhůtou § 2 zák. č. 217 ( 
19,25 Sb. z. a n. 

Nárok na sirotčí pensi podle § 13 stanov pensijniho fondu česko
slovenských státních drah a § 9 zák •. Č. 2(1920 Sb. z. a n. mají jen úplně 
osiřelé nezaopatřené dět~ II to jen tehdy, nezaneChal-li jejich 2lemřelý 
otec vdovy, třebas i z pozdějšího manželství, která požívá po něm 
vdovské pense. 

(Ro'zh. ze' ,cine 1. dubna 1937, R I 309\/37.) 

Srv. rozh. ·č. 15128 Sb. n. s. 

V žrrlo!bě, zadané na soudě dne 18. února 1936, tvrdí žalobci: vý
měrem ministerstvw ž.eleznk ze dne 8. listopacl\.! 1935, č. j. 54967 pres. 
3(1935, inHmovaným ř~diteMvím státních clraJh vP. pod č. 1/1179cA-35 
ze cine 18. listopadu 1935 a doručeným podle razítka domčovacího 
poštovního' úřadu ne dříve nd 26. listopadu 1935, bylo sbnoveno, že 
žalobcum nepam nárok onasÍr·otčí pensi, ježto, do,kllcl jejich nevlwstní 
matka pobf!fá vdovskou pens';, nelze je CO' dio, námku na' zaopatřovací 
platy posuzovati jaJko ~plné skotky s nárok~m na 'sirotč,í pensi. § 12, 
odst. 2, stwn.ov pensijního fondu· ,českos.!'ovenských státní'ch drah, vy
daných výnosem ministerstva železnic č. 3-8566-27, jest v odpom S § 9, 
odst. 1, a čl. VI. záJkona ze dne 17. prosince 1919, Č. 2 Sb. z. a n., podle 
kterýcMto zákonných. předlpisů iť norem dalškh, zejmén.a i, 'Podle ob
čanského zákoníka, přisluši žalobcům ja!ko úplným sirotkům sirotčí 
!pense po jejkh zemfelém otci bez zřetele na to, 2lda snad jejich ne
vlastní matka pO·ŽílVá vdovské pense. žalobci sku.tečně nemají' ani vl:ast
ního· otce, ani vl,astni matky, otec jim zemřel dne 21. května 1935 matka 
j.iž dne 26. clubna 1928. Vdovská pense činí 12.750 Kč ročně. Po~i1esta
n.ov pensijniho fondu československých státnkh drrrh činí si~otčí pense 

, 
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pro všechny sirotky d'Ohro>ffi'wdy zásadně polovici pense vdovské. Podle 
výnosu ředitelství ·státních drrrh v P. ze cine 2. března 1936, č. 1/65-A-36 
byl příspěvek na výchovu stanoven pw každé dítě částkoul 2.550 Kč 
ročně. Si,rolčí pense činí u. nilch 6.375 Kč ročně, přÍ'spěvek ona výchovu 
pwk o '/,0 mén'ě než tato pense, takže rozdíl činí 1.275 Kč, a· je tedy od 
1. června 1935 'splatná částka 955 Kč 25 h. Pouk~zujíce pak n.a usta
novení §§ 878 a 879 obč. zák., dom<ÍJhajíse výwku, že shora řečený 
vý:měr mi,nisterstva železnic jest v té či\sti, v níž jest vyfčeno, že jim 
nepam nárok na sirotčí pensi, dio!<ud jejich nevlastní matce náleží 
vdovská pense, nezá:kouný a neplatný a že jim :pří-sluší nMok na s·irotčí 
pensi po zemřelém B. N., vrchnim o!iciálučesko·slovenských státn,ích 
dmh, jejich vlastnímu otci, a to od 1. čeTvna 1936. Mimo to navrhli 
ža'lobd, aby žal'ovaný byl lIZnán: po,vinným zapl,aUti žalobci1m částku 
955 Kč 25 h. S o udp r -v é st", 1 i c e 'Odmítl žalobu, polkudse týkala 
nezákoH'nosti a neplatno'sti do·.(čeného vý.měru ministerstva želez,nk, pro 
nepřípustnost pobdu práva. V ostavn·i čá!sti ža'lobu zamítl. O d v o' I a c i 
s o tl d, ,po:tvrdiv lIsnesení' 'P·rvéhosoudu Ol odmítnutí žaloby, z.rušil! s vý
hradou pravomoci jeho rozhodnutí o druhé či\sti žaloby a Ulložil mu 
v tDm oSmělcu další' j edn{jnl a nové roozhCYdnUltí. V Oltázce, o nilž 1uI jde, 
uvedl v důvodech: Vevěoi'siťffié jde o vý1kl;rd § 9 z{jk. ~e cine 17. 
prosince 1919,č. 2 Sb. z. a n. na wk 1920. Se zřeniim ,na ustaJnovení 
§ 8 uved. záJk. o přfsp-ěvku na výchovoU, který dle posledního od'stavce 
.pří,slU'Ší vdově, jsou-MI děti v její;m zaJopatřentJ, ani,ž 'se činí rozdíl· mezi 
dětmi vlastn,i-mi a nevlíXstnílrni" jest uvedenému UJsta<novenÍ rO'luměNI tak, 
že vclova, jsou-Iř nevlastní děti v jejich zaopatřen:í., má právo poža-dovati 
pro ně pří's,pěveok stejn.ý jako pro děti vJwstní, nejsou-Ii však nevlastni 
děH v j'ejim zaopatření, majíďětfo tyswmostatný n{jrok na sirotčí pensi. 
Ji.nwk by se do:šl'o k dŮ'sledku, že by vdova pro vlastní děti měla menší 
příspěvek, než by b)"la simtčí pense dětí ne\Oliťstních, jsoucích v jejím 
zaopatře·ni. Mohlo by se sice míti ia to, že by byl v taJkovém případ.ě 
úkOln chtěl vytvořiti pro vdovu j<lký'si motiv, "by nevlastní děti vzala 
do svého zaopatření, avšak na to:zá!kon dle znění § 9 nepomýšle,l, ,po
ně·vadž stano'ví výslovně jwko předpoklad nároku_, že děti jsou nezaopa_ 
třené a že tedy nejsou v 'zaopatření n.ev·lastn,D matky. Byl tedy 'soud podle 
§ 182 -c. ř. s. po·vinen přihlížeti k tomu, aby byly o této závažné SNulteč
nosti, zda děti byly v zaopatřeoní nevlastrrí matky., učiněny ,přednesy 
a nabídnuty clůkazy. Když se ta-k nestalo, je řízení vadné. 

N e j vy Š š Í' s o 'Ul d, v)"hověv rekursu žalovaoného, zrušil napadené 
usnesení a uloži,l odvolacímu soudu, aby o odvolání ža'\obců clále jedonal 
a z.no·vu wzhodl, rekurs žaloviťných paik -odmítl. 

D ů v o cl y: 

Výměrem ministerstva žeoleznic v žwlobě 'uvedeným byl žwlobcům 
odepřen nárok na přÍlzniuní sirotčí .pens·e. Proti řečenému· výměru se ža_ 
lobci mohli br{jn,Hi žalobou :podanou u. přísl'lišoného :soudu, aon.i,ž bylo 
podáni žaloby vázáno lhůtou § 2 zákona č. 217/1925 Sb. z. a on., neboť 
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nešlo tu o soukromoprávn{ náwk, o kterém měly rozhodovati správní 
úřady, jak dovodil nejvyšší soud v rozhodnutí Č. 15128 Sb. n. Se, k ně
muž se Ipro stručnost odkawje. Ve věci samé neni' třeba d-oplněnídosa
varlního řízení za účelem zjištění, zda žalobci jsou v zaopatření nevl<l!stní 
matky. Nárok na si,rotči pensi žalobců plyne z ustanovelllí· § 13 stamov 
pensijního fondui českoslovens'kých státních d·rah, který jest v plné shodě 
s ustanovením § 9 zákom č. 2/1920 Sb. z. a n., platným podle ·čl. VI. 
dotčeného zákona i pro zaměstn,an·ce stMních drah a jejilCh pozůstalé, 
l1!€lboť ustanovení § 13 stanov pensijniho f.ondlu má totožoný obsah s usta
novením § 9 dotčeného zál<ona, dClp,lúujk jej ještě ,příslušnými předpisy 
stanov pensijnfho fondu, poloud jsou dúležité pro n,árok na sirotčí pen-si. 
Pouze ustanovení stanov pensijního fondu mohou býti pri>vním podkla
dem námku žalobců na sirotčí pensí a nikO'Hv us!anove,ní obecného zá
kona ohča'nského,k nimž odkazovali ža!lobci zcela povšechně v žalobě, 
neboť mall1žels'kéděti nemají podle ustanovení §§ \4\, 14.3 obč. z<\k. 
p'rotinikomu nárok na si1fOt6 pensi. Podle § 9 z!ikona Č. 2/1920 Sb. 
z. a n. p'alří' nezaopatřen)'m dětem úplně osi~el,ým sirotči pense v celkové 
částoe jedné ,poloviny vdovské p'en,se, které jeji'oh matka nebo uevl'astní 
matka :poží,vala po případě n'a kter.ou by byla mela nárok. Z rečell1éh.o 
zákonného ·ustanovení vyplývá, že nárok na sirotčí pensi vzniká jedině, 
jestliže není zd!e "dovy po zemřelém otci, která pO'ží:vá vdovské pense 
po něm. V,e 'smyslu us\a;n:ovení § 9 zálkona Č. 2/1920 Sb. z. a n. nen,í 
tudfž znakem osiřelo·sti dětí pouhá sloutečnost, že děti ztrati11y vlastnioho 
otce a "laslní matku, nýbrž k této skutečnosti musí pristoupiti ještě další 
skutečnost, že po jejich vlastním otci nezůstala vůbec vdova, 'která po
bifá vdovskou pensi. Ustanovení' § 9 řeč.zilkona nestanoví jen výměru 
silf.olČi pense, nýbrž určuje i predpoklad vmilku náraku na tuto pensi, 
neboť v žádném, ji1ném 'Ustanoven~ 'UvedenéhO' zákona nejsou dáma U'sta
novení o předpokladech vl!ni:1ou nároku na sirotčí pensi, a ani žalobd 
nemohli k jinému zákonnému ll's:tanovení od'kázati, aby odúvodni1i ža
l.obní nMok.V plném souhlastl s ustano'venim § 9 z,"kona Č. 2/1920 
Sb. z. a n. vylučuje tudfž ustanovení § 13 stanov pensijního fondu z ná
roku n·a sirotčí pensi diěti ztrativší sice vlastn:ího otce i vlastní matku, 
je-li tu nevlastni matka, která ·poŽí'vil vdovské pense po jejich otci, a 
právem staví § 13 stanov pensijního fondu tyto děti na roveň dětem 
č"steóně osiřelým, kterým podle § 12, odst, 2, stanov pensijního fondu 
přísluší jen nárok na příspěv,e'k na výchovu. Vyplývá~li však z ustano
veni § 13 stanov pens.ijního, fondu ve shodě s § 9 zákonač. 2/1920 Sb. 
z. a D., že žal'obci nerna'j:í nálrnku na sirotčí pensi, poněvadž jeljkh ne
vlastní, matka požívá podle v)'měm mílnisterstva železnic v ža\o:bě uve
deného vdovské ,pense po jeji,ch otci, není potřeba, aby byoJo ještě zjiš
ťO'v<\no, že žalobci jsou v zaopatrení této své nevlastní matky, n'ýbrž 
odvol:admu soudu lve ibned ve věci samé o odvolán:í žalobců wzhod
nouti pOd'le právnlho názoru dovOllacím soudem vysloveného. Podot)'ká 
'Se jen, že v tomto' sporu, zahájeném proti Československému státu, se 
ndeš! pdvní otázka, jaké n<1roky pHs\uší, nezletilým, úplně osi,řelým 
dětem proti nevlastní ma:!ce, která pobírá vdovskou pensi po jejioh o,(ci. 
Žalobci navrhli v odvolání nejen, aby rozsudek prvého soudu byl z;mě-
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něn, ale i aby byl zrušen a věc vrácena prvému soudu k novému pro
j ednimí a rozhodlllutí, kterémužto, náv:rhu bY'l'O odvoll'aCÍm soodem vyho
věno. Žalobci mmají tedy vůbec důvoclu, aby pOIdali rekurs pmU :f.Qz
hodnwtí odvolacího soudu, jak dovodil nejvyšší sood v rozhodnutí 
Č. 10529' Sb. n. s., k němu~ SB' 'Pro stručnos,t odkazuje. 

čís. 15992. 

Tím, že bylo pro pohledávku z převodního poplatku s úroky jdou
cími od určitého dne zaznamenáno zástavní právo, staly se úroky do
~ělé v den zápisu ne starší tří let před přil<.1epem co do knihovníbo 
pořadí součástí jistiny. 

O pořadí úroků starších třl let před příklepem platí ustanovení § 216, 
odst. 1, č. 2 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 1. ocIubna 1937, R I 333/37.) 

Srv. rozh. Č. 32:5, 141981 Sb. n. s" 

E.x ek u ční s.o u d, rozvrhuj'e nejvyšší podán! za exekučně pro
dané nemo'vito,sti, přikázal česko'sloven,skému státu v přednostním po
řadí i úroky z prodlení (z přihlášen.ých) ;popl1<ltkových pohledávek) starší 
m let před pfí'klepem. Rek m sní s o u d' nevyhověl rekursu h~po
tekámí věřitelky. O ů v od y: POlkud stěžovatel napadá prísudek úrokový, 
a to 7 % úroků z prodlení' z převodníhO' poplatku 14.740 Kč v částce 
6.538 Kč a z !převodního pOlplatku 13:005 Kč v částce 4.267 Kč 30 h, 
proto, že v oboU' těchto případeCh mohly býti přiznány úroky z prodlení 
nikoH starší tří let ode dne dražby nazpět, tedy pouze oocl 5. říj na 193.3 
a nikoli, jako se stalo v ,prvém pfipadu, od 16. února 1929, a v případu 
druhém O'd 9. s:Dpna 1931, ipře'hlíži, že úroky ty od uvedených dat jsou 
zaji'štěny právem z!islavlllí:m zamamenan:ý.m při uvedených pohledi>v
k"ch pod pol. C 47 a 49 na vydcažené nemovitosti ve vložce č. 36 kat. 
území K. pn tomto zajišlěnoí. pfí.sluŠí pak i těmto úrokům zadrženým za 
dobu delší tří. let stejné po,řadí s jich ka,pi,tál'Ovou pohledávkou. úroky 
ty jsou příslušenstvím pohledávky, sdíleJí jeji osud a získaly v,časn)'m 
záznamem práva zástavního prednostního pořadí. 

N e ~ vy Š š í s O' oU dnepřikázat česlkoslo,ven,skému státu' 7% úroky' 
z prodlení za dohu starší tří let před u,diělenúm příklepu. 

o ů vod y: 

Pro popJoatkové pohledávky československého stMu bylo, ve v'ložce 
č. 36 kat. území K. zaznamenáno právo zilsta"ní, a to dne 13. září 19'32 
pro či>slku \4.740 Kč se 7% úroky z ,prodlení od 16. prosince 1929 a 
dne 10. června 1'9:33 ,pro částku 13.005 Kč se 7% úroky z ,prodl'ení od 
9. srpna 1931, obě pro popla1ek z převodu. Dražební rok se konal clne 
5. ríjna 1936. Podle § 216, odst. 1, Č. 2 ex. r. maji stejnou přednost 
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s Fstinou úroky přísl!uškí ze smlourvy nebo ze zákona, které nejsou 
zad,~ženy déle třl let, před. pří>klei~.en:, tedy. v tomto přípa~ě úrOiky od 
5. nana 1933. Tlm, ze bylo pro jlshnys uroky zaznamen",no zástavní 
právo, pozbyly úroky dospělé v den zápisu porvahy úroků a staly se 
součástí, jistiny co do ,pohdí! knihorvniho. TO' rvšak nepl'atí pro úroky 
staršl tří let před příklepem, pm ty pl,ah co do přednostního pořadí 
ustanovenÍ< § 2:16, odst. l,č. 2 ex. ř. Proto nemají 7% úroky z pohle
dávky 14.740 Kč ode dne 13. září 1932 a z pohledávky 13.005 Ke ode 
dne 1,0. června 1933 do 5. října 193'3 přeclnostnf pořwdí a neměly býti 
v tomto ,pohldí přikáz"ny. Poněrvadž pak podstata nestačila ani k uspo
kojen'; ,první knílhovní věřitelky, nedostalo se na tyto úroky vůbec. Úroky 
ty číní z pohledávky 14.740 Kč za urvedenou, dobu 1.094 Kč 85 h, z ,po
hledávky 13.005 Kč pak 290 Kč, dohromwdy 1.384 Kč 85 h, o kteroužto 
částku bylo přikázáno méně českoslovenslkému státu v přednostním p{)o
řadí. Byl" p<lk tato Mstka při:ká'zána stěžo,vatelce, jejíž dovol'ací rekurs 
lest od.ůvo.dněn. 

čis. 15993. 

v Formální a materiálni předpoklady rozsudku pro uznáni podle § 395 
c. r. s. 

K vydáni rozsudku pro uznání jest potfebí. aby tu bylo výslovné a 
bezvýhradné prohlášeni žalovaného, že a pokud uznává žalobní nárok, 
a dále, aby prohlášení žalovaného bylo zjištěno zápisem v jednacím pro
tokolu. Skutečnost, že žalovaný uznal žalobní nárok, lze dokázati podle 
§ 215 c. ř. s. jediné zápisem v jednacím protokolu. Záznam o rozsudku 
pro uznáni nestačí. 

(Rozh. zeeLne 1. duhna 1937, Rv I 1312/35.) 

Srv. rozh. č. 3007, 10816, 14583 Sb. n. s. 

S o II d P r v é s t o líc e v)'"lesl při prvním ústním jed!lJ;]ní k n"muž 
se ža'lovaná dostarvHa, rozsudek 'prO' U'znáníi ve formě zálzna;~u O' roz
sudku. O j-eclnání tom nebyl seps<ÍJn :protokol. O d vol a c Í' s O:li' d ne
vyhov·ěl odvolání žlllované. 

Ne j vy Š š í s o 'Ul d zmši! rozsudky ohou nižších soudil a uložil 
prvému soudu dal'ší jednání a nové wzhodnutí. 

Dilvody: 

Žalovaná dovozuje, že soud první stoHce nebyl oprávněnvY1léé!sti 
prOtlbni rozsueL~k pro umáll'í" j'ežto žalohní nárok neuznala, wni protokol, 
Jenž y,obsahoval její uznání žalohního "",wku, nepodepsala, a že tudíž 
odvoJacl soud ne,právem schválil postup prvního soudu při vydáJní roz
sudku pro uznáJní. Dovo,]ání jest odůvodněné. To,co< dovolatelka uvádí 
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s hledi,ska dovolacího důvodu podle § 503 Č. 1 c. ř. s. (§ 477 Č. 4 c. 
L s.), ne'stačí sice k odůvo,clnění vytýlkané zmateonQsH, neboť pro ~e: 
dostatek zápíiSU o jednání, konaném dn,e 23. ledna 1935, neJze bezpecne 
seznati, zda" pokud šlo o umimí žalobního nM,oku ve smyslu .§, 395 
c. ř. s., a zd'a tedy procesni soud rozhodl rozsuclkem p,ro uma.m, ač 
měl rozhodnouti rozsiudkem kontradIktorním (srv. ro'Zh. Č. 14583 Sb. 
n. s.), _ avšak výtkám dovolání' po této stránce nehe odepříti op:áv
nění s hlediska va.dnos,ti řízení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.). Nezbytným Ipred
pokl'adem vydiťní rozsudku pw u"nání ve smyslu § 395 c. ř. s. jest, alby 
žalovaný 'při prv,ním fOlku nebQ při ústnim jedni>ní mmwl zcela ne.bo 
zčásti: nárok proh němu vznes,ený'. U:mání' ve smyslU! řečen.éhopře~plsu' 
jest proce,sním úkonem záležílCÍm v tom, že žal'ovaný ,přil soudním j~d~ 
náni o žalobnim nároku vý'slovně prohlási, že uznává zcela nebo. zcastI. 
niťrdk obsažený v žalobní žitdosti. MusÍ> tedy z t"kového prohlášení ža
lovaného vycházeti ,}asně najevo" zda a pok~d ulznáv~ žalobní náT?~ 
jak co do důvodu a výše, tak CO: do splatnosti. Nesbčl ,pwto k vydan! 
rozsud'l<u pm urzni>ní, kd,yž je tu jen prohlášení žalovwného, z něho z 
soud usuzuje mf uznání žalobního nároku loUko výkl:adem přednesU! ža
lovaneho (srv. mzh. Č. 10816 Sb.n. s.). Aby bylo lze' vyššimu soudu 
přezkoumati, ~dwa pokud se stalO' ,laikové výslovné a bezvýhradné uzn,ál~í 
zažalovaného nároku, jwké se vyžaduje k vynesení rozsudku pro uznam, 
ustanovuje předpis § 208 č. 1 c. ř. s., aby bylo »výslovné umáJní dluhu 
nebo jeho části na jisto, pO'stav.enD« zá'Pisemdo jednacího protokollu. 
Podle toho nenahrazuje záznam o rozsu~ku pro uznání podle § 418, 
odst. 1, c. ř. s. a § 2, odst. 1, nař. min. sprav. ze dne 4. června 1?14, 
Č. 125 ř. z. jednací protokol, jak to' ostatně vyplývá i z výslovného pred
pisu § 2, odst. 2, uved. naŤ., jenž výslovně stano,v!',. aby při fO'zs!\.fd,~u 
pw mnáníl byl sepsán protokol" a úsudkem z opaku 1 z § 207, ,odst. 2, 
c. ř. S., který ulstanovuje, že j,en v případe rozsudku pro zmeškání 
(rozumí se vyhovujícího žalobě) nahrawj e zámam o rozsudku jednací 
protokol. Postupoval 'pwto soud první stolice nes:prárvně, jestliže v sou
zené věcí nesepsal jednací protokol o' úslnim jednání, konaném d~e 
22. ledna 1935, takže tu není Ipísemně zachycen projev Ž<l!lované, UC1-

!1Jěný při tomto jedn"ní. Tento nedostalle,k protokolitrního zjištění pro
hlášení žalované nelze napravití výslechem přezvědných o'sob a úřední 
zprávou prvního soudu ve smyslu § 473 c. ř. s., podle níž prý žalovllná 
na dotaz procesního soudce, zda jest dlužna za'žalovanou pohlec!áViku, 
'pwhli>siila že ano, že proti: žalobě nÍiC n,em'á: a že ,by žalobce mohl 

, 'V ,v 

se žaloboU! počkati, a že ,pwto měl soudce za to, ze nelll pre-
kážky'proti vyd"nj, rozsudku pro uzn;]nÍ. S~utečnost, že žalo":,aná ~zn~\~ 
před ,soudcem hlobní nárok, lze prokázah ,pod,\e § 215 c. r. s. ledllne 
záJpi,sem v jednacím protokolu, nikoE ,pouhým záznamem o rozsudku 
pro uZU';]n.í, jenž muže s:poNvatí il na mylném pojetí prohlášení žal!ova
ného (srv. rozh. č. 3007 Sb. n. s.). Byl ted,y iP~st~P prvého S~UI~.u 
vadný. Ježto o'dvo\'1tcí soud ,tuto ",,,,dnost nem:prav!l, 'JCst 1 odvo:JwC! :;
zení vadné (§ 503 Č. 2c. ř. s,.). Nezbylo pmto nez rozsudky obou nlZ

šleh stolic podle § 510, odst. 1, druhé věty, c. ř. s. zrušití a věc vrátiti 
soudu první sto>\lce k dalšímu jednání a novému rozhodnutí. 
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čís. 15994. 

Manžel usmrcené manželky nemá nároku na náhradu škody vzešlé 
mu tím, že se zvýšíly výlohy spojené s vedením domácností a vý_ 
chovou dětí. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1937, Rv I 1340/35.) 

Srv. rozh. č. 10452, 9937,970'6, 9532 Sb. H. s. 

. žalobc.e .se na žalovwné porodní asistentce, jejímuž nedovolenému 
zw!<r.~ik~ '~f!Ó ta I . smrt sv é manželky, dom;]hal, též iplwcení důchodu 30'0 Kč 
meSlcne ]alko nahradty vzešlé mu zvýšenim výloh spojených s veclením 
d?,."ácnosti a vých.ovou dětí. Žwloha byl<r zamítnuta s o' II cl Y vše c h 
t fl' S t o I I c, n e J v y Š š í' 'll S o II dem z těchto 

d ů vod ů; 

Jde o ot.ázkuI, zda žalohce paHí k osobáim, které mohou vyvoZQivati 
pro sebe narok na náhrwdu škody V'zo,ilklé jim z usmrceni jeho mane 
"elky. Okr~h osob oprávněných požadovati v la:kovém případě ,náhradu 
sk.ody na sk~dcl omez~je § 1327 ohč. z;]k. na osoby, o jejichž výživu 
me: usmrc;eny 'po?le. za~on:r pečovati; jen osoby tam uvedené mohou 
p~zadovall na skudcl nilhmclu toho, co jim na výžúvě ze zákona ušlo. 
Uz z toho vyplývá, že nemá nárok na náhradu škody, vzo,ilklé mu smrtí 
osoby ten, komu před usmrcením konala bezp'latnésh@by v domác
nosll, nebať nejde o ušlou výživu. Manžel nemá podl'e záJkona márok 
n~ výžilVu vůči manželce, j:ejí 'smrti mu tedy neušlo nic na výživě ze 
z<rkona. Da,lši náhradní nárok mll' zákon nepřiznává a proto nemá mandOel 
ani nárok n'a náhradu zvýšeného náJkl'adu spojeného s veclením domác
nosll a opatrováJním dětí. 

čís. 15995. 

Odpovědnost advokátů. 

Ž~lob~ na náhradu škody proti advokátovi, jenž opomněl dátí na 
pro~a~~e n~~to~ti kuihovně zajístiti právo bytu, jest předčasná, vy
kOllava-lr opravneny ve skutečnosti své právo. Nedostatek kuihovního 
zajištění mŮže býti po případě v budoucnosti pramenem znehodnocení 
řečeného práva. 

(Rozh. ~e dne ·l.duhna 1937, Rv I 2'058/35.) 

. Podle 'přednesu žalobců koupil' první žalobce v roce 1929 od Anto
nI.na M. pozemky. Jednánoj o uvedené koupi se dělo u žalovwného advo
ka.ta. ~r~'nL ža:oh~e pÚ'vě,m žalovaného sepsánim loupní smlouvy taik že 
m~1 byt! zap~am, ]Ia:ko vlastník loupovaného domu, Č. 2'02 Ferdin<rnd O. 
a Jako. v1astulk poz<;mlm se stodolou Josef O., na kterémžto po~emku 
mel byh vystavěn dum (nyní, Č. 226). ža,]<waný do'stal dMe příkaz, aby 

- čis. 15995 -
411 

dal vložiti pro oba žalnbce na tento budoucí dům Č. 226 v P. slu~ebnost 
doživotníhO' práva bytu. V dohě udělení příkallu byl dům bez břemen. 
ža,lovaný dal podl'epřlknu vloži,ti jen vl<rstnictví pro Josefa O. na dům 
Č. 226, opominu], všwk provésti příka'zo záJpilsu práva služebnosti pro 
žalobce. V roce 1933 phšllj žalobci na '0', že prá;,vo bytu jim n"ní vlo
ženo. Při vyjednává;,ni, opominu] blO'v'aný pOliči,ti strany, že dokud dům 
není, vystavěn, nemůlže naň býti' vloženo právo bytu" IPo případě že by byl 
mohl ,dáti' vl'ožiti právo bytu na budouCÍ! dům na základě předloženého 
náčrtku. Dál,e opominul p.řesvědčitil se o pokroku stavby a zjilstHi oka
mžik vhodný k vkladu práva bylu. V kaMém případě by mohlo právo 
bytu býti vloženo po prvních dlVOUI hypotéikác'h po 100.000 Kč a v té 
době by mělo p'rávo bytu ještě nějakou cenu. V roce 1933 však, když 
žal'ohci zjistili, že jejkh prá1vo hy tu n,ení vlo~eno, hyl dům ;předlužen, 
twkže by vklad byl nyní, bez účinku a hezcenný. Je~lo žal'ovaný dOlzml, 
lže se mu twk sta,lo neclopatření, odpovídá nyní za škodu vzniklou ža
lobcům tím, že nebyto vloženo ,práJvo bytu, nebof převz<lté právní jed
nláJnf ne,pro,váJdě']O s potř,ebnou péčí. žalobci za řízení připustili, že dosud 
sl<utečně prálVo bydlení na nemov,tosti Joslefa O. vykoni1vajk Niž š í 
s o' II d Y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl: d.ovol';ní. 

žalobci, domáhajíce se na žalovaném náhrady š'kody podle §§ 1012 
a 1299 obč. z;]k., měli prokázati, že žalovaný jako jejich zmooněnec 
porušilI povinnosti ulo'žené mu ustanovením § 1009 obč. zák. po připadě 
že pko z,na1lec (§ 1299 obč. zák.) nevyna\o'žil: povinnou opatrnost a 
bedlivnst, dále že jim byb způsobena škoda <r konečně, že mezi bez
právným jednáním nebo opominutím žalovaného a škodou ž.alohcúm 
vmiklou je příčinná souvislost. Jakmile jeden z těchto předíp'0kl'adů není 
splněn, nemůže se nárok na náJhradu škody potkati, 8' úspěchem. Za
lobci tvrdili v první stolici, že sami byli zmocniteli žalovaného, třebaže 
trhová smlouva měla býti sepsáJna jménem j,ejich syna Josefa O., jenž 
pouze formálně měl vy,stupovati jall<o kupující, a mabldli o' tom důkaz 
svědectvím Antonína a Julie M. Odvolací 'soud zji'slti!, že písemnou 
informaci dal Josef O., čímž pwlrně pokl'ádal již za vyvrá'cené tvrzení 
žalobců, že sami byli zmocniteli< žalovaného, pročež nepovwžovwl ostatní 
důkazy žalobci nabídnuté za potřehné. S tímto' ,názorem nelze ovšem 
souhlasilt!i, ponč-vadž skutečnost, že pis'e1mnou ilnformlad k sm.louv-ě dala 
třetí osoba, nevylučuje, že žwlobd sami udělili žalo'vanému určité pří
kazy pro. něho z;]va'zo,é a naznačiE mu, oelho vůlbec .chtěli dos,áJhnoiUti, 
pověřujice žalovaného právnickou činnos,H k tomuI potřebnou. Tyto sku
te,čnosti ni'žšími stolicemi nebyly zjištěny. Ale tato vada nevyžaduje do
plnění řízení, pon.ěvadž nižší soudy správně uznaly, že žalobou nutno 
v každém připadě zamítnouti, ježto z možného zavinění žalovaného -
i kdyby bylo zjištěno - žalobcům dosud škoda nevznikla. Jak žalobci 
výslovně připustili, vykonávaF doposud skutečn'ě právo bydlení na ne-
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movitosti Josefa O. To, že žalobci ta·k mohou činiti toliko na z,"kladě 
osobniho nároku, "Ie p~o ned'ostatek knihovního zajištění bez věcného 
pr~~a '~.~emovitosti, nesnižuje nynější hodnotu tohoto práv.a, nýbrž 
muze,?yh l~n pram:~em: budoucího znehodnocení. Právo bydlení je ne
zpenezItelne a nem~uze Jako oS()b!,í' práV10 na jinou owbu býti převe
deno. Dokud t~~y ,zalobeI toto pnwo slkutečně vykoná"ají a vykonávati 
mo,~o~, . n:eutq:eh skody, které by se mohl,j na ža,lovaném domáha ti, 
procez J epch zaloba byla právem zamítnu~a. 

čís. 15996. 

, Po~mínkou nároku-lze správy (§ 932 obč. zák.) jest vadné s pln ě n í 
uplatne smlouvy. Nepřijal-li kupitel dodané mu zboží jako' smluvní 
plnění, nepřísluší mu nárok ze správy (na slevu kupní ceny) nybrž jen 
p~áva.vyhrazená v čl. 355 obch. zák., jsou-li (ln předpoklady 'uvedeného 
predplSU. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1937, Rv I 2181/35.) 

__ fi,~ma H. C. M., s'Poleč~o,st s r; o. v H;, s níž byl žalovaný v ob
c~od:mm spojem: ?odaoJ,a zalovanemu na Jeho objednávku roku 1931 
rllmle zbSlZ!, zelme~a r,ákos k výrObě košikářských vyro'bku za 
1.391.50 RM. Dva az čtyn dny po obdržení zboží, jež neodpovídalo co 
d? ],akost:.obJednanému ,~boží, meb,oť jeho, hodnota byla proti prvotříd
mm~, ZbOZI 0, 25% men~Sl, poslal zalovany reklamace tý1kající se vady 
~bozL V ledne 'fe'~laomacl be}data :prohll:ás,i:1 Ž<rlovaný, že zaslaný rákos 
Je,vel"ce bezvadny (~prá\'ne vaJdny), pone]'vlce ro~drcený, není hladký 
a ze hO' proto nemůže k vyrobě potře'bovaotil a dává jej k di-sposici že 
by vša~k zbo.Ží ·převzal, kdyby mu' byla poskytnu.ta 'přiměřená sl~va. 
I v da~~I fI;klamao b,ez data s,etrval žalovaný na tom, aby prodialel'ka 
se Zb?~Im yna'k naJkladala anebo mu o-znáJmi,la., kterou slevu hy mohla 
povohtl. Presto však mu nebyla sleva poskytnuta. Ž8JI,ovaný poté část 
doda:ného !1l~ zbo,žÍ', slpo!ř~bova'l' ,(zpvaco"al) a slíbíl- zažaJlovanoUJ po
hl,:d~vku, ]~Z byla za·lupcI strane postoupena, z-aJplatHi. JežtO' tak ne_ 
UČInil, dOm'ahá se žalobkyně jaJko postwpn;ce žalobou zaplacení kupní 
ceny za dodané zboží v čás,tce 1.391.50. ŘM . .o ho aniž š í s ° u d v 
uznaly podle žaloby. . 

N "1 vy š š í so u d nevyhověl, dovoláJní, a uvedl v ot'ázee, o- niž 
jde, v . 

dllvodech: 

Z rek~aJm,~cí žallované,ho vysvítá, že žalovaný vwbec odmíltl přijmouti 
zaslané Z?oz:.]a·~o spInenl sponné objednávky a že pouze pm případ 
poskytnutI neJ:ake ,slevy byl ochoten je př-evzíti a podržeti. Sleva ne
byl:a mu, aJm J'0~Ile Jeho vlastního přednesu povol,ena, n<JJbklka po té 
stmnce ]Im~:cI,?ená nebyla; te,doy přijata, ,pročež jeho prohlášení ne:zna
menalo mc ]I.neho, než že dodávku nepři-jímá jako splnění smlouvy. 
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Nepřijal-Ii však kupite! dod"né zboží jaoko spln,ěn.í, nemuze ulpl"tňovati 
nároky ze správy (§ 932 obč. zák), jež předpokl'ádají. - vadné ovšem 
- splnění smlouvy, ný-brž pouze práva podle čL 355 obch. zák, jsou-Ii 
tu předpoklady prodlení nas~raně prodrulelově. ŽalO'vany nemu,"e proto 
nyní vyvozovati nárok na přiměřenou slevu Ikupní ceny podle § 932 obč. 
zák., ježto vrekl"macích vůbec nevykonali a také vykonati nemohl volbu 
ve smyslu, řečenéhO' 'UJstanovenÍ<. Dod,atečně ovšem zpracovali žalovaný, j"k 
také v dovoláJní připouští, dodané zho-ží a'ž na jeclnu třetinu, ani,ž po
stupHelka anebo žalobkyně přÍ'stoupÍ'la na jeho návrh p:ovomi mu .při
měřenou slevu, na níž činU převzetí zbo,ži _ závi,slým. UpUIStH tedy od 
kladené podmínky a právem P01l!ka-zuji, nižší soudy k ~omul, že v daolší 
korespondenci opětně p'řislíbi,l z"placení kupní cen·y, anilž se -jí" zmínil 
o vadnosti zbo-ž-í' neh o nějaké slevě, čímž prolevil svůj souhlas a do
datečné schvá-1ení -zbo.ží (čl. 278 o.lbch. láJk.). 

čís. 15997. 

Ustanoveni § 1111 obč. zák. plat! pro uplatňováni náhrady za škody 
vzniklé prot!smluwím užíváním najatých mlstností nejen v těchto mist
nostech, nýbrž i v dalších částech pronajimatelova domu s nájemním 
objektem přímo sousedicich. 

(Rozh-. ze dn,e 1. dubna 1937, Rv 1 2958/36.) 

Žalovaná firma měla v domě palřídm někoEka s'P0luvJ,aslníkům, 
mezi nimi i žalobkyni, od r. 1905 najato pět místností s .příslušenstvím, 
a 10, k uměleokému leptání a malování skla-. Najaté mí,slnosti byly žalo
vané ocle\'zdány v řádném a bezvadném stavu. Nájemní poměr skončíl 
dne 17. l,e,du,a; 1934, kdy byly míslnos,ti vyklizeny. Tvrdíc, že žalovaná 
pozdějším užíváním naja'tých mí·stností též k broušení skla, při němž 
by,lo potřebí mnoho vody, takže podlaha byla sb>!'e pokryta vodou, po
Š'lčodih mimo. na:jaté místnosti i místno.sti souse,dlícís najaotými' míst
nostmi (souterraln), domáhala se žalobkyně mimo 'jiné -také náhrady 
za poškozeni těchtosousední'ch místno.stí vsouterrailnu. Proti dntče
nému nároku namlTIl'a žalovaoná, že je promlčen, ježto neby,1 upl"tňnván 
do tří let (§ 1489 obč. zák.), nebo.f se žalobkyně dovédě,la o škodě již 
v roce 1931 a žalobu podaIa a,ž 16. leclna 1935. S -o 1l! d IP r v é s' t o
I i c e, zji,sti-v, že škoda na právě dotčených místnoslech: činHa 19.457 Kč, 
jež musila ž3Jlobkyně vynaLožiti n.a opnwu, přizna,l ji í tu'to částku. O d
vol a c í s o u d, vycházeje z ná,zoru, ž·e uvedený nárok na náih:mdlu 
škody je promlčen, zamítl i v této části hlohu na zapl"cení 19.467 Kč 
s přís!. 

Ne ,j vy Š š í s o u d vyhověl co do uvedené č"srky dovolání ža
lobkyně. 

Duvody: 

Žalobkyně se domáhá náJhrady škody ve smyslu § 1111 obč. zák., 
a to škody, jež vznikla protismluvním užíván-ím po případě zneužíváním 
pronaja,tých mísrností. ško'cla ta vznikla jednak ,přímo v pronaj3Jtých 

11',ii ! 
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mistnostech samých, jednak v souterra,ilOu, toUž v mílstnostech, na
Iéz"jídoh se 'p'římo pod najatýmí místnostmi. Otá,zka je, zdaH lze 
tento ž"lobni nárok s hlediska právniho důvodu, žalobního rozlišovati 
tak, jak to činí soud odvolad, to,tj,ž že poclle ustano,veni § 1111 obč. 

zák. lze uplatňovati jen škodu z,pů,sobemou v naja:tých místnostech Sa
mých a škodu zpúsobenoll v souterrainu jen podle obecnýoh Ulsta:novení 
o nilhraJdě škody. Podle zji!štěni ni,žších soudů veškerá tato, škoda jak 
v najatých mí'Slmo,stech, tak v -souterrainu vznikla pmUsmluvnim uží
váním najatý<;h mistností ža:lovano·u firmou, a má tuclíž jec!en a týž 
skutkový z"klad, neboť násl'eclky proHsmluvního jedn<1ní zasáhly tu 
nejen nájemní' obj'ekt s"m ve vJ.astním sll'Ůvasmyslul, nýbrž i další část 
domu pmnajimatelo,va s nájemním objektem !přimo sousedící. Ale i, jinak 
j'sO'u jeclno,tlicvé místností, jež se nalézají' v témže domě zvl<1ště nad 
sebou, na'vzáj em v tak úzké sOllcvislosti, že se ani nemůže p'řesně vy
meziti, pokud. sahá jedna a il~de začíná místnost doruhá, zvláště jako je 
tomu v souzeném přípaJdě, kde podla:ha najatých mÍstllo'stí je zároveň 
strQpem poško,zených místllostf souterrailnnÍlCh. Strop ten resp. podlaha 
byly prohsmluvnfm jednáním ža,lovanéstrany do té míry poškozeny, že 
mwsely býti v souterraJinu pmvede,ny p'r<ke zabez:pe,čovací, aby 'právě 
žal'ova:n,;íJ Hrma mohla nadále najatých mistno·stí· uží,vati. Jde tud,íž jak 
co do naj.a:tých místností samý,ch, talk i co clo souterrainu jedině O nárok 
vyvírajíd z nájemního poměru, a jest tUl v cdém rozsahu ,užíti ",staJno
vení' § 1111 ohč. zák., a proto nepo'soudH odvolad s,oud věc po stránce' 
pr<1vni' ,správně, když při po,su'Z'Ování škody vzniklé v souterraJinu ne
přihliž.el k ustanovení' § 1111 ohč. zák., posuzuje případ teu jedině 
s Medlsh § 1489 obč. zák. By,lo proto co do částky 19.467 Kč dovo
láni, ž"lobkyně vyhověti. 

čís. 15998. 

Výklad ustoooveru §§ 11, 59> zák. ,č. 58/1906 ř. z. O společnostech 
s r. o., 7ie povQlení zápiS11 odštěpnéhQ závQdu společnosti s r. Q. pne 
sluší soudu závudu ,odštěpného v tom směru, že tento soud je ,oprávněn 
zkoumati podle § 11 řeč. zák. i zákom.ost opovědi QdštěpnéhQ závodu 
a jejích příloh, nezakládá rekursniho důvodu nezákQnnosti. 

Ani za účinnosti vlád. nař. č. 169/1933, Sb. z. a n. nesmějí spQle
čenstva v PQdQbě jiného společenskéhQ útvaru prQvooovati podnikání 
,odlišné od předmětu vlastuihQ podnikání. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 19'37, RII 108/3,7.) 

Rej s tří k o v ýs.o u d zamí,tI žádo,s! hrmy »F.«, velkobchodní a 
vý;ro:hní společnosti s ručením omezeným vB., !ilHálka v M. O., o z<1pi's 
odštěpného závodu v M. O. do obchodníh'Ů rejstříku. D ů vod y: Uve
dená spol,ečnost má toUko jediného společnik«, « to M. svaz, slpo,!ečnost 
s ,r, '0 V B. Jedinými spo!'ečnicemi této 'posl·eduě jmenované firmy jsou 
pak 10Hko dvě spo,lečenstva, a to: »Ú. svaz, zapsané společenstvo s ru
čením ome.zeným v B.« a »Ú. jednota, zapsa:né s;po,lečenstvo s ručením 
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omezeným«. Kmenová jistina společnosti s ručením omezeným »M. 
svaz ... v B.« činí podle posledního zápisu v obchodním rejstříku 
500.000 Kč. Jak z předl'o'ženého o,svědčení Hstinného ze dne 1. srpna 
1936 vychází' na,j-evo, činí kmenová ji,stina společnosti »F.«, velko
o:bchodni, a výrobní společnosti s ručením omezeným v B. 400.000 Kč 
a jest řečeným společníkem 'Plně a h'Ůto,vě splacen. Provozují tudíž ve 
~kutečn'Ůsti [wedená dvě s,poIeoenstva obchody s jeclnou a touž kme
novou ji:s.ti1nou pod dvě'ffiia dzími, firmami. Předmět spo.l:ečenstevního 
podnikáni u obou dotčených spo,lečenstev jest odHšný od předmětu pod
nikí:ni ulbou spol'ečnO'stí s ručením omezeným. Není přípustné, aby 
družstva prov,oClova:la obchody pud jinou nežli s,vou vlastní' firmou, 
v případě, o nějž jde, dokonce pod dvěma fi,rmaJmi sp'Ůliečnosti s ručením 
omezeným Sviz "ozh. č. 3073 a 1658 Sb. n. s.). Má ovšem býlil zapsán 
toliko odštepný závod společnosti s ručením omezeným, jejíž hlavní 
závod jest ji.ž vohchodním rej,stříku z",psán, av·šak přes'to jest rejs.bří
kový soud odštěpného závodu toho nállom, že tím není nezpůsobilost 
společenstev býti výhradnými společnicemi společností s ručením ome
zeným, jiohž ,předmět podnik{mí jest docela cizí; předmětu podnikání vy
značenému v rej'stříku zaJpsaných spo,lečenstev, odstraněna a nezakládá 
«utomati'C'ky po,vinnost soudu odštěpného závodu k zilpi,su fHiálky do 
obchodntho rejstříku" naopak může býti v každé dohě rejsmlmvým 
soudem zakročeno, vyjde-Ii na:jevo nesoulad záJpisu v obchodním rej
stříku s příslušnými úkonnými předpi~y (viz rovh. Č. 6637 a 7160 Sb. 
n. s.). Rek II 'r s 'll í s o' u d potvrdilI usnesení rejstříkového soudu. D '"" 
v O' d y: Podle § 59 záJk. o společ. s ruč. omez. ze dne 6. březma 1906, 
Č. 58 ř. z. se má zřízení odštěpného zácvodu vždy ohlásiti u soudu hlav
ního záv,odUl, který mlá zřízení odštěpnéhO' záVlOdtU poznamenati ve svém 
obchodním rejstříllm a má palk ohlášku ZitS la'tí soudu příslušnému pro 
místo odštěpného závodu, i'enž má ,provésti zápis ve svémobchodlním 
rejstříku, není-H proti' tomu podle jeho stavu překážky, a Zipravi!i o svém 
Ulsnesení, soud hlavního závodu. Z tohoto, úkonného ustaJnovení pl'Y'ne, 
že soud hJ.avního' závodu new2lhodne zás'adněo pov'Ůilení zápisu a ze 
povolení sa:mo jest přenechati soudu odšt"pnéh'Ů závodu. Tomu pak 
přísluší plné právo zkoumati podle § 11 záJk. č. 58/1905 ř. z. i zákon
nost opovědi a jejich příloh. Nebyl proto ani v souzeném přílpa<:l,ě rej
stříkový soucl v M. O. váz<1n něja:kým ,pr<lvoplatným usnesením kraj
ského soudu v B. Rejstřílkový sowd má pwto právo při;hlédnouti' i k tomu, 
zda se zápi,s nepříčí podsta,tě ,spo].ečnosti samé. Tak jest tomw právě 
v tomto, pHpa:dě, kde se tržilo podoby sp'Ůlečnosti s ručenlm omezeným 
proto, aby mohla spoloečenstva zřízená p'Ůdle z:'>l<ona z9. dubna 187.3, 
Č. 70 ř. z. provozo,vaH obchody pod jinou hrmou než svou vlastní (srv. 
rozh. Č. 1658 a 3073 Sb. n. s.). Talkovýto u;epřípustný sta:v naJs!al 
i v souzené věd, l!<Jde se jediným spol.ečníkem firmy »F.«, společnosti 
s ručením omezeným staL »M. svaz pro obchocl dobY'tkem v B.«, jehož 
jedinými společníky jsou shora uvedená dvě společenstva s fUlčením 
omezeným. Nahléclnutím do Vý!piiSŮ z rej-stříku se lize na první ,pohled 
pfesvěÓ'čiH, že ;předmět padnikání oboU! spo,lečenstev jest v zásadě zcela 
j;in,ý ruež II s,polečností s ručením omezeným, o něž jde. Z toho se může 
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vyvozovati jen zaver, že dvě společenstva fakJticky provozují pmstřed
nictvím ji,né spol:ečnosti S ručenim omezenýim (»M.svazu ... «) všechny 
obchody společnosti s r. o. »F.« a že i provozovací' jistina jest vllastně 
zwložena společens,tvy. Je proto ne,závažné, zda s:e provozují obchody 
toutéž kmeno1vouI ji'stitt1:oo, anebo zda sek tomu u'živil re'servnich fondů 
neb jiných majetkových zclrojů. Je'žto společenstva (srv. § 88 .zIIk. Č. 70/ 
1873 f. z.) nesmějí rozši>řovwti svoj i' činnost ua jiná podnikání než na 
ta, ježjlSOu uvedena v § 1 zákona o spol'ečenstvech, není. povaha spo
leĎniiků »M. svazu«a Hm i »F.« bezvýmamná. Pro,tože poclle toho, co 
bylo již L1vedeno, jest přeclmět podnikání spoIečnosti s mčen-Ím' omeze
ným »F.« cizi podnikáni obou společenstev, nebyl ,právem nwpadeným 
usnesenim ,povolen z<ÍJpi,s odštěpného úvodu do obchodního rejstříku. 

Ne j v y Š š í s o 'ti' d nevyhověl dovo],acímu rekursu. 

Dúvody: 

Stěžovatelka vidi z:mateonost v postupu p,rvbho soudu, který bez 
zřetele na skuteĎnost, ž-e soud hlavního záv'Odu poznamenal v rejstřiku 
zří'zení ,pohočných závodu v M. O. a v P., přece zamítl stěžovatelči:nu 
opo'věd' o zápis odštěpného závodu v M. O. Tím není však odůvodněn 
žildný z důvodů zmatečnosti, uvedených v § 41, odst. 2, zák. č. 100/ 
m31 Sb. z. a ,n., a mohlo by jíti po, případě jen o nez<ikonnost. Le!č po 
té ,tránce rel<L1rsním so,Uldem podaný výil<lad příslušných předpi'sů 
§§ 11, 59' z~k. č. 58/1906 ř. z. se nepří'či jasnému a nepochybnému 
znBní nebo smyslu z,;l<ona, jeho,ž bylO' na přílpad mži'to, a není tud,íž n-a
p<ldené usnesení, v tomto směru ,nezákonným (čl. V, č. 1, zákona č. 251/ 
1934 a čl. I zákom Č. 314/1936 Sb. z. a 'll.). To'léž plat! i ,po. věcné 
stránce rozhodnutí, pokud bylI odepřen' zá-pi~ proto, že' nehe dopustHi, 
<Iby společenstva, majíd za :předmět podnilkání jiné obory, provozovala 
ve skutečnosti odUšná podniká-ní pncl jin ým-i firmami než :pod vl'astními. 
Marně se snaží stěžovatelka ospravedlniti v souzeném případě svůj po
stup podnikání poukazem n'" předpisy vlád:niho naří.ze:ní č. 169/1933 
Sb. z. a u. Tfebaže předpisy řečeného nařízení bylUlpr.avcen předmět 
podnikání ústavů v § 1 vyjmeno'vaných a přesto" že byla rozšířena pů
sobnost peněžn,ích ústavů v §§ 2 ,a ná-s!. a ustanovení o účelu výděl
kový'Ch a hnspodářských společenstev § 1 zilkona Č. 70/1873 ř. z. na
hrazena přeclpisy o předmětu: ,podnikání uveclen.ými v prvé části řeče
néhn vládního 'nařízení, mI'ze ani z této nové úpravy podn.ikání spole" 
čenstev vyvodi'ti, že by sp'O'le,oenstva byla oprávněna v ,podobě jiného 
útvaru, tedy pod j:inou firmou provozovati ohchody a vyvíjeti ,činnost 
jim nepřf,slmšicí, nýbrž mohou obor 'svcé rozš'ířenéčinl1ostÍI vyví1eti je
diné p'Od vlastní' firmoUl. V té příčině nehyly dot,čeny předpisy záJkona 
Č. 70/1973 ř. z. vlácdním nařízením č. 169/1933 Sb. z. a n. 

čís. 15999. 

K výkladu § 1311 O'bč. zák. 
KdO' prO'vozuje neoprávněně lékatství (lušér), odpO'vidá poškO'zenému 

za škodu, jež jest v příčinné souvislosti s neoprávněným zakročením. 
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Důkaz o tom, že tu není příčinné spojitosti ve smyslu § 1311 obč. zák. 
stíhá škůdce. Pokud poškozený sám škodu spoluzavinn. 

(Rozh. ze dne l. dubna 1937, Rv II 150/37.) 

žalobkyně se na žalovaném domáhá náhrady škody, kterou jí způ
sobil neodborným, zapověděným léčením,a to nilhrady za škO'du, způ
sobenou jí ztrátou prstu pravé ruky, jíž se snížily její vyhlídky na za
opatře,ní a provdáni, dále náhrady z toho důvodu, že se zmrzačením 
ruky stal,á invaUdní, konečně náhrady, ježto operace prstu jí z'půSO'bi:a 
značné bO'lesti tělesné, a té,ž za duševní útraPY, vyvolané trvalým zohyz
děním palce. Podle tvrzení žaloby se žal:obkyni začátkem ří'j:na 1932 
zadřela do, palce praVé ruky mska. Ježto jí prst začal hnisati a boleti, 
šla s poukázkou, vystavenou zaměstnavatelem, k Dr. O., který, ohledav 
prst, řekl žalobkyni, že se prst mU1sI ipfO'řízno'Uiti. žalobkyně se však 12. 
ří:jna 1932 ohrátHa na žalovaného, o němž slyšda, že' je lepší než lékař, 
že léčí všeobeoně, a který měl pověst II lidí ja'ko pravý lékař. žalovaný 
prý jí řekl, že má neštovid, že není třeba prst řezati, dal ji mast a řekl', 
alby si přinesla lahvičku" že ,jí dá vodu, v které si bude prst koupalI, že 
si léčení vyžádá doby asi 5 tíndnů, a aby k léka:ři nechodi:la, aby po 
dobu léčení nepracovala a prst si nezašpinÍlla. Po' druhé byla žalobkyně 
u žalovaného 13. njna 1932, kdy jí dal lffialst a vodu' do la!hviiíky za 
úplatu 10 Kč. Tyto léčebné prostředky vš<rk neměly žádného účinku 
na zlepšení, naopak ~působi'l'y těž:lwu infekci, ježto ani m8Jst, aUl VQ

dička nebyly <Iseptické. Stav jejího poranéní se za léčeni dále zh?ršoval, 
až se dostavHa otrava krve. Když přišla žalobkyně k žalovanemu po 
třetí 15. října 1932, žaIovaný již projeví'l obavy, přesto však žalobkyni 
zrazoval, a'by .šla k léka-ři a ,pokračovala v léčení, jlež jí dOipomčil. Dne 
15. řijna 1932 zjisUI Dr. P. II žalobkyně pokroči'lou otravu, nařídi'l její 
dopravu dO' nemocnice, kde byl žalobkyni amputovitn ,posledni čl<ÍJnek 
pal<:e pravé .fLIky. žalobkyně tvrdí, ž·e nutnúst am:put,"ce by.J.a v příčinné 
souvi'slo-sti s či'nností žalovaného, a to tím, že ji žalo'van,ý zdržov'al, aby 
nešla k léka"i, tím, že jí dal prostřeclky, které neíen nepř'ÍvodHy vy
léčeni, nýbrž nao'palk otravu krve zhoršily a učinily nevyléčitelnou. ,Ža
lobkyně poukazuje na to, že na jej'i udání byl žalovaný odsoLlzen pro 
přestupek § 343 tr. z. Niž š í s ,oud y ža'oolbu zamí-tly. 

Ne j v y šš í s o u cl vyhověL dovolání a uložH sOUldu prvé stolice 
no,vé jednání' a rozhodnutí. 

Důvod y: 

žalovaný byl odsouzen pravo!plalně pro přes'tupek § .343 tr. z., kte
rého se dopustil tim, že provozoval neoprávněně po ži'vnostensku lé
kafství, a to i v případě, o- který jde v tomto sponl. Námkžalobkyně 
proti němu na náhr<lduškodyjí tím způsobené jest tudíž posu:zovati 
podle § 1311 obč. záJk.,· a to podle j:eho ustanovení, že, přestoupil-li 
niíkdo, zákon, který se snaží předejíti náhodným poškozením, odipovidá 
za veškerou' újmu, která by se jinak nebyla st<lla, neboť žalobní dCtvod 
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náldí nepochybně mezi zájmy, jež jsou ust~Il!ovenim § 343 tr. z. chrá
n.ěny a jichž porušení od'ůvodňuje nárok na náluradu škody ;podle uve
deného ustanovení § 1311 obč. zi>k. (srv. rozh. Č. 7606 Sb. n. s.). Podle 
téhož ustanovení zákonného však neodpovídá škůdce za ka,ždou naho
dilou škodu, nýbrž jen za takovou nahodi;lou škodu, která by Se jinak 
nebyla stal'a. Posllzuje-li, se věc s tohoto hledi'ska není věcí poškoze
ného, aby dokazoval, žeru jest p'říčinná ,souvislos,t, mezi protiprávnim 
jednáním škůdcovým a škodou poškozeného, nýbrž jest věcí škůdcovou, 
a'bydok.ázal" že tu ne 'll í takové příčinné souvislosti, t. j. že by škoda 
nastala J bez j,eho protiprávního jednání (srv. mzh. č. 4441 Sb. n. s.J. 
V 'souzené věci plyne sice ze zjištění nižších soudů, zvlá'ště ze zjištění 
z posudku chirurga znalce Dr. V., že nelze zjistiti (přirozené skutkové' 
příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním žalovanéh~ a škodo~ 
žalohkyně, ale plyne z něho také, že ji nelze vyloučiti. Ježto žalovaný 
ne?okaz~!'.. že .by škoda žalobkyně i jinak byla msrala,jest lu proto 
:pravm pn:cmna souvl,sl'Oslt mezi 'proti'PrávnÍim jednán.ím žalovaného totiž 
převzetím žal,obkyně do léčení, a škodou žaiobkyně, tedy i vina' ža.l~~ 
yanéh? podle § 1311 obě. z~. (srv. rozh. Č. 5621 Sb. n. s.). Ž"lobkyně 
test vs"k spo.Ju;vJnn~ na sv;, škodě, neboť ze ža,l<oby samé jest patmo, 
ze sama vyhled'ala zalovaneho a dala se od něho léčiti ač věděla že 
ne~í lékař~m. Dále bylo zjištěno, že před tím, 8. ří'jna 1932, byla u' lé
kare: ktery u6ml diagnosu na flegmonu a že již tehdy trval zánět na 
p~kJ, 4-:-;:5 dni. Nespamo je.~!, že k žalovanému šla ža.Jobkyně po prvé 
az 1~. rlJna 1932, a bylo zj!stěno, že žalovaný ji posílal' k lékaři ale 
marne, a že teprve 1'6, října 1932 se dala žalobkyně v nemocnf.ci ~pe
rova~l. Pro!ože poměr viny ž<ll,ovaného a viny žaldbkyné neJoze určiti, 
hrad I oba skodu ,podle iPoslední věty § 1304obč. zák. rovným dí'lem. 
P?.":u~ujke věc nesprávně po stri>nce právní, nezabývaly se nižší soudy 
vysl skody. Odvolací řízení trpí proto neúplností, která, třebaže nezpú
sObl'la. zmatečnosti, byla zpúsobillá zabrániti'úplnému vysvětlení a dů
kla~nemn ,po,souzeni věci (§ 503 Č. 2 c. ř. s.). Bylo proto zfU'šiti na'Pa .. 
d~ny ,rozsudek, a Iprotože jest patrně třeba j.ednání v první 'stolici, aby 
ve~ se stala. ~ra:á k rozhodn~.jj;, i .roilsudek prvn.f stolice pod.Je § 5W 
c. r. s. a vratJŤl vee soudu prvm stohee, aby dále jedn'al a znóv'u ro,zhodL 

čís. 16000. 

Nemá-li níkdo z manželů - československých státních příslušníků _ 
v t~zemsku .obecného soudu, neni žádost za přeměnu r.ozv.odu manžel
S~1 v :.o~luJ.ru~odl~ § 15 rozl. zák. '(ůbec přípustná v tuzemsku II nelze 
~1 urcltr ll11SÍ11e příslušný soud podle § 28 j. n. Na tom nebylo nic změ-
neno ani ustaitovením čl. II Č. 2 zák, Č. 130(19310 Sb. z. II n. . 

" ,.'. -' . -, 
(Ro,zjh. ze dne 1. dubna 1937, Nd 11 31/37.) 

Sirv. rolh. 1449" .1534 a 2746 Sb. n. s. 
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N e i v y š š í s o u' d nevyhověl žádosti Tere,zie Z., služebné v M., 
aby byl podle § 28 j. n. určen tllzemský soud ja,ko soud ~mí'stn.ě pří
slušný pro její zamýšlenou žádost za přeměnu rozvodu m"nzel;;tvl s Jo
sefem Z., dělníkem vP. v rOlluku. 

Dů vo d y: 

Ustanoviti místně příslušný soud pro určitou občanskou právní, věc 
podle § 28 j. n. lze jen tehdy, jestJi.že tato občanská prá'Vní věc spadá 
pocllpravomoc zdejších soudů. Avša,k v tomto případě chybí prá'Vě uve
dená základní podmínka. Podle obsahu žádosti jsou ske oba m"nželé 
československými' státními občany a jejich manželství bylo rozvedeno 
usnesením krajského soudu ve Znojmě ze dne 17. června 1922, Č. j. eg I 
59/22-06, ale žádný z nich nemá v tWlemsku svého obecného soudu, 
nebofoba ma.jf bydliště v cizině (v Rakousku). JestHže žádný z man
želů, nemá obecného soudu v tuzemsku, není žádost za přeměn1l rozvodu 
man.želiství v rozluku podle § 15 zákona č. 320/1919 Sb. z. a n. V' tu
zemsku v"bec přípustná, což bylo podrobně vyloženo a odůvodněIl!o, již 
v rnzhodIl!utich Č. 1449, 1534 a 2746 Sb. ,no s. Na tom nebylo nic změ
něno ani ustanovením čJ. II, č. 2 zá!kona č. 130/1:930 Sb. z. a n., ,kterým 
byl nově Uipraven jen prvni odstavec § 100 j. n., jenž se týká žalob. 

čis. 16001. 

Jde o podstatné vady dila činicí stavbu (dům objednaný za sklep
nim bytem) neupotřebitelnou, zasahuje-Ii částečně do sousedního po
zemku ,a neni-Ii opatřena horizontá1ni isolací, takže sklepní byt neni pro 
vlhkost obyvatelným. Nerozhoduje, lze-Ii dotčené vady napraviti. 

Povinnost vrátiti stavebníkům odměnu zaplacenou za provedeni 
stavby v případě zrušeni smlouvy postihuje i toho, jenž stavitele finan
coval a jemuž byl nárok na vyplaceni odměny proti stavebníkům po
stnupen a odměna mu byla také vyplacena. 

(ROlh. ze dne 2. dwbna 1937, Rv I 2353/36.) 

Žalobkyně se domáhá žalobou zrušeni smo.Juvy, sjednané s manžely 
Mari,i a Ferdinwndem H-ovými o převzetí práva stavby na' pozemku 
č. kat. 850/68 a o' stavbě domu, po případě, že nedošlo k dojednání 
řečené smlouvy, a dMe vrácení 120.000 Kč s přísl., jednak na imeno
van,ých m<lnželech H-ových, jeclnak'na Dr. Sch. K od"vodnění žallO:b
ního nitroku přednesla: Dne 8. června 1931 byla v k,mceláři žalov<Lného 
advol1<Jáota Dr. Seh.sjednána, smlo;u,va, podle ní'ž M<Lri.e H. odsto'liiJli,)a ža
lobkyni, prá-vo sbvby na pozemku Č. kat. 850(68 a Ulděli,la svolení, že 
přfs'lušná smlouva o právu sta'-'by může hýti ujednán'a přímo mezi ža
lobkyní a městskou obd Ú . .Přes tuto' smlouvu ujednala vša'k Marie H. 

27' 
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s uvedenou městskou obci přímo smlouvu o právu stavby a dala sí tak 
právo stavby zapsati v při-slušné vložce pro p:ávo sta~by. Téhož dne 
bylo t"ké smluveno, že. na p~zemku č. k~t. 800/68 ma :er~lnamd f:I. 
vystavěti podle slavebmho planu a mzpoct~ .dvowpatrov~. dum a me: 
jej dodělati do 1. listopadu 1931 a odevzdatI zalobkYnI kltce, pn cemz 
náiklady stavby tohoto domu měly činiti 207.000 Kč. Tato čiustka měla 
býti zaplaJcena částečně stavebn'Ím úvěrem po případě hypotekární zá
plljčkou u spořitelny v Ú., částečně hotovým zaplacením za měsí'c po 
odevzdilní domu. Žalobkyně se takié 1. listopadu 1934 do toholo domu, 
ačkoli tehdy nebyl ještě úplně hotova ještě dnes není a ačkoH od žalo
vaných Marie a Ferdinancla H. jí, dúm neby,i ,odevzdán a nebyl jí také 
převzat, nastěhovala a se svolením žalovaných pmnajala byty v tomto 
domě 4 nájemníkům. Ža,l'Ovami byi'i, Ulvědoměni o tom, že vystavěný dum 
nemá výslovně vymíněné ani ohyčejně předpokládané vlastno'sti" a byli 
vyzváni, aby napravili nedostatky, aby dům uvedli ve stav vý'sl'ovně 
umluvený" aby jej zřídil,j bezvadně. Stavba mě!'a býlí' provedena přesně 
podle rozpočtu ze dne 27. srpna, 1931 a mimo rozpočet byla vystavěna 
podkmvnísv.ětnice za 2.000 Kč, takže původně Ulfčenýnáklad nastavhu 
v částce 2.05.000 Kč byl st"noven částkou 207.000 Kč. Ferdinanclem H. 
vystavěný ,dům ma však mnoho vad a bylo .provedeno též méně prací, 
než bylo umluveno. Samy neprovedené práce činí podle rozpočtu č"stku 
2:1.646 Kč 60 h. Pro'vésti tyto práce, které měly býti vykonámypodle 
r071počtll' ve stavebním plánu a byly t<1ké výslovně smluveny, j:"st nyu; 
nemO'žno. Dům však má také ještě jiné podst"tné a zčásti nenapravi
telné vady. Dne 7. ledna 1932; se v kancelMi Dr. Josefa Sch. konala 
rozmluva spomých stran, a když žalobkyně .prohlásila, ž·e 'stavební 
objekt ne,převe71me, došlo mezi spornými stra.n"mi k dohodě v tom 
smyslu, že manželé H-ovistavební objekt prodajíldMe a že žalobkyně 
bude propuštěna ze smluvních ujednáni. Ža'lobkyně byl'a v pozůstalostní 
věd po svém otci JosefL1 P. zastŮ'wpen" třetím žalovaným Dr. Sch. proti 
spolwdědkům. Při tom Hlo dědilcové převzali od žalobkyně část pozú
stalostni podstaty za 120.000 Kč a uložilí částku' 120.000 Kč dne 27. října 
19<31 u třetího žalovaného. Žalobkyně žádala 29. října 1931 vydámi této 
částky od třetího žalovaného, avšak ten :prohl"sH, že tutoč"stku uložil 
u spořitelny v Ú., aby byla bez starosti, že se s touto, č"stkou do ode
vzdání a převzetí domu nk nestane a' že jL částku tu: ,(ltezitím zúročí 
6Y2 %. Třetí žalovaný za'P'l,atil také žallobkyni na konto těchto úmků za 
dobll' od. 27. října 1931 do 31. prosince 1931 čhtku 650 Kč. Poněvadž 
sta'vba domu nebyla provedena podle uaednání a vady z největší části 
J'sou nenapravitelné, má žalobkyně právo, žádati zmšení smlouvy kwpní 
resp. stavební' uzavřené s Mari'í a Ferd,i,nandem H-ovými a vrácení částky 
120.000 Kč, složené u třetího ž"lov"ného Dr. Scb.. Třetí žalovan.ý od
pirá však vydání této čá,stky, poněvadž ji, a to protiprávně vydal ža,lo
vaným Mafíil a Ferdinandu H-ovým před odev~dáním a ,převzetím domu. 
Mimo to uvedla; že Dr. Sch.částka 120.000 Kč byl,a svěřena k vérné 
ruce a že žalovaný Dr. Sch. stavbUl provMěnou Ferdinandem H. s po
čálku s.l,m financoval a že k svému zaj;i'štění dal si postoupiti jednak 
její nárok proti spořitelně na výpl'atu po,skytnuté hl'potekární zápůjčky, 

I 

\ 

i 

- Čis. 16001 -
421 

jedn"k Ferdinandem H. nárok na vyplaceni odměny za postavení domll 
pHslušejíd mu proti žalobkyni. N i' ž š í s o u d y zamítly žalobu. 

N e j v l' š š í s o 'li' d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložH 
soudu prvé stolke další jednání a nové rozhodnultí. 

Důvody: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věcí (§ 503 Č. 4 
c. ř. s.) spatřuje žalobkyně v tom, že také odvolací soud má za to, že 
došlo mezi ní, a žalovanými, k perfektní' smlouvě a že, když již měl za to, 
že k perfektní simlioillvě došlo, vy's,lovill práv:ní názor, že nen.í, oprátvněna 
domáhati, se zrušení smlouvy, a konečně, že odvolaCÍ' soud jest toho 
názoru že hy jí proh Dr. Sch. nárok nepřísl,ušel, ani kdyhy byl'a opráv
něna lP~dle § 1167 obč. zák odstoupiti, od smlouvy resp. žádati za její 
zmšeni. Co se tkne otá'Zky ~předu uvedené, po,soudřl odvolací soud věc 
správně po právní strálllce a op"čným vývodům dovolacím nelze při'svěd
čiti. Co se vš"k týká druhých dvou právních otázek, vyslovi,1 nejvyšší 
sould opětovně právní názor, že objednatel mMe odstoupiti od smlouvy 
pro ,podstatné vady dodaného díle hez zřetele na to, zd;a uvedené vady 
byly napravitelné (mzh. Č. 3103, 5270 Sb. n.s.), a že talk může učiniti 
i tehdy, když oprava si,ce byla ,proveden'a, al'e dHo přes to zůstalo vad
ri,ým a neuipotřebitelným, a že ,nezáleží na tom, máf-Ii nějakou cenu 
i s vadami, nýbrž, že jest ro'Zhodující, zda jest upotřebitelné pro ohjed
natele (rozh. Č. 12263 Sb. n. s.). Otázka, má"h dílo podstatné vady, 
jež je činí neupotřebitelným, jest ·otázJkou právní (fOzh. Č. 5270 Sb. 
n. s.), a může indiž ža,lobkyně pod dovol"cím důvodem mspr"vného 
právního ,posouzení věci dovozovati, že slušelo považovati za podstatné 
vady, že 'Clům vyg,tavěný žalovaným Ferdinandem H. zasahuje č"stečně 
do sousedního pozemkiu a že není opatřen horizontální isolací, t"kže 
sl<lepní byt nen,j upotřebi,telný pro vlhkost. Obě tyto vady považuje do
vO'lací soud za vady podstatné ve smyslu § 1167 obč. zák. Nezáleží na 
tom, 'že po,slJéz uvedená vada byla za sporn s,naJd na1pravena, jak zjiiSHI 
odvolací soud, neboť odvolatelka již před iím použila svého pr"va a do
mwhala se zmšerrí smlouvy podle § 1167 obč. zák. Není ro,zhodující, 
jsou-Ii tyto vady naiPmviileIné čHi nic, !leboť jde o' vady podstatné 
(§ 1167 obč. záJk.). Do,volací soud ,shl'edává, že jest přisv(\dčiti žal'ob
kyni, ž·e vyHčené podstatné vady činí dům pro nÍ' neupotřebitelný, 
!leboť v příčině n.edostatku borl'wntálni isolace a z ní' vyplývajíd ne
upotřebi~elnosti sklepného bytu jest zřejmé, že dotčený sklepní byt nelze 
odděliti od ostatního domu, a že když si dovolatelka objednala dům 
i. s bytem sklepním, má nárok na to, aby i tento skl'1p!lí byt byl HpO
Iřebi.telný. Když pak pro jeho vlhkost nebyl' ,použí'vateI,ný a když také 
tlům zas<lhuj e částečně do sousedního pozemku, bylo dí,lo ža.]ob'kyni 
dodané postiženo podstatnou vad:ou, jež je činí neupotřebitelným podle 
§ 1167 obč. z!vk. (rozh.č. 123 Sb. n. s.), a žal:obkyně se :právem do
máhá, když v souzeném případě je uvedení v předešlý stav mo'žné, vrá-
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cení z"'pl<lcené odměny, a to n,a obou m",nželkh H-ových, ježto ujed
nání, které s nimi učinila, jest poklwdah za smlouvu jednotnmi, takže 
povinnost k vráceni úiP\a,ty 120.000 Kč stíhá je oba. Jde dále o to, zda 
žalobk)"ní přísluší stejný nárok na vrácení 120.000 Kč s přís!. i proti 
třetímu žalovanému Dr. Sch. V tom směru wplatnila žal'O'bkyně ve 
sporu dva důvody k odůvodněni pasivni legitimace Dr.. Sch. -Předně 
v odstavci XlI a XJ11 žaloby, že mu částka 120.000 Kč byk, svěřena 
·k věrné ruce. Tento důvod ,podlle zJištění nižškh soudů neohstojí. Než 
žalobkyně přednesla dMe, že žalovaný Dr. Seh. stavbu. prováděnou Fer
din'andem H. s počátku sám financov",l a' že k svému, zaji,štěni dal si 
pos,toupitil jednak jeji náJrok proti spořitelně na výplatu valuty poskyt
nuté hypotekámi zwpůjčky, jedn",k Ferdinamdem H-em nárok na vypla
cení odměny za postavení domul pří'slUlšíd mw proti žalobkyni. Totéž 
vysvítá z ujedm,ní ze dne 8. června 1931, jehož se obě "pornés,tmny, 
zejmén'a swm žalo'van,ý dovoláv<ljí. I Ikd,yž žalobkyně tytol cesse o'Značila 
za nesrozumitelné, přece jen v d",lších odstavcích O' nich a o jeji'ch dů
vodu vše přednesla a tvrdila, že -si, Dr. Sch. čwstku 120.000 Kč zadržel 
,pro sebe. Z obsahu ujedn'án; ze dne 8. června 1931 plyne, že ujiednání 
to nevedl Dr. Seh. jen jako právn; zástupce jedné nebo obou' stran, nýbrž 
že se ho zúčastnU jako smluvce, do jehož rukou měly všechny filnan,ční 
prostřeruky vplynouti, a nemůže pwto býH pochy<bno'sti, vykládá-li se 
řečené ujednání podle zásaJdy poctivého styku (§ 9,14 obč. zák.), že jest 
mu< roz.uměU tak, zejména když se přihlíží' k neutěšen.ým finančním po
měrům žalovaných manželů H-ových, že záva~ky, které by jim vznikly 
z důvodu zrušenfstavební smlouvy pro vadnost ,provedené stavby vůči 
Ž<Jilobkyni, měly postihnouti také ž"lovaného Dr. Sch., neboť by jinak 
závazky ty neměly praktiokého významu. Z toho plyne, že uvedený zá
vwzek vrátilti 120.000 Kč pro vady< stavby ,postihuje i' žalovaného Dr. Sch. 
stejně J",kO oha žalov",né manžely H~ovy. Okolno'st, že žalobkyně sou
hlasila s tím, aby Dr. Sch. uvedených 120.000 Kč, jež byly pro ni ul něho 
uloženy, vyplatil Ferdin",ndu H-ovi, nepřivodila snwd uza,vření nejlakého 
nového ujednáni, nýbrž vypklcení to hylo, jenom důsledkem ujednání 
z 8. června 1931, které neby,lú vyplacením tím nij"'k změněno. Jest proto 
na ujednánf to pohHžeti, jwk již bylo uvedeno, j",ko na ujednáni jed
notné, jež jest jedinotným celkem, a proto, musí i žalovaný Dr. Sch., když 
'žallohkyně právem s'e dlomáJhá zrušení smlo,uvy 'pro vadyobjedna'Uého 
dila, wáHU k uvedení v předešlý stav to, co obdržel. žalobkyně tvrdila, 
že si Dr. Seh. uvedcn,ý'eh 1200.000 Kč ponechwk Že tomu tak. plyne z jeho 
do,máníi, že ,celou stavbu UnancovaI a že těchto 120.000 Kč na svou po
hledávkul s Ferdinandem H-em zúčtov",l. Ježto stačí, 'když stran" skut
kově přednese IPodklwd svého, nároku a přenechává: právní zhodnOocení 
soudu, bylo ze ,shora dotčeného jlejíiho přednesu, hledíc k zjištěným okol" 
nostem dovoditi, Že i ž",lov",ný Dr. Sch. jest společně zavázán k vrácení 
částky 120.0000 Kč, a to solidámě s m",nžely H-ovými. Poněvadž se však 
nižší, soudy, vycházejíce z jiného právního náz.om, nezabývaly pohle
dávkami, namitanÝ'mi k započtení, hylo podle § 510 c. ř. s. ro,"wdky 
obou nižškh soudů zrušiti a v'ráNti věc soudu první stolice, aby o ní 
v rozs",hu zmšení dále jednal a ji zn,OV1U wzhodk 
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čís, 16002. 

Předpis § 928 obč. zák. o vadách okatých (nápadných) se týká jen 
vad, které byly kupujíc/mu známy nebo poznatelny při sjednání smlouvy. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1937, R I 493/36.) 

Srv. rozh. Č. 16,3307, 10484 Sb. n. s. 

Dne 4. září 1934 objednala žalovaná u žalobce dodávku cca 10.000 kg 
rýžové s,láJmy, tenké, prostřední dél'ky, délky stonku asi 150m, zdravé 
zboži světlé b",rvy, žluté, sUiché ve vývo,zních stučkách Ji.soval!1é, k do
dá",í hned, jakmile uschne, za 200 Kč za 100 kg, franko stanilCe K., 
splatné při dojití; zboží s 2% skon,tem. Při tom byl'o Sljednáno, že do
dá'.'ka nespěchá, že se s,láma kupuje k výfObě košť",t. Zboží. ve vMe 
9.733 kg bylo žalované z",sláno 25. října 1934 a z tého'ž dne vydán ÚČZ! 
na 19.466 Kč. Žalovaná převzal", dne 29. října 1934 zboŽÍ' dodamé ji ža
lobcem, oznámila mu tdegraficky i písemně téhož dne, že došlý vagon 
rýžové slámy neodpovídá vzo!1ku, že sláma je hrubá, má dlouhé stonky 
v barvě zeJ.ené, že žalovaná-protestuje a zboží pozastavuje, a vyzvala 
úroveň ža'lobce, wby telegrafoval stran braní vzorku. Žalobce odpo
vědě! telegrwmem z 30. října 1934, aby žalovaná do,vezla zboží, že Oon 
(žalobce) s ním bude dIsponovati (EinlUhret Wa:re, werde dariiher di s·· 
poniiCren). Žalo,vaná poté dopisem z 1. H!s~op",d;u1 1934 žalobce upozor
nHa, že nesouhLasí s tím, aby žalobce se slánno'li disponoval, nýbrž íe 
trvá na slevě z kupní ceny, ježto dod",n<Íi sláma neodpovídá smluvnímu 
ujedná'ni, _ (»vLe1mehr bestehe kh wu-ch Minderwert wegen .wnko'Íltrakt
licher Uefemng«), a že si, slámu ponechá. S o· 'li d ,p r v é s tol i ce 
vyhověl ža'lohě. D ů vod y: Jde o sml'Ouvu trho,vo'li a jdto nebylo, mezi 
stranami sporno, že šlo o právní jednání kupců, které na obou stranách 
bylo obchodem, a že vývozce prodal zboží, k účelu výroby, jes,t užíti 
ustanovení obchodní.ho záJkona. Soud vzal za pmkazáno, že ~boú mělo 
,pmti sml'O'Uivě vady. Žalova",á S'e nemůže bránili námitkou sprá,vy podle 
občanského zákona, neboť zde ,pIati čl. 347 a 348 obeh, zák žalov",ná 
se dovoláva'la 'Pro svoje still1ovisko obchodního zákona, bylO' tedy na 
ní zachovati se podle něho. Bylo, "jištěno, že po dojití slámy na nádraži', 
na místo pInění, ji ž",lovaná ohledala a vady, jež proti smlouvě měla, 
ž"lubci oznámila. Zboží tudíž nebylu přij.ato, nýbrž dáno žalobci ik dis
poski. Žalobce pak skuteoně se tbožÍm di.sponoval, žalovaná však dis
posíc jeho neuposlechla, se slamoU' di,sponovala sama o zužitkovala ji 
a,ž na 6 ballků s,ensMem započetěných. Svým projevem, ",by žacllQvaná 
dod",la zbOži zasU<lteli, dal ž<llobce najevo, že ,přiistuipuje k projevu ža
lované, že ,souhlasí s nepři,jetím zbo'ží, smlouva byla zrušena a žalo
vaná jeho právě vyloučila z di,,!,osičnÍICh vlaslnkh úkonů d",iších, zu
útkovavši zboží, jež byla povinna vrátiti. Důvod pro své počínán,j' ske 
žalov<lná uváděla, aJ.e ten pokládá soud za motiv, klerý nerrí prouzaví
rání smluv nebo rozvázání jkh rozhodují'cí. Když smlouva byla, j",k vy-
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!oženo, zrušena, učinila žal'Ova,ná další na:bídku, že za zboží' zmenšenou 
cenu za,platí, avšak ta nabídka nebyla žalovaným přijata. Jen za trvání 
smlouvy by bylo možné, aby si žalovaná výlohy svědkem Ottou K. 
zjištěné započítala, a chtěla-li je v tomlo pří:padě upl'atňovaJ\í, nejed
nala po pravu a Test povmna celou zažalovanou sumu zaplatiti. Od
v o] a ,c ís o ud zrušH rozsudek prvého soudu a u,ložíl' mu, aby po 
právní moci usnesení dále jednal a Zlnova rozh'Odl. D ů vod y: Prvý 
~oud zastává stanovisko, že žalovaná, shledavši vady, jež proti smlouvě 
zalobcemdodam,é zboží mělo, oznámila je žalobci, že tudí,ž zboží nepH
jala a dala žalobci k di'sposicí, že žalobce svým projevem, aby žalovaná 
dodala zboží zasí,lateli, dal najevo, že souhlasÍ' s projevem žalova'né a 
s nepřevzetím zboží, že smlouva byla tak oboustranně zrulšena (což 
i žalující v odvolacím sděJ,ení na,padá jako ne~právl1ý právní závěr), že 
však žalovaná, ned:bajíc 'disposic žaJ,o'bcových, sama se slamou dispo
novala a ji a'ž na pH balíků sensálem zapečetěných ZlIžitkovala. Tyto 
právní. závěry promfs,ené i slkutkovým' zjg,těním ,ovšem bez uvedení dů
kaz~, na základě nichž je učiněno, nelze bezpečně přezkoumati, když 
prvysoud - jak již shora řečeno - neučinil na základě listin stranami 
předložených skutkových zjištění. Poukazuje se v tom směru na velmi 
důležité Nsti>ny: telegram žalova,né z 29. října 1934 a v něm jmenovitě 
na slova »stran bmní vzorků«, na dojis jejÍ' z 29. říjn'a 1934, telégram 
žalobců-va dopi!s ža'lované z 1. Jisto:padu 1934, které se zdaji nasvěd
čov~ti tornu, ž': žalcvanác "boží sice ·pozastavila, nedávala je však k di,s
POSI'CI a nechtela smlouvu zrušiti, nýbrž hodlala jen žádati za sní'ženÍ 
ceny trhové pro méněcennost zboží. Prvý soud uvedl dále v odůvodnění 
rozsudl<u, že šlo o právní jednání. kupců-, kte,ré na ohou stranách bylo 
o?choldem, že vývozce (IProdate1) ~bo'ží prodal k účelu výroby, že jest 
uZl'h ustana.v;enf obchodního zákona, že žal,ovajná ne'múže se hrálnHi 
ústav,em správy podle občal1ského zákoník" a že platí čL 3470bch. 
zák., podle něhož se však nezachovala. Avšak i s tímto odů-vodiněním 
nel'ze souhlasiti, neboť nejvyšší soud v rozhodnuti Č. 10484 Sb. Th. s. 
~yložH,. že výtka vad podle čl. 347 obch. zák. musí 'Obsahovati zprávu, 
ze k~plte~. s~led~l, že z?oží neodpov'dá smluvené jakosti nebo poža
da;rkum, Jlmz ma d:le z"kOlna vyhovovati', že to kupitel nemíní trpěti, 
a ze dodané zboží ncschvaluj:e. Nesmí však býti výtka v tom směrU' že 
se ma prod,atel na příště vyvarovati podobné vadě, nebo výtka, že~hce 
kupltel dOCll!tJ poshovění v p'lacen'í' kupní ceny, nýbrž kupitel musí dáti 
na]e~o, že miní se domáhati některého nároku pod]e § 932 obč. zák. 
Kt,e.:~ho určitého n;í;roku z těch, jež jsou vytčeny v § 932 obč. zák, za
mysli' se domáhatI, nepotřebuje kupite! projeviti, ihned v oznámení vad. 
P~dJ,e dotčeného rozh~d~'lltí .nejvyššího soudu lze v t",kovém případě 
UZltl ustanovenI o sprave podle § 932 obč. zák. V té pří,čině poukazuje 
se I. na rD'zhodoulí nejvyššího soudu č. 3307 Sb. n. s. Bude tedy na 
prvmm S?U'd~" ,aby v naznačené:n' směr~.věc uvážil resp. provedl důkazy 
? ,tvrzer;e menec~nnosŤl dodaneho zbozl, o oprávněnosti srážky, kterou 
zal ovana z tmove ceny uómla, ao tom, zda byla srážka ta 'přiměřená. 

Ne j vy Š š í s o II cf nevyhověl rekursu. 
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D (\vody: 

Nelze pochybovati o tom, že žalovaná již telegramem a dopi,sem 
z 29. října 1934 projevHa, že n.emíni vady dodané ,slámy trpěti, že uči
nila opatření, aby mohl býti vzorek dodané slámy prohlédnut znalcem, 
by se mohl", domáhati některého z nár'Oků uve·dených v § 932 obč. zák., 
což pak učinila dopisem z 1. I'istopadu 1934. Z řečeného dopisu vy
plývá, že žalovaná pozastavH'a zaslané zboží, že je však přes to, že 
o~námila jeho v<ldy, nedala žalo:bci k disposici, nýbrž že je, třebas 
vadné, při'jala 'j:ako plnění, k čemuž byla oprávněna, nechtě-ta-li užíti 
svého práva, wby vadn·é zbožl odmma, žádala řádné splnění smlouvy 
kromě niihrady škody a po pií'pa;dě prohl>ásH'a, že od' smlouvy odstu
puje (srv. rozh. Č. 3307 Sb. n. s.). Neuplatni,všinárok redhibiční na 
zrušení kupní smtouvy, nýbrž nárok na přiměřenou slevu kupní ceny, 
nebyla žalovaná povinna uschovati dodanou slámu pro možnou d'ispo
síci žalobce, poněvadž ten nebyl' opráVlllěn požadovati' ji zpět, a neni' 
proto fO'zhodující, že si žalobce vyhmdil telegmmem z 30. ři>jna 19'34, 
že hude se s.Jamou sám dispon'Ovati a že dopisem z 1. listopadu 1934 
požádal žalova'nou, aby z dodaného zboží ničeho nepoužila a aby je 
odevzdala na jeho úlralys,peditérov;" Žalov"ná byla přes to oprávněna 
ponechati. si z·boŽí a žácdatio přiměřenou sl>evll'. Tototo práva nepozbyla 
ani tím, že po oznácmení vad dodané zbo'ží, z!pracoval",. Z toho ndze 
nikterak usuzovati, že tím vadné zboží schváHla, když přece v .dopise 
z 1. listopadu 19>34 výslovně prohlásil'a, že si ,slámu suce ponechává, 
že však trvá na slevě z kupní ceny pro vadnost slámy. Vytýká-li stěžo
vatel, že vady, které žalovaná vl'tkla dodané rýžové s'J:á,mě a kter.é o~ná
mila žal'Obd, nebyly vady skryté, nýbrž že šlo o vady, 'které byly při 
ohledání zboŽÍ (čj,. 347 obch. zák.) ihned zjevné, má tím zřejmě na 
mysli ustanovení § 928 obč. úk., po.dle něhož nemá s'práva místa, jsou-li 
v<ldy věci náp~dné, vyjímajíc případ lstivého zamlčení vady nebo vý
s.l!ovné přípovědi, že vě,c 'j e všelikých vad prosta. Avšak dotčené Ulstanoveni 
se vztahu~e jien na vady, které byly ik!uipltel:i známy nebo poznatelny pd 
uzavření smlouvy, nikoli však na vady, 'k!teré se objevi až při, pozděj'ším 
splněn!. Nelze tudíž v tomto případě u'ží,ti' ustanoveni § 928 o·bč. zák., 
ježto. nebylo zjištěno., ba ani tvrzeno, že žaluvaná prohlédla koupenou 
s]'ácmu již před jejím dodáním. K stěžovatelově n~mitoe, že si ,přece ža·lo
va-ná nemúže sama, vypočirtati m·enší cenu dodaného z,'bo'ží a určtti si 
takto samo·volně cenu, s,e podotýká, že otázka, zda bylo dodané zboží 
skutečn.ě méněcenné a zda tedy byla žalovaná .oprávněna učiniti srážku 
z kuplUí ceny, a v jaké výš.i, bude právě pOd,le napadeného usnesení 
nyní předmětem jednáni a rozhodování soudu prvé stoHce. 

čís. 16003. 

Majitelé domu v obc/ch země české jsou povinni udržovati chodník, 
který nebyl obcí převzat (§ 92, odst. 1, stav. ř. č. 5/1889 z. z. pro 
čechy), v dobrém a sohůdném stavu. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1937, Rl 1[}7/37.) 
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. Žalobkyn.é ~e n.a žalo'v~ných spol~vlastníd~h domu v obci T. (v Če
cha,ch) dom"ha nahrady skody za uraz, ktery utrpHa navečerdl1e 13. 
února 1936 pi>dem na kluzkém a neposypaném chodníku před domem 
žalovaných, ačkoli tehdy bylo třeba chodnik čistiti anebo posypati. 
neboť byl pokryt umrzlým sllénem. ProH žalobě namítli úlovaní mimo 
jiné té~ nedo~t~.~ek p".;siv?í .I~gitimace! ježt? chodník jest částí veřejné 
k9munlk&~e, Je]lz ud'rzovanl Jest povInnostI obce, lež není oprávněna 
presu~ouÍl' podl.e platný'c? předpisů čišt~ní a posypávání veřejného 
chodmku na majitele domu. S o u el p r v n I, s t o I, i ce žalobě vyho,věl. 
O do v o, I ac I s o u d zrušil n&p&dený rozsudek s výhradou pdvní moci. 

N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovoladm rekursům stran a uvedl 
v otázce, o, niž tu jde, v 

důvodech: 

Pokud jde o ručen, žaloY&llých za vadný stav chodníku v době úrazu 
n~t.řeba v so~zeném ,případě řešiti otá'z'l<u., zda obec mů'že platně llaří~ 
dIÍl" ab~ :majlteléd?n;~~istH! a 'Posypávali chodníky v době llMedí, 
pon:evadz Jednak ·nem z],,'teno, ze chodník hyll obci převzat, jednak uelržo
VWCI ,pov~~nost vla~tnika domu, uložená mu předpisem § 92, odst. 1, sta
v~bm~0.ra:d1lJpro Cechy (zák. zedn'e 8. ledna 1889, Č. 5 z. z. pro Čechy), 
P:~'C~'&ZI., na obec te'~rve výslovný;m odevzd"llím a převzetím chodníku, 
pn ~emlz ner?zhodu]e, zda cho(lní'l<u sl<utečné užívá j ,,1<0 veřejné :ko
mUllukace, am zda Se obec staJh jeho v],astnicí jako veřejného statku 
(srv. r?'zh. č. 1~! 17 Sb. ~. s;). Povin~ost udržovati nepřevzatý choclník 
v ,dobr~m a tudlz ve schudnemstavu jest vlastníku domu uložena: plat
u)"!" ~~~onem a není nejmenší, pochybnos.ti, ani s. hlediska mzhodnutí 
n;lvysslho .~prá'V'ní1h'Ú sondUJ Č. 123:58 Sb. adm., že na základě řečeného 
z~l<ona, t~!,~ ~taveb,",ílho řwdu, jest obec ve výkonu místní policie opráv
nen& v '~:I'~,~e chodníiků n~pIevzatých ulo,žiti vlastníkům doml! po'vi'll~ 
nost II< ČI'stem a posypávání t&kových chodn>iků. 

čís. 16004. 

. , Zadržovati právopod1e § 471 obč. zák. lze uplatňovati i k věcem 
lez ~ d.o.~taly do detence věřitelovy bez vůle a vědllmi jejich vtastnlka' 
byl-It ventel b,ezelstným v době, kdy učinil náklad na ně. Napotomnf 
obmyslnost neskodf. 

(Rmh. ze dne 3. dU!bna 1937, Rv I 2220(35.) 

Srv. w~h. Č. 14331, 12121, 11232 Sb. n. s. 

Ž"llUjící firma se clomwhá .na žalovallých ma'jitelÍICh &utodí1ny v)"dáJni 
t;.~ktoru a k odůvodnění žalobního nároku přednesla: Nájemce dvora 
:.:k~'Ú;~ .. ?dev~dal JI poclle smlou,,"y sjednané dne 24. břema 1930 k za
ps~en1 Je]1 smeneč::~ pohledi>vky v, částce 21.950 Kč mezi jinými' ze
lmena traktor, o ne]z Jde. Zalobkyne po p,řevzetí traktoru ponechal'a jej 
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Vi,ktoru P. v uZlvam a v uschování se závazkem udržovati traktor teil 
na vlastní útraty v dobrém a v použivatelném stavu a hraditi veškeré 
možné opravy ze svého. Na traktom byla při,pevněna tabulka s nápi
sem vyznačujícím její vlastllictvL žalovaní namítli, že jim Viktor P. dal 
na podzim 1931 sporný tr&ktor do opravy, že jim za opravu trwktoru 
vznikla ,pohledávka 3.787 Kč, že v době opravy nevěděli, že tr"kto,r není 
vlastnictvím Viktora P. a že pro.to jsou oprá'Vněni uplatňovati zadržo
vací právo jak podle občanského, tak podle obchodnlho zikoníku. Ža
loba by,la zamítnuta s o u d Y vše c h t n s t o Hc, n e j v y Š š í m 
soud,em z těchto 

d ů vo d ů: 

Ve sporu jde jen o to, zda mohou žalovaní proti ža:lobě o vydání 
tr&ktoTU uplatňovati zadržo,vací právo ve smyslu § 471 dbč. zák. pro 
na,l<l.ad učiněný na věc. Ustanovení čl. .313 a ná~1. obch. zruk. nellze v sou
zené věci užiti, ježto neJele o, vzájemné ,pohledávky z oboustranných 
obchod,ů mezi stranami uzavřených. Leč ne'ciostatek zákonných .podmí
nek z&ddovacího práva: podle obchodního, z"l<ona ne!brání tomu, &by 
bylo užilo ustanovení občanského zákoní'ka o zadržovacím právu. Máť 
zadržovací právo podle ohchod:ního úkona širš,f právní účinky (srv. 
čl. 315 obch. zák.) než zadržovací právo podle § 471 obč. zák. (srv. 
Č. 4297 Sb. n. s.). Jde tudí,ž o' dvě rů,mé práNní' instituce, a třebas nelze 
užíti zadržovacího práva podle čl,. 313 ohch. zák., lze i ve věcech db
chodní!chužíti ustanovení občanSkého zitkoníka o z"držovací:m ,právu 
(srv. čl. 1 obch. zák.). POd'le § 471 o'bč. zák. můŽe ten, kd,o jest po
vin'en vy·dati věc, zadržeti ji k zajišténÍ' svých dospěl'ých pohledávek, 
vzniklých nákladem na věc učiněný:m nebo škodou věd jemu způsobe
n ou, s tím účinkem, že může hýti odsouzen k vydání i en za vzájemné 
plnění z ruky do mky. Dovolatel!ka zdůrazňuje, že zadržovací právo 
nemůže býti vykonáno na věcech cizích, nejsoucích vlastlli'otvím dluž
níka dotčeného věřitele, které se bez vúle a vědomí skutei'ného vlast
níka dostaly do detenc·e věřite1o,vy, a že v takovém .případě se věři,tel 
nemůže odvolávati na svou' bezelstnost. Leč ,podle doslovu § 471 ohč . 
zwk., j"k byl sh'Ora uveden, jest 'pro oprávněnost zadržovacího práva 
rozhodujid, zda byl uočiněn náklad n a věc, o jejíž vyditní jde. Aby 
tento nákl&d byl u6něn z popudu toho, ,kdo se domáhá vydání věci, 
zákon výskvně nežádá. Není závažné, proč držitel věci učinil na lli 
n"k,lad a zda sn.ad má proti vl,astníku věd anebo ,p r 'o t i t ře t í 
o s obě nárok na jeho n~hradu (srv. Č. 11232 Sb. n. s.). Nel·ze ovšem 
uplatňovati zadržovací právo, jde-Ii o věcodňato,u svémooně nebo 
Isti,vě, vypůjčenou, v uschování nebo v n"j,em vzatou (§ 1440 obč. zák.). 
O ž,"dný z těchto "pHpad'ě vš&k v souzené věci llejde, ježto, jak zjIštěno" 
byl traktor odevzdá'n Viktorem P. žalovaným k opravě. Vyhledává se 
dále, by ten, kdo učinH náklad na věc, byl bezeJs,tným, a to' v d'obě, 
kdy byl nákhd uČÍoněn. ZdůrazňUljef § 334 abč. zák, že prilvo podržeti 
(správně zadržeti) věc pro svou pohledávku přfsluší jen ,poctiovému ma
jiteli (Inh&ber). Z § 338 obč. zruk p&k pJ.yne, že nwpotomní obmyslnost 
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neškodi dřivějšimu bezelstnému držiteli. Jde tudí,ž v souzené věci o to, 
zda byH žalovaní v době, kdy byl učiněn náklad na věc, bezelstnými 
v tom směru, že Viktor P., jenž jim dal tralkolor k OijJravě, byl oprávněn 
s tmktorem disp.onovati čili nk. Nižšími soudy bylo zjIštěno, že tabulka 
žalující firmou, na traktoru připe"něná hyla olejem a prachem následkem 
upotřebení traktoru zamazaná a nebyla proto lak nápadná a že žalovaní 
neb}'1li na tuto tahulku ani upozorněni, ani jim nebylo řečeno, že traktor 
patří ža,lobkyni. Nebylo tudíž d.ůvodné příč>ny, aby žalovaní ,pochybo
va.ld.o tom, že Viktor P. 'byl oprávněn dáti jim traktor k opravě. Se zře
telem na vývody dovolání doUču>j,íd, že žal'Obkynino vlastl1'iclvi bylo na 
tr"ktoru vyznačeno zpu,sobem na venek patrným, se ·podotýká, že podlé 
vl·astniho tvrzení ža·lobkyně šlo jen o t. zv. zaji·šťovací pře"J,astnoění, jež 
bylo podl·e jejího názoru převedeno na ni Hm, že přenechala traktor 
na-dMe v Ulschování a k řádnému uŽÍván.Lpřevodd Viktoru P. a že k na
značení vlastnictví žalobkynina byla n,a traktoru upevněna ,plechová ta·· 
bulka s nápisem, vyznačujícím vlastnidvi žalobkynino. šlo tudíi o pře
vod vlastnidví ,prohblšenfm .podle § 428 obč. zák. (constitutllm posse
so.rioum), co·ž však při zaji'šťovacím převlastnění nestačí (srv. Č. 2461, 
3·701,9924 Sb. n. s.). 

čis. 16005. 

Nelze zároveň vydati rozsudek na složeni přísahy vyjevovací i na 
vydání dokladil, dokud vyjevovací přísaha nebyla složena, když bude 
oprávněnému teprve na základě složené vyjevovaci přísahy možno blíže 
označiti doklady, jichž vydáni poŽaduje. Jest vydati zatlm jen dílčí roz
sudek o žalobní žádosti na složení přísahy vyjevovací a podle § 190 
c. ř. s. přerušiti řízeni o žalobní žádosti na vydání dokladu. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1937, Rv I 1227/35.) 

žalovaný byl od roku 1913 až do roku 1933 jednatelem žalující spo
Iečnosti,byl po,věřen vedením obchodních knih a povinen předkláidati 
po uplynut! obchodního roku účetní uzávěrku. Poněvadž žalovaný ne
vydal žalující společnosti, j!"omí OÓl roku, 1933 v likvidaci, veškeré pří
slušné doklady k obchodním knihám a tvrdí·l, že dokladů těch nemá, 
domáhá se žaIujúcí sPQlečnost výroku, aby žalovaný byl uznán povinným 
l. udati, které obchodní· kni,hy žalujíci firmy z let 1913 až 1933 spolu 
se všemi přís·lušnými doklady, účty, korespondencí, běžnými účty ko
mitentů Poštovní spořitelny a ostamich peněžních ústavů, zvláště pak 
uzavřené účelní u'závěrky a výkazy zisku a ztrMy k 31. s.ppnu toho kte
rého roku a ostatní, pří'slušné doklad)' žalujíd Hrmy, ještě existují a kde 
se nalézají, a v)"loonaU přísaohu, že její údaje jsol.l správné a úplné; 
II. žalující fírmě předložíti a odevzdati pod I. uvedené záznamy a ob
chodní kni!hy spolu se všemi dokla;dy, při čemž se vyhrazuje žaluúící 
firmě právo, blíiže označiti tyto obchodní knihy a záznamy spolu s do
klady pro nevykonání vyj evovacf. přísahy žalovaným. N í žš í s o u d y 
uznaly podl'e žaloby. 
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Ne i v y š š i s o II d nevyhověl dovoláni, pokud jím byl potvrzen 
rozsulÓlek prvého souelu pod 1., t. j" ve výroku o vyjevovací přisaze a ve 
výroku útratovém, naproti tomu vyhověl dovoj,ání v příčině výroku pod 
II., týkajícím se vydámi dokladů, rozsudky obou nižších soudů zrušH 
a uložil ,prvému soudu, aby podle § HlO c. ř. s. přerušil řízení. o žalobním 
nároku na předložení· a odevzdání knih a dokladů, a pOlkračoval v něm 
až po výkonu pHsahy vyjevovací. 

Důvody: 

V souzeném případě jde 0' žalobu podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s., 
a to přeelně o složení' přísahy vyjevovací, aby se zjistily do.kla;dy, 
o které žalobci jde, a pak o vydání těchto dokladů. V tal<ovém případě 
nelze současně vydati rozsudek na složení lP'řísahy vyjevovací ina vy
dání dokladů, když dosud nebyla vyjevovací přísaha s,ložena. Teprve 
na základě složené vyj evovací ·přisahy bude žal'obkyoi mQžno bUže ozna
čiti doklady, ji.chž vydání požaduje, takže dosud není dán podklad pro 
rozhodnuti, aby žalovaný mohl býtit uznállpovinným k jejich vydání. 
žalobkyně také podle toho hl-edk k u~tanovení odstavce 3 čl. XLII řeč. 
zák, 'které je vý,jimkou z předpisu § 225 'Co ř. S. o určitosti, žal10bní 
prosby, upravill,a žal-obní žádost, v)"hradívši si po složeni 'vyjevovaci 
přísahy oznámiti dokhdy, o jichž vydání žádá. Bylo proto vydati zatím 
jlen rozsudek dUčí, odpovílÓajíd žalobní žádosti tak, ia'ko se to stalo 
ve výroku wvsudku prvého soudu pod 1., a řízení' O' druhé žádosti ža
lo,bní přerušiti podle § \90 C. ř. s. a·ž do té doby, kdy žalovaný složí 
vyjevova.cí' přísahu, neboť tepr"e pwk bude mo·žno doplniti návrh ža
lobní, aby ko'nečný výrok rozsudečný byl určitý. Není, přípustné, aby 
bližší určení předmělu a způsO'hll plnění bylo ,ponecháno v nejistotě a by 
rozwdBk mohl po případě zavdati svojí nejasností a neutrmostí příčinu 
k uo:vému sporu.. 

čís. 16006. 

Ochrana nesvéprávného nepominutelného dědice pozůstalostním sou
dem v nesporném řízeni se týká jen číselného vym~řenl povínného dilu 
a jeho zajištění. 

Pozustatostni soud není oprávněn, aby v nesporném řízení zprostil 
povinný díl nepomínutelného nezletilého dědice omezeni svěřenským 
llástupnictvím, nařízeného poslední vůlí zůstavitelovou. 

(Rozh. ze dne 7. dubu" 1937, R I 1080/36.) 

Pos:lední vůlí ustanovil zůstaovi·tel universálním dědkem veškecého 
svého movitého a nemovitého· jměnÍ' s"ého jediného syna Jana! K-a s tim, 
že může podole libosti doilsponovali s Hmto, jměnlm teprve, až dos<lhne 
věku 28 let; nedočká-Ii se tohoto věku a nebude-li míti žádných po
tomků, připadá celé dědi'ctví stejným díkm Hlávkovým kolejím student
ským a Národohospodářskérnu ústavu v Praze. Zústavitel,dv syn Jan K., 
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narozený dne 1. března 1928, se při,h.Jásilk pozůstalosti z: závěti s do: 
brodiním inventáře, ani'ž se vsak ~mlml:,o 10'0:' z~a SI ~yhr,azule povmny 
díl. Niž š i s o ud y rozhodly, ze sveren;ke nas.tupntC~VI ma s~ v po
zemkových knihách poznamenati co do peh osmm powstalo~tmch, ne
movitos,tí, poněvadž nezletilý Jan K. !ná podle § 7~ 4 obč. zak. n!lJrok, 
aby mu další tři osminy byly odevz,dany zoela voble. 

N e j vy Š š í so li d zrušil z podnětu dovo:lacího rel<U;rs~1 svěře~.
ských nástupnékú lIsnesenÍ obou nižšíc~ soudů ja>ko zmatecna a ulozll 
soudu prvé stolice, "by v ří'zení, pokracova\ a znova rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovolaci re1<urs svěřenských nástupní'ků j~st podle § 46, odst" 2, 
z!ikona č. 100/1931 Sb. z. a n, podán ,pro nez3!'konnost, kterou Spatrull 
v tom že se usnesení rekmsního soudu příčí ustanovením §§ 774, 80.'} 
a 808' obč. zák Leč před věcným řešením jest z úřadu zkollma,u, z;da 
mohlo bý'!; o' věci vůbec rozhodnuto v ř~",eni lD,e~'P0r~ém. \odle ~.1 zak. 
č. 100/1931 Sb. z. a n. smí býti tohoto, zakona uzuto, jen, ma-h byl!> ,podle 
zákonných přecjpisů postupováno v soudním ří;ení,nesl;orn~m, ?tázka, 
zda a pokud má pozůstalostní soud v nesporne~l ri~em pecova\! o ne
sV0právné nepO'minutelné dědice, jest '~pra~:na predp.lsy §§ 4\ 92 ,a .162 
nesp. pal. Podle § 49 se múže soud, jesthze nepommutelm dedlCI)SOU 
nezp",sohiHI spravovarti své jmění', spoko'j iti, tím, že se k úhrwdě techt~ 
nároků složí u něho část pozůstaloslních věcí. k tomu se h?dídch, Jez 
k této, úhradě stačí. Ale i složen,í to může býl! prommuto, Je-I! tu po
zůstalostní' nemovitost k zajištění se hodfcí. Podle § 92 č. 1 nesp. pat. 
zřídí, soud z úřadu sou;pis :pOZLlstalostníllo jmění, je-li nepominutel'11~ 
dědic pod poručnictvím aneb opat;o~nictvím. ~ 162~ra~í:. Povs~ane-}I 
pochybnost, zda nezletilý nebo chran,e~y n~'pom~nllteI:ny dedlc n:n~ zkra
cen ve svém povinném dílu, 'musí byh z urednl povmnostl na'lehano n~ 
to aby byl ,podán výkaz o ,povinném dHu, zřizený podle ustanovenI 
§§ 783 až 789 obč. z<>k. Ze srovnámí, ře'čených př~clpi:sů" v nichž § 774 
OIbč. zák. není citová,n, plyne, že se o'chrana nes,vepravneho nepominu
telného dědi:ce v ří:zení PO'zú,stal'Ostnílm týlká j 5Di 'ČÍs,e)n,,"ho vyměření po
vinného dílu a 'jeho' zaji'štění. Není tlldíž záko,nného předpisu, že má 
býti v nespomém řízení postupov"~.o, i při .řeš;ní ,otázky, zda n,eplatn?~~ 
jest výminka nebO' závada, omezUJtCI l~ovI,~ny ,d,tl. Nebyly,proto .~IZSI 
soudy povo'lány k tomu, aby v nes;pornem nzelll povmny dl'l nezletI!~ho 
syna zůstavitelova zprostily omezení svěřensk)Ílm ná:stupnidvím, nan:e~ 
ným poslední vůlí zůstavitelovou. Učinily-li laik pf;s t~: rOl:hO'dly o vec,l; 
o níž mělo podle zákona býtI rozhodnuto spornym nzemm. Jde tudlz 
o zmatečnost ve smyslili. § 41, ,písm. dl, zák. Č. 100/1931 Sb., z. ,a ~., 
jíž jest dbáti z moci liřední (§ 41, odst. 4, a § 46, odst. 3, tehoz :':
konal a byl,o se usnésti, jaM se stalo (§ 43, odst. 2~ a § 46',.ods~. 3 r,ee. 
zák.). Na pozů,stalostním soudu hude, <rby pokracoval v nzenl, avsaK 
!ůliko, V mezích vytčených předpis,y §§ 49, 92 a 162 nesp. pat. a aby 
znovu: rozhodlo návrzích na odevzdál1Í pozůstalosti. 
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Třebaže se člen stavebního družstva nedůmáhal změny stanov druž
stva, může ve sporu namítati, že stanovy odporují dO'brým mravům. 

Umožňuje-li se členům družstva spořením (splácením menších mě
síčních bezúročných částek družstva) poskytnutí 'bezúročné zápůjčky na 
stavbu vlastního domku, jež se pak splácejí v menších měsíčních část
kách, jest částky, které členové družstva, jímž zápůjčka byla poskytnuta,. 
již dříve zaplatili, na tuto zápůjčku ve lormě úspor postaviti ve smyslu. 
ustanovení stanov na roveň zpětným stavebním půjčkovým splátkám. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 19'37, Rv I 464/35,) 

žalobce, který vystoupí:] ze žalovaného stavebního a úsporného' 
družstva, jehož členem byl od roku 1926, domáhá se na druž,stvu vrá
cení částek, j.ež jako člen sp],,,cel> k tomU! účelu', wby mohl ciosáhnol.lU 
z<Í<půj,čky na stavbu domku. Žalované družstvo, uznavši zčásti žalobní 
námk, namítlo, že částka 2.049 Kč 70 hneníl ,podle § 11 c) sta,nov dosud 
splatná, ježto podle tohoto 'llstwnovení se vrácení vystouplým člem1m 
děje jen podle míry docházejícfch stavebnich zápůjčkových splátek těch 
čl1enů, kterým ii'ž byl,a púskytnuta bezúwoná stavební z,"pújčka, a že 
žalobci, nepřísluší n<Írok na vráoení, částky 468 Kč 30 h vůbec, j ežlo 
podle stanov žalO'v!lJn.Élho df1lžstva připadá na režiJní výlohy. S o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl žalobu co do částky 2.049 Kč 70 h ,pro tento
kráte, CO' do částky 468 Kč 30 h zcela. O d v O' I ac í s o' ud rozsudek 
prvého soudu potvrdil. 

Ne j vy š.s f s o u d nevyhověl dov,olánlÍ. 

D ů vod y: 

S právního hlediska uplatňuje žah;bce hlavně to, že prý stanovy ža
lovaného družstva odporuji co do úcelu družstva a w do vystoupení 
členll z družstva a vrácení stavebních úspor družstevnímu zákonu Č. 70/ 
1873 ř. z. a dobrým mravům. Podle§ 1 řeč, zák. musí býti účelem spo
lečenstva podporovati, výdělek nebohospodářsl,ví. S)!ýo\! členll spoleČe 
ným provozováním závodu ruebo poskytováním úvěru a je tedy v sou
hlase s tímto ustanoven,ím § 2 ,sla>nov, pocJ!I,e něhož jest účelem žalova
ného družstva opatřovati svým členům vlastní domy a pOdporo)!ati spo
řivost svých členů, V § 5 Č. 4 wved. zák. se stanoví, že spoleěenstevní 
smlouva musí obsahovati podmilnky zániku členství' vystoupením, smrtí 
nebo vyloučením; úpravu zánikll členství zŮ'stavuje zákon celkem auto
nomní disposici. Rovněž na úsporách a záp:ůjlčká:ch ,člEmů družstva kromě 
závO'dní'ch podHů (§§ 76 a 78 řeč. zák) nemá řečený zákon vel'ídch 
předpi,sů a mohou býti smlouvou (stanovami)ruzni' upraveny. Není 
proto správná žalobcova výtka, že stanovy žalovaného společenstva od
porují v uvedených směrech řečenému :zirkon-u, Co se týká tvrzenL, že 
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stanovy odporují dobrým mravům, jest ovšem ynylný ná"or o~vo·1a:ího 
soudu že se žalobce nemůže této výtky dovolavah, kdy' se Jako clen 
hlaso;áJním nebo jinýmí vhodnými prostřeDky nepřičinil o náleži,tooll 
vměnu stanov. Skutečnosti, že smlou"a odpomje dobrým mravU"lli 
a že jest proto nko,tná, může se smllu"ce vždy dovolávati, avšak jest 
souhlasiti s odvolacím soudem, že stanovy žalovaného družstva dobrým 
mravům neodporují. U Ž<Llovaného dmžstva j·de o z"l-áštní "'působ spo
řeni jeho členů splácením ma!lých měsíčních bezúročnýoh částek (nej
méně 50 Kč), kterým se jim časem umožní posky~nutí bezúro·čné zá
půjčky 30.000 Kč na stavbU' vllastního domku, kterážto zápů'jčka se pak 
v malých měsíčních spl'átkáoh (150 Kč) splácL Je zřejmé, že za tohoto 
stavu lze vystouplým členům, kteří ne"yčkali, až se na ně dostane bez
úročněstwvební záJpůjčky od družstva, vrátiti jejkh slo.žené úspory jen 
podl'e míry stavebních z<Í!půjčkových splátek těch členů, kterým byla 
stavební zápil'jčka poskytnuta, jinak by byl při hromadných výpo"ědech 
členů ohrožen finanóní stav členů družstva a jmění' členů dmžstvem 
slpravov"ného. Je proto nutno, aby vrácení úspor vystouplých č.Jet;ů 
byllO uclržovámo v rovnováze se sp,látkami členů, kteří bezúročnou za
pi\jčku obdrželi. Nelz·e proto vytýk<ttí tomuto "p·ůsobuopatřování kapi" 
tMu pro bezúročné záJpůjčky členům a vrácení úspor vystouplým členům, 
že by byl v zás~dě v odporu s dobrými mracvy. částky, které členové 
družstva jimž byl,a, bezúročná zápůjcčka poskytnuta, zaplatHi na tuto 
z<Í;půjčk~ jilŽ ·dříve ve formě úspor, nutno ovšem postaviti na rove~ 
zpětným sta,vebním zápůjokovým splátkám těchto členů, nebof opačny 
výkl<td § 11 c) sbnov v novém znění by by} v odporu s dobrýmI mravy, 
ježto by při něm bylo zůstaNeno libovůli žalovaného ·družstva zadržO
v"ti vrácení úspor vystoupIých č}enů, z nichž družstvo může pob-kati 
úroky, ani'ž je musí vystouplým členům hraditi, a při tom si účtuje ještě 
všechny režijní výlohy. To by bylo ovšem zřejmé využitkování tís~ě 
těchto členů, kteří jsou, jak vychází ze stanov družstva najevo, vesmes 
lidé majetkové sll'abL Podl,e vý!povědi ,svědka Josefa B., účetníih~ 
ža.lov"ného družstva, a podle z1ištěnínižších soud'ů, byl stav ke ,dm 
7. listopadu 1934 ve stavebním okrese moravskotřebovském tento: ,před 
ža'lobcem vystoupilo 27 Čol'enů, jimž se má na ,složené stavební úspory 
vrátiti celkem 16.9,15 Kč 60 h, vystouplj"m členům vráti'lo žalované 
družstvo· v letech 1927 až 1930 celkem 33.275 Kč 90 h, členové, kterým 
se dostalo'odl družstva b-e,zúroĎné stavební zápůjčky, splatili družstvu 
oelkem 49.733 Kč 90 h, z č~hož ,připadá na režijní vý,lOlhy 10.711 Kč 
25 h a na dřícvější úspory 12.207 Kč 80 h. Když se tedy od částky 
těchto členů družstvem přijaté 49.733- Kč 90 h odečtou režijní, výlohy 
10.711 Kč 25 h, ~bývá na přijatých splátkách .39.022 Kč &5 h, úspory 
vystouplým členům vrácené v l'etech 1927 až 1930či'fi'í 33.275 Kč 90 h, 
t<:ikže zbývá 5.746 Kč 75 h, tedy částka, která nestačí na vrácení úsp?r 
ža.lohcových, ježto jej předClházeF vystoupl'íl členové s celkovým na
rokem na vr"cení 16.915 Kč 60 h. V úvahu přiChází z úspor žalobco
výoh vůbec jen čás~ka 2.049 Kč 70 h s příslušnými úroky, ježto další 
částka, 468 Kč 30 h přilP"dá na režijn! výlohy, a nemá proto žalobce 
na vrácení této částky vůbec .nároku. -
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Přiznalo-Ii stavební družstvo čekatelské právo k dvěma domkům 
manželům s p o leč ně, nemá manželka s a m a nárok proti družstvu, 
aby jí bylo přiznáno čekatelské právo k oběma domkům, vzdal-li se 
správce konkursní podstaty manželovy čekatelského práva k nim a 
družstvo jej tohoto práva i následkem výpovědi členství správcem zba
vilo, a nemůže žádati, aby jí byly prodány do vlastnictví oba domky 
(§ 18 stanov). 

(Rozh. ze dn,e 7. dubna 1937, Rv I 646/35.) 

žalobkyně se domáhá žalobou, aby usnesení valné hromady žalo
vaného družstva ze dne 1. března 1933, pokud jím bylo p6znáno čeka
telské právo na domky č. ,po 282 a 293 v P. Josefu a Janu T -ovým, 
byla prohlášeno vůči žaIobkyni za neúčinné a žalobkyně uznána čeka
telkou vlastnického prá"a k těmto, domkům a aby bylo žalované druž
stvo uznáno povinnýlm vydati oba řečené domky žalobkyni, listinou 
vkladu schopnou do vlastnic,tvL P r v n í s o' II d vyhověl prvni části 

žalobního návrhu, kdežto druhou část pro tentokráte zamítl. O de v o
l a c í s o u d na odvolání, obou stran vyhověl odNolání žalovaného 
družstva taik, že ",mítI i první část ž<:ilobní\ho nároku a dmhou část 
zamitl 'l<on ečně. 

Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dov,ol{,ní. 

Důvody: 

S právn.ího hlediska jest žaIob'kyni přis,věclčiti, že ona a její manžel 
Karel S. byli společnými čebteli vktstnkkého práva na domky č. p. 282 
a 283 v P. To jde jasně najevo nejen z návrhu trhové smlouvy Zie dne 
17. září 1931, který žalované dmžstvo samo sepsalo a podl'e něhož měl~ 
býti prodány oba tyto domky hl'obky-ni a jejímu man,želu Karlu S-OVl 
do ro"nodíllnéhospoluvlastnictví, ale i z toho, že -se žal'ov"né ·družstvo 
samo přičiňovalo u mini'sterstv'a sodáln,í péče ° souhlas k tomuto pře
vOldu vlastni·otví a jej dopomčovalo a že také ministerstvo souhlas ten 
d~lo pod ,podmínkou, že olba domky budou sloučeny v jedno lmihovní 
těleso'. Rovněž to, že se tato podmínka, toti~ sloučení obou domků, 
do'sud nesplnil-a, není takové pov~hy, <l!by se pro ni musel'a zamItnouti 
druhá část žalobního návrhu definitivně. Splnění této podmínky byl na 
překá~k", jen pož<l!davek SpOlřitelny města V" <l!by ve sloučené knihovní 
vložce šly za selbou její dvě pohledávky s,tátem nezaručené po 20.100 Kč 
a za nimi telPrve j:ejí dvě pohledácvky státem zamčené po 93.800 Kč, 
tedy v tomto pořadí: 20.100 Kč, 20.100 Kč, 93-.800 Kč a 93.800 Kč. 
K tomuto, požadavku je ovšem třeba souhl'asu ministerstva sociální péče, 
ale žalované druž-stvo sea souhla,s ten ani nepokusHo, " dokud nebyl 
odepřen, nebyI-o družstvo, oprávněno z této příčiny zb~vovati ž<tlobkyni 
jejího čekatelského práva na uvedené domky. Žaloba však nemůže ob
státi z jiného dŮVODU. čekatelské právo na domky č. p. 282 a 283 v P. 

Civilní rozhodnuti XIX. 28 
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bylo žalovaným družstvem př!zn,á-no žalobkyni společně ,s jejím m~ll
ž·elem Karlem S-em clo rovnoddneho spoluv!astmctvl k obema domkum. 
Když všwk potom dne 20. prosinc~ 1932 upadl n:'anže~ ž~loblkyně Ka:el S, 
do konkursu a správce konkursnr podstaty se Jeho Jmenem vzdal ceka
telského nároku na oba domky ve prospěch žalovaného. družstva, druž
stvo to vzalo. na vědomí a mimo to i Karla S-a zbavilo čekatelského 
práva na domky ty a vrátiIo jeho členský podíl i stavební zálohu do 
rukou správce konkursní, podstaty, nastala zcel-a nová situa'0e a žalo
vané družstvo nemůže býti donucovámo, aby žalobkyn'i samé přiznalo 
čekatel'ské právo, na celé domky č. p. 282 a 283 v P. a vydal'o oba uve·· 
dené domky žalobkyn,i do vlastnictví, když se ,podl'e § 22 jeho stanov 
jedné osobě (také manželice) nesmí! prodati více než jeden rodinný dům. 
Ust"novení § 18 stanov, podle něhož pozústalí příbuzni po zemřelém 
členu, zejména jeho děti nebo velova, mohou vsto~piti v prá!va a závazky 
zemřelého člena, nel"e užíti na sOIJiZený přírpad, ježto Ka,rel S, nezemřel,. 
nýbrž se svého čekatelského práva vzdal. žalované družstvo za sou
hlasu mini'sterstva sociál-ní' péče sice molhlo, "dyby domky č. p. 282 a 
283 byly sllQt]čeny v jedno knihovní těleso, pUmati k nim i žal'obkyni 
samé čekatelské právo a sloučené domky Jí do, vhstnictvÍ' vydati, avšak 
povinno k tomu není, jeHO' takový závaz·ek vůči žalobkyni na sebe ne
vzalo·. Dovalatelčinu názoru, že mělo býti žalobě vy;hověno aspoň w' do 
idei\lní polovke' obou domků, ježto její' manžel Karel S. bude moci po 
skončení, konkursu opět samostatně jednati a vcházeti v p.ráva a zá
vazky, nelze přisvěd6ti, neboť žalované družstvo není povinno čekati 
v pří'čině druhé ideálni polovice a'ž do skončení konkursu Karla S-a a 
není povinno poskytnouti Karlu S-ovi znova čekatelské právo, jehož se 
Karel' S. vzdal' resp, jehož byl ~baven, 

čís. 16009. 

Zřídil-Ii Státní P.oze~ový úřad podle §§ 19 a 23 příděl. zák. č. 81/ 
1920 Sb. z. a fl. pozemlrovou služebn.ost na přiděleném pozemku ve pro
spěch jiných po~emků, jest vlastník těchto nemovitostí oprávněn uplat
ňovati své právo žalobou pOdle § 523 obč. zák., třebaže dotčená slu
žebnost není dosud zapsána v pozemkové knize a služebný pozemek 
jest lesem. V případě § 19 zák. příděl. nelze užiti patentu z 5. července 
1853, Č. 130 ř. z. V žal.obě na .ochranu pozemkové služebnosti jest slu
žebný pozemek uvésti v žalobní žádosti, přesně tak, aby bylo pro kaž
dého poznatelné, o který určitý pozemek ve skutečnosti jde. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1937, Rv I 882/35.) 

Žalobci, Jan a Maffie R-ovi, Am,tonín a Anastazie č-ovi, Jan a Marie 
S-ovi a Frwntišek J., se v žalobě domáhají, aby by],o zjištěno, že jim 
jako vlastníkům pozemků p. č. 119<i/3, 1194/5 a 1194/6 vN. V. u Ch. 
w všem jejich právním nástupcům v držení, uvedených parcel jaJko 'sta,tku 
panuijíc.ího ,příslulší proti žalovanému jako vlastnílku parcely Č. 3536 
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v Ch. a proti každému majHeli této parcely jako statku služebneho právo 
služebnosti přejezdu a přechodu v době senoseče a hno~ení po sklizení 
otav přes parcelu č. p. 3536 v Ch. po. její severní části, a aby hlov<lný 
byl uznán povinným ;0 ll,z~aH" výkon :uved~né s~užebn(}sti trpěti a zddet,i 
se jakéhokoli' Z<lbranovam vykonu rečene sll.lzebnostI. S o u cl p rve 
s t o I i c e zamítl žalobu:. O d vol a c í s o u d uznal podle ž"loby stran 
žalobců Jana a Marie B-o:vých, Jana a Mari.e S-ových a Franti'ška j., 
stran žalobců Antonína a Anastaúe č-ových potvrdiI: rozsudek soudu 
prvé stolice. 

N e j v y Š š i s o II d uložil soudu prvé stolice stran žalobců Jana 
a Marie B-ových, Jana a Marie S-ových a Fran tiška J. daMí jecln"ní a 
opětné rozhodnutí. 

Důvody: 

Žalobuí nárok jest opřen jedině o pří!dělové rozhodnutí Státního po
zemkového úřadu. V o'věřeném opilse přfděllové Ii'stiny Státního pozem
kového úřadu, č. j. 44592/32-1/2-82, jest mimo jiné uvedeno a odvo
lalCÍl soud to twké zjistitI,že se podle §§ 19 a 23 zák Č. 81/1920 Sb, 
z, a n. zři'zuje ve prospěch p"roel č. 1194/3, 1194/5 a 1194/6 v N, V. 
služebnost přejezdUl a přechO'du v době senoseče a' hnojení, po s,ldizení 
otav přes parceluč. 3536/1 v Ch. Jde tedy o diktát, který Státni pozem" 
kový úřad podlle § 19 zák. ,č. 81/19120 Sb, z. a n. zřídí,J<ve prospěch žalobců 
uV'0denou slu:žebnost (rozh, Č. 9186 Sb, n. s.), a oni jsou oprávněni 
uplatňovati své právo žalobou pO'dle § 523 obč, ztuk" třebaže s:lužebnost 
ta není ještě zapsána do veř,ejných knih, nejen proto" že ža,l'Ovanému 
jwko vlastníku sl'lllžebné :parcely Č. 3536/1 bylo tčpění výkonu služeb
nosti té přímo uloženo, ale i proto, že ,na zákkIJdě wzsuJdku žalobě 
vyhovujícího může bý'U s],užebnost ta do veřejný·ch knib vložena (srv. 
Neumannův komentá,ř k § 350 ex. ř., mzh. G!'. U, n. ř.č. 2796), Ná
mi,tka žalO'vaného, že s ním Státníl pozemkový úřado. zřizenr dotčené 
sllUžebno,sti nejednal, jest be'Z významu, ježto se zřízení služebnosti, 
O' ni,ž jde, nezaklá!dá na smlouvě, nýbrž na diktátu' Státního pozemko.
vého úřadu. To, že služebný pozemek je lesem, není, v20niku slwžebho,sti 
v souzeném přlpadě n,ijak na závadu. Nejvyšší, soucl v fO!zhoclnutí 
Č, 5652 Sb, ·n. s" na jehož podrobné odůvodnění, se odkazu~e, vyslovil, 
že patentu ze dne 5. července 1853, Č. BO ř. z. nelze užíti, jde~li o cestu 
nezbytnou, aniž v případě § 2 z",kona ze dne 27, květnal 1919,č, 318 
Sb. n. s. O' zajištění' půdy drobným pachtýři'im, a totéž má za1isté plat
nost i v případě § 19 přiděl. zák Č, 81/1920 Sb. z. a n., kde jest Stát
nímu pozemkovému úřadu přímo zá!konem uloženo, wby učinil potřebná 
opatření, a bude-li toho třeba, zřídil slulžebnosti vodní i cestné, aby bylo 
zaljištěno řádné h.ospodaření jak na pMě přidělené, tak na půdě ze zá
bom propuštěné. V tom všem má! tedy odvolací soud pravdu, Závada, 
pro ni·ž nelze spor nyní ještě rozhodnouti, záleží však v tom, že v řeče
ném ověřeném opise pří,dělové HsHn,y jest pro žalO'bce zřízena služeb
nost přejezdu a přechOdu přes služebný pozemek p. Č. 3536/1 v Ch., 
kdežto v žalobě a žalobní pro,sbě jest uvedena jako služebný pozemek 

28' 
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pareela Č. 3536 tamtéž s bl,iŽŠíil1: o,značení~ »po J~F, s.e~e.rn~ části«; 
Názor odvolacího soudu, že oznacem to nenl rozhoduj1CI, ]ezto zalovany 
ví o kterou část parceI,y č.3636 jde, dav v místech, kde žalobci jezdili, 
vykonati přikop, jest mylný, neboť pouhá vědomost ž·alovaného v té 
,příčině nestačí, nýihrž předmět žalobní v žalobě a ~ žalobn.í prosbě vy
značení' musi býti probždého poznatelný a?,usI Od~ovldaÍl skut~č
nému stavu. Podle potvrzen,í úřadu elesik zemskych a kmh pozemkovych 
v P. ze dne 24. zMÍ 1934 není ve vložce č. 395 desk zemských do té 
doby vyznačeno rozelělení parcely Č. kat. 3536 v Ch. Ze spisu n.ejde 
nijak najevo, zdali označení pa'fce}y č. 3536 »po jeF severní čásU" od
povídá skutečně iParce'le č. 3536/1, přes niž byla sporná sl:užebnost 
v přídělové listině zřízena. V té příčině zůstalo! řízení, kU'sé. V přídě
lově listině, její:ž ověřený opis hyJ předložen, jest uveden'O, že se slu
žebnost, o niž jde, zřizuje podle plánu. Jest ted,y si'luační ph'ln součástí 
přídělové li,stiny, ne'by,l však nižšími soudy k spisům opatřen, ač 'Opa
třen býti měl. Také se v ža10bě poukazuj-e výslovně na situační plán 
de dato' v R. 8. srlP':na 1925, Č. j. 71/25 B. Prvý soud se v'š<JJk, vycházeje 
z nesprávného právního st<JJuovislka, toU'to otázkou vůbec nezabýval a 
odvollwcisoll'd vadu tu nena:praviL Ježto vada ta zas",huje 'jilž řízeni 
v první stolici, bylo nutno zrušiti, rozsuelky obou nižších stol'ic a vrátiti 
véc prvému soudu, jehož úkolem 'hude řádně a spolehlivě za pom~d 
sHuačníiho pliá:n1U1 a po případě i mísln,ího ohleelámí neho jiným vhodnym 
způsobem vyšetřiti, zda služebný pozemek tak, jak jes't v žalobě ozna
čen, odpovídá skutečně p<JJrcele č. 3536/1 v Ch., či zda' potřebi v té 
příči.ně Fné Ílpravy prosby žalobn!., zejména l<dyby mezitím bylorozdě
leni pozemku p. č. 353{i ve veřejných knihách již vyznaJčeno, v kterémžto, 
přípa;dě by stačilo o,zTI<rčiti služebný pozemek v žalobuí prosbě čislem 
3536/1. Žalov<JJný v prvé sto'lid tvrdilI, že neobdržel žádného výměru 
o zřízení sporné služebnosti. Odvol,ací soud uvedl, že to je hezvýznamné, 
poněvadž žal-ovaný podle protokolu o' mlw ze dne 11. záři 1934 doznal, 
že přídělovou hstinu, na které se sl'užebnost z<JJkládá, :podepsal. V té 
při,čině však jde o patrnou chybu v psaní uvedeného protokolu a okol
nost tu tvrdila ve skutečnosH stra,na žal,ujíd a nikoHžal'ovaný, jak jde 
'llIwjevo· i, z rozsuldklU p:rV!ního soudu. Pr'vníl soud s.e námitkou tou 
vůbec nez<ťbýval a hude proto jeho úkoIem, aby dotazem u mini
sterstv<JJ zemMěl'stvf po připadl' i, jiným vhodným prostředkem zji'stil, 
zdali přídelová li,slina, na které se sporná služebnost z'aJkhldá, neho jiný 
výměr o zřízen,il sluežhnosti té byly žalovanému domčeny, nebo zdali 
hyl žalo,vaný jiným~působem o zřízeni sporné služe'bnosti uvědoměn, 
a aby pak výsledky tohoto zjištění s hledi'ska právního posoudil. 

čis. 16010. 

Odpovědnost za škody z provozu automobilů (zák. č. 162/1908 ř. z.). 

Příčinnou souvislost zanedbáni (předepsané nebo přir<mené) opa
trnosti se škodou jest řešiti při děleni náhrady podle posledního od
stavce § .2 autom. zák. na podkladě k o n k ret nic h okolnosti pnpadu. 
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Slova v § 12, odst. 3, vlád. nař. č. 107/1932 Sb. z. a n. »je-Ii toho 
třeba« se nevztahují i na zvolněni jizdy, nýbrž jen na zastaveni vozidla 
po případě i motoru. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1937, Rv I 2082/35.) 

žalovaný řidič automobilu Václav Š. jel dne 6. července 1933 osob
nim automobilem patřícim spolužalovanému Hospodářskému drulžstvu 
v K. a v obci M. se srazilI se hIobcem ]edoudm na jízdn.jm kol'e opač
ným směrem, při čemž žal,obce utrpěl zranění. žalovaný řidič automobHu 
jel po levé straně silnice ve směru jizdy rychlostí 30-35 km za hodinu 
a d,aval výst:ažné znamení a po srážce s kolem žalobcovým, jenž 'j:e1 ve 
smeru sve ]lZdy po pmvé, tedy po. nesprávné ,straně silnice o~boči1 
ještě před tím napravo a zastavil 8 m od místa srážky. MístOS<ážky 
jest na nepřehIedné ostré zatáčce směrem od K., právě v tom směru 
kterým jel žalovaný řidi,č. S o' II d IP" r v é s tol ic e neUlznal ž'alobnf 
nárok důvodem po právu. O d vol a c í s o u cl mnal jej po práV'u jed
nou čtvrtinou. D ů vod y: Po stránce právní neposoudi'l soud prvé sto
lice věc správně, doslP'ěl-Ii k úsudl<u, že 1en žalobce stihá zaviněni na 
nehodě. Podle § 12, odst. 3, vlwd. nař. Č. 107/1932 Sb. z. a n. o jízdě 
motorovými vozidl'Y jestjizelu přiměřeně zvolniti a - je-\!i toho třeba -
vozidlo po připad,ě i motor zaslavitil na nepřehledný·ch místech, zejména 
v prudk~~h Z'~hyhecihce~t. Ze zji'ště:n~ho 'S~ll'tkové?o slDavu jde ruajle'Vo, že 
ml'sto srazky lest na neprehledné o,s,tre za,tačce smerem od K. právě v tom 
směru, kterým jel žalov<lný řidi,č. Jd-li žalovaný řidič vostré zatáčce 
30-3·5 km za hodinu a zastavil teprve na 8 m od mista srážky, jel 
n.epochybné rychlosti nepřimě.~enou, ba nepřípustnoU'. Byť i, žalobce svou 
]l'~?O~ na k.o}e, dostav se do ]lzdní dráJhy automobilu, s:polupůsohil pře
v<lzne k srazce s uvedeným motorovým vozid:lem, přece jen je tu mezi 
jedlnilnim žalovaného řidiče a srážkou obou vozidel aspoň a'hstralktni pří
činná souvislost. žalovaný řidič nevo.jj'l za zjištěné situace, vjí'Ždě'je auto
mobi'lem do, nepřehledné začátky, takovou rychlost, aby byl- pá:nem vo
ndIa, aby byl s to ihned vůz při náhl:é překážce zastavi,li a aby nebyla 
~ezpečnost o,sob a majetlru ·ohrožena (§ 45 min. nař. č. 81/19to ř. z.J. 
Zalova:ní se tudíž nezprostili úplně O!dpovMnosU, neboť při odpov,ědnosti 
podle autom. zákona stačí překročení př,edpi,su, jež mohlo přivoditi n,e
hodu. Taková mož'nost jest ~plněna, jak již bylo uvedeno,. Prvý soud 
sprá\Cně posoudi'l, v čem zál'eží zavinění ža,lobce, jenž jel na kole v ne
přehledné zatáčce sHn!ce po nesprávné straně. Podile názoru odvola
cího ,s~U'du j:de u žalobce, jenž odbo,čil v zatáčce, nemaje před sebou' 
nalezlteho rozhledu, na nesprávnou stranu silnice a tak se hmbě ne
op.a.trně zéUchoval, o ipřevážné 'zavinění a od~,ola'C.í soud v uvážení všech 
poměrů hodnoti zavinění žalovaného řidiče auta a zavinění žalobce po
měrem 1_:4, a uzna'l proto, že žalobni nárGIk jest důvodem po prá'vu to].iko 
Jednou ctvrtmou. 

Ne j v y.š š i s o u d nevyhověl dovolání ža'lova'ných. 
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Důvody; 

Sporná jest jen otázka, zda má. ~ýt~ p~dle § 2, posl. .od~!., zák. č: I ~2/ 
1908 ř. z. ;přiznán žw!obci při uvazeOl vs:c~ ok.o!noshpr~padu d;l tech 
nároků, které by měl jinak podl,e § I rec .. :;áIk .. <proh zalovan)"m na 
úkladě skutečnosti, že utrpěl úraz provozem jlzdneho sllostroje. Odvo
lad soud při>zna! žalobci jednu čtvrtinu těchto nároků, shledav, že žalo
vanf nepodali důkaz své neviny, poněvadž spolužalovaný šoiér. auta jel 
v nepřehledné zatáčce nepřiměřenou, ba nepříiPustnou r)"chlosh 30-35 
km za hodinu, a že porušil tím předpis § 12 "láci. nař. č. 107/1932 Sb. 
z. a n. V tomto porušení předpisu při jízdě shiledal odvolací soud záJklad 
a b str a k t ní příčinné souvislosti- s nastalou škodou a považuje ta
kovou kausaHtu za dostatečnou. Tento prá"ní názor je mylný. Nejvyšší 
soud zastává důsledně právní' -názor, že k tomu, aby osoby odpovědné 
podle § 1 alltom. zák. byly zproštěny odpovědnosti důkazem zavinění 
samého poško-zeného, je potřehí-, aby té-ž dokázaly, že při řízení moto
rového vozídla a pii zacházení- s ním bylo clháJno předepsané a věcné 
opatrnosti (srv. rozh. č. 8777, 10507, 15508 Sb. n. s.). Tím zastává zře
telněstano-visko, že při užití § 2, odst. 4, autom. zák. přichází vedle čás
tečné viny poškozeného nebo třetí osoby v úvahu otázka z a v i' n ě n í 
odpovědné osoby při ří-zení moto,rového vozidk, nebo při zacházení s ním. 
Při dělení nároku na způsobenou škodu podl:e ustanovení právě uve
denBhó nestačí tedy jen zásada povinné odpovědnosti osob v § 1 autom. 
z§Jk. uvedených za! nastaJ.ý výsledek bez zřetele na zaviněnI. Vychází 
to !již z toho, že záJkon mluv! v ustanoveni § 2,odst. 4, reč. úk. O čás
tečné vině .poškozeného, čemuž l.ogicky odpovídá částečná vina osob 
jiných. Při ólPačném výkl-adu 'Zákona, že by totiž neměla významu otázka 
jejich zavinění, nebylo by možné, wby se tyto osoby v _případě § 2, 
odst. 1, uved. zék., k němllž jest tu přihlížeti, z;prostiJ.ycelé své .odpo
vědnosti důkazem úplné viny poškozeného, poněvadž by jejich a~poň 
částečná povinost podle § 1 z"k. trvala vždy již podle zásad)" povinné 
odpovědnos.tř za provoz motorového vo'údla; zákon.odárce však .připustil 
v § 2, odst. 1 , ,mtom. zálk. i úplné zp-roštění odpovědnosti pod pod
mínkou, že škodnoU' událost z a v i n i 1 sám poškozený; odpovědnost 
dělená podle § 2, odst. 4, autom. zák. je zde tudíž pn částečném z a
v i n- ěn í osob tu jmenovaných, totilž tehdy, :podaří-l,i se sice o'Solbě od
povědné dů'kaz, že je na škodné lIdálostí vinen poškozený, při tom však 
nedokáže, jak na ní' jest, že o-s~ba odpovědná za ,provoz síllostroje ne
zanedbala žádnou o.patrnost, jíž byku k zamezení nebezpečl z provozu 
moto,ro"ého vozidla v j ednoHivém případěi hrozídho povinna. Tím zů'stane 
i mu ní. z:aN'in,ění_. Poněvadž se však pH zavinění vyžaduje jeho pří,činná 
souvislost s nastalou škodou, prá~,em nejvyšší soud v rozhodnu-tič. 15508 
Sb. n. s. vyslovil požadavek, aby bylo zjí'štěno,že je škodná událost 
s jednáním nBbo opomi,nlltlm řidiče automobilu v přlčinné souvísl-osti; 
tím se však rozuml příčinná souvislost ve smyslu ustanovení pl<a,ných 
pro zavinění při nastalé škode, tud,j,ž konkretní ,p-říčínnásouvislost. Ta
Ikovou př-Í'činnou souvislost nelze tedy v připaďě, l<de jde o dělení ná
roku za ~půsoibenou škodu podle § 2, po-sL oclst., autom. zájmua stano-
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viti ll! řidi'če automobilu jen na základě toho, že překročení nějakého 
předpisu mohlo při-voditi nehodu, jak to vykládá odvol'ací soud, ne:boť 
tíHl by i pro tento případ dělení škody dle zavinění obou byl dán zase 
ien základ, aby se proti řidiči a vlastníku auta upl'atniIa zá'sada ručení 
ia výsledek podle § 1 autom. zák. Obecné nebezpečí hrozící- z přestou
pení předepsané nebo věcné opatrnosti stačilo by ovšem k vylollčení 
obrany v druhém ,p-řípadě § 2, odst. 1, autom. zák., že škodná lIdálost 
nemoMa býti< odvrácena při zachovámÍ předepsaných a věcných opa
trností v řízení motorového vozidla a v zacházení s ním; o tento případ 
vyšší moci však nejlde vsou~eném!případě. Tll se zkoumají podmínky dě
leni náhrady pod'le posledního odstavce § 2 řeč. z"k. a při tom třeba 
řešiti příčinnou souvislost zanedbání předepsané nebo věcné opa,trnosti 
se škodou na úkladě konkretních okolností. připadu. V souzeném pří
padě nutno tedy zkoumati, zda zjištěná hodinová rychlost 30--35 km, 
která neodpovídala při jízdě do nepřehledné zatáčkypř"dpisu § 12 vlád. 
nař. Č. 107/1932 Sb. z. a n., spolupřivodila anebo aspoň zvýšHa. nebez
pečí srážky se žalobcem jedOUCím -na kole naproti prudkou rychlostí 
v jízdní dráze auta. V té otázce ne].ze dovolání přiznati oprávnění. 
Skutková zjištění nížškh slOudů stačí k závěru-, že ,pře-stoupení dovolené 
rychlosti spolupůsobilo k přívoděnísrážky automobilu s jízdním kolem 
poškozeného anebo aspoň k zvýšení, její!Ch škodných účinků. K srMce 
došlo v prudkém záhybu silnice v uzavřené osadě; § 12, odst. 3, nař. 
Č. 107/1932 Sb. z. a n. předpisoval tu přiměřené zvolnění jinak dovo
lené maximální rychlo,sti 35. km za hod,i'llu. Dovolatel'é mylně vzta:hUJjí 
dalM slova řečeného předpIsu »je-li toho třeba:« i na zvolnění jízdy, 
neboť ta platí jen pro další část t'ohoto předpisu o zastavení vozidla 
po- případě j. motom. Taková ,Huace ovšem nebyla, aby ibylo třeba vůz 
i za!staviti-; poměrům přiměřené bylo zmírnítí jízdu' asi na: polovici do
volené maximální_ rychlosti. Při tomto povinném zmírnění rychlosti byl 
by se však i v předpokladu, že by se obě vo-zídla setkala v zatáčce, při
měřeně prodloužil časový rozdíl mezi; okamžikem, kdy se jezdciohou 
vozide' spatřili, a okamžikem, l<dy se -obě vozidla setkala. Stačil-li ča
sový rozJí:!, při r)"chlejší jízdě a1.ltomobi:lu k tomu, aby -se a:utonlO'bi; 
strženim do leva vyhnul aspoň přímé (čelní) srážce obou vozidel, je 
zřejmé, že by i ma:l'é jeho prodloužení, vzniklé povinným 2lmíměním 
jízdy v zatáčce, bylo mohlo přÍ>vodiH 'j:eště mírnější způsob nárazu kola 
na automobil po -případě sna:d i umožnÍti poškozenému, aby se auto·
mobilu úplně vyhnuL Tím je do"oděna konkretní kausální souvislost po
mšení předpisu o ry'chlosti: s nastalýml' poš1kozením žalobcov)'m po pří
padě aspoň s rozsahem škodného nás'ledku. Řidi'če automob.flu nemáže 
při tom zprostiti odpovědnosH Za! poruš-"ni předpisu o rychlosti _poukaz 
na to, že jinak dodržel platné předpisy o Fzdě; předpis o zmírnění ji-zdy 
v zatáčce má čeliti právě tomu n-ebezpečí, že se tam mMe vyskytnouti 
nepřed:Vídaná překážka, kterou je bezpečno-st osob nebo ,,<'cí ohrožena. 
Předepsané zmírnění rychlosti jí'zdy má pro tal<ové přípacly umo~niti, 
<lby řidič automobi'lu byl pánem své rychlosti (§45 min. nař. Č. 81/1910 
ř. z.) v poměru k možné nu1nosti rychlého zastavení nebo- jiného při
měřeného opatření- se zliením na nenadá:Ie se vyskytnuvší- překážku,. Míra 
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řidi'čova zavinění záležíd v porušení jen jednoho předpísu a v za
chování předpi,sů O'statních má význam jen při stanovení podílu, v kte
rém má uhradHí nároky pošl1wzeného. V té příčině se nejvyšší soud 
připojuje k duvodům odvolacího soudu, podl'e nÍlChž byla shledána u ža
lobce převážná vi-na na srážce, a shledává i pO'měr stanovený odvolacím 
soudem spr';'vným. Proto nebylo dovoMní, žalovaných vyhovéno. 

čis. 16011. 

Dědic se může domáhati na odkll2)ovnikovi určovaci žalobou zjištění, 
že vyplacením peněžité částky v určité výši dostál své povinnosti z od
kazu a že odkazovník nemá nároku na větší plnění. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1931, Rv I 2153/35.) 

žalobkyně se přihlásila jako jedin« dědi'Óka ze závěti bezvýminečně 
k pozůstalosti po svém manželovi Janu O., ktBrý žalované obci ve své 
Z;íNW ze dne 26. září 1931 odkázal 10.000 Kč na osvětlování 
UlI<ic s omezen,m, že, nedovolí.ld, to' majetko,vé poměry, lze darovati ža
lované obci méně. Ježto se v době manželovy smrti dne 28. ledna 1934 
podstatně zhoršily poměry zů'stavitelovy proti' stavu, v době zivz'ení zá
věti, nabídla žalobkyně žalované obci na úplné vyrovnáni řečeného od
kazučás,lku 3.000 Kč. Žalovaná se však tou částkou, později s],o
ženou u soudu (§ 1425 obč. zák.), nespol<ojila a hrozila žalobkyni ža
lobou na zaplacení celého O'dkazu 10.000 Kč. Domáhá se proto žalobkyně 
soudního výroku, aby bylo určeno, že žalobkyně jako přihlášená dědi'čka 
po zemřdém svém manželu Janu O. dostMa svému závazku k splnéní 
posledního pořízení jmenovaného zůstavitele zil!placenim částky 3.000 Kč 
žalované obci a že žalované nepří,sluší proti žalohkyni právo< na větší 
plnění. Niž š í s o u d y žalobHl zamí'tly a p r v Ý s ou d uvedl 
v otázce, o niž jde, v d ů v'o de ch: Soudu byIo se před'evším zabývati 
z úřadu otázkou, zda žalobkyně má slwtečně právni zmjem na tom, aby 
bylO' co ne:jdřive mčeno, jakou částkll má žalo'vaná obci zapl'atiti na 
splnění jí ulo'ženého odkazu. K tomu jest podotknouti, že ž'alobkyně ne
byla nucena nastupovati žalobO'u, ježto jí bylo mO'žnosložiti sporný 
odkaz podle § 159 nesp. pat. u soudu, mčež mohlo dojíti k odevzdání 
pozůstal,osti a žalobkyně mohla vyčkávati, zda žalovaná vznese žalobu. 
Tim však by se žalobkyně octla ve stavu nejj,stoty zlí'ženém i tím, že 
by byla značná pen,ěži,tá částka vázáJna. Za tohO' stavu má proto ža
l'Obkyně nepochybně zájem na tom, aby tento stav ne'jistoty byl co 
nejd'říve 'skončen a též pozů,sta,l'Ostní řízení přivedeno k deHnj,tivnímll 
konci. K tomu cíli jest oprá\"něn:a podati žalobu 'určov;acL V tom smyslu 
rozhodl i nejvyšší soud v obdobném případě řešeném ve Sb. 11. s. Č. 6533. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovol'áJn,í z dů'Vodů, O' něž tu nejde, 
a v otá'zce, dotčené v právní větě, schválil důvody soudu pIvé stolke. 
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Č!s. 1601?i 

Skutečnost, že jest pro pohledávku zajištěnou exekučním zástavním 
právem na nemovitosti, jež proti dřívějšímu vlastniku, proti němuž pro 
ni byl získán již exekuční titul a vymoženo exekuční zástavni právo před 
převodem vlastnictví v knihách, podána proti nynějšímu vlastníku ža
loba hypotekární, neodůvodňuje ani námitku nepřípustnosti pořadu 
práva, ani námitku rozsouzené rozepře, nýbrž toliko hmotněprávní ná
mitku, že jde o žalobu zbytečnou pro nedostatek potřeby právní ochrany. 

(Rozh. ze dn,e 1. dubna 1931, R II 51/37.) 

Srv. rozh. Č. 12103 Sb. n. s. 

Žalobci mají proti JuHi H., provdané T., vykonatelný rozsudek kraj
ského soudu civilního v B. ze dne 31. května' 1924, Ck la :504/32, na 
zaplacení 2.332 Kč s přisl. a hylo pro tuto jejkh pohledáv'ku podle uve
deného rO'zsudku zřízeno exekuční, právo' ústavní na nemo'vilostech Julíe 
T. ve vložce Č. 568 pozemkové knihy katastrál:ního územ, S. Nemovi
to,sti ty byly poté na základě odstupni smlouvy převede!ny knihovně 
na Jiří'hO T., kterého žalobci nyní žalují, aby byl uznán povinným trpěti, 
aby s'e žalobci uspokojilE shořejšíl svou pohledávkou s pHslušenstvím 
z nemovilo,stí zapsaných ve vložce ,Č. 568 ve S. S o udp r v é s t o I i c e, 
omeziv ske jednáni na námitku nepřípustno,sti pořadu práva po pří

padě věci rozsouzené, zamíH poté rozsudkem žalobu proto, že nebylo 
zapo~řebí této žal'oby, ježto žalobci, podle § 88, odst. 3, ex. ř. mohou 
na o,nu nemo'vitost vésH exel<uci přímo proti žalnvan'é1l1u. O d v o ,1 a c í 
S'O lil d zrušilII z úřední. 'moci rozs<Uldek prvního SOIUOU i' př-edchozí řítzení 
jako zmatečné a žalobu zamíH, vycházeje z náJzom, ~e jde o záležitost 
i"Ízení, exekučního a že je tecty pořad práva vyloučen. 

Ne j v y Š Š j, s ° u' d u,ložH. Odvolacímu soudu, aby o odvolání ža
lobců dále jednal a znovu rozhoctl. 

Důvody: 

Názoru odvolacího soudu nehe přisvMčiti, neboť žaloba podle 
svého "othsahu i podle žalobnlho návrhu na pořad ,práva patří, rovněž 
nejde o věc rozsouzenou, ježto v každém z obou případl! je žalo,vanou 
stranou osoba jiná,; mimo to jde v souz,eném piúpadě o žalohU! hypote
kární, I<dežto v prvnim případě šlo o žalobu othligační. K námitce žalo
vaného, že této žalothy nebylO' zapotřebí, i když ji žalovaný uplatňoval 
v rámci námitky nepřípustnosti pořadu ,práva, jest přiMížeti jako 
k hmotněprávní obraně. Straně není sice zahriuněno, aby po pi'ípadě 
nepodala i žalobu zbytečnou, a neni to důvodem, aby taková žal'oba 
byla odmítnuta, avšak žal'Ovaný může tuto zbytečnost uplatňovati me
ritální námitkou ve sporu a nelze~i11Q:bě" yyhově.ti, ,kdyby tato námi,tka 
byla uz,nána za odův,odněnou a tak hylo prokázáno, že žal'obce nepo-
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třebuje právní ochrany, ježto jeho žalobní nárok jest proti žalovanému 
ji:ž jinak zajištěn zpúsobem umožňujicím vynucení slmtečného uspoko
jení tohoto nároku (srv. rozh. Č. 12703 Sb. n. s.). Odvolací sou:d tedy 
neprávem u-lišil rozsudek prvého soudu s pIedchozím nzením pro ~ma
tečnost a žalobu odmítl. 

čis. 16013. 

K výkladu §§ 592, odst 2, 595 č. 2 a 3 c. ř. s. 
Jen ti rozhodci majl podepsati prvopis rozhodčího výroku a jeho 

vyhotovení, kten se rozhodčího řízeni skutečně zúčastnili a rozhodči 
výrok vydali. Pokud stačl podpis vrchního rozhodce. 

Neúčinnost výroku vrchního rozhodce podle § 595, č. 2 c. ř. s. na
stává jen tehda, nedal-li vrchní rozhodce straně pnležitost, aby mohla 
zaujmouti stanovisko k posudku rozhodce jí nepříznivému, a jde-li 
o nový skutkový podklad, vytvořený teprve různými výroky rozhodcu, 
k němuž strana nemohla zaujmouti stanovisko již před rozhodci. 

(Rozh. ze dne 7 . dubna 1937, Rv II 777/35.) 

žalobce, který byl ll' žalované pojišťovny pojištěn proti havarijní 
škodě 'Osobního automobilu, se domáhá, aby b)"l prCJhlášen za ne" 
účinný mzhodčí výrok vrchního rozhodce j:ng. R. ze dne 22. prosince 
1933, jímž byla určena výše havarijní škody, kterou žwlobce utnp-ěl, a to 
jednak proto, že rozhodčí, výrok nebyl podepsán všemi' rozhodci (§ 595 
Č. 3 c. ř. s.), 'jedn-alk, že nehylo žalohci :popřáno právní slyšení ;před 
vrchní-m rozhodcem. S 'O udp r v n í s t o-I i c e zamítl žalo:bu. Od
vol a c í s o u do vyhověl' žalobě. 

N e i v yš š í' s o u d uložil paJk prvé stolici další j eclnání a nové 
rozhodnutí. 

Záruky poskytované úkonem na ochranu strwn proti justici roz
hodčí jest ovšem vy:kládati přesně, jwk bylo. vyloženo v rozhodnutí č. 9912 
Sb. n. s. Ale tím neni řečeno, že jest třeba lpěti za vš-ech okolno:stí jen 
na dnslovUl p-fesný-ch formálnkh předpisů pro rozhodčí řizení, nýbrž 
před;pi'sy ty jest vyložiti i rozumově poclle jeji:ch smyslu, poněvwdž též 
pro ně platí vykládad pravidlo § 6 obč. zák Ustanovení § 592, odst. 2, 
c. ř. s., jehož se podl:e § 598 -Co ř. s. nemohou strany vzdáti,Wkládá sice, 
aby byly prvopis rozhodčího výroku i jeho vyhotovení podepsány všemi 
rozhodci, a pomšení řečeného ustano-vení lest dllvodem neúčinnosti roz
hodčího výroku podle § 595 č. 3 C. ř. s., ale tomu nelze rozuměti než 
tak, že jen ti rozhodci' mají prvopis výroku a jeho v)"hotovení všichni 
podepsati, kteří se rozhodčího ří:zení skllltečuě zúčwstniH a rozhodčí 
výrok vydali. Neboť jen podpis těchto rozhodců skýtá strooám záruku, 
že jejkh vý-rok a jeho vyhotoveniodipovídá tomu, na čem se skutečně 
usnesli. Vrchní fO'zhodce inženýr R. byl podle ustanovení odstavce 6. 

i 

i 

I 
I 
I 

I 
I 
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norem pro rozhodčí řizení povolán jen k tomu, aby samostatně r-o.zhodl 
v mezích odhadců prvých dvou rozhodců o otázkách mezi nimi spor
ných. Nezúč<lstníli se tedy první, dva rozhodci ani tohoto dalšího roz
hodčího hzeni, ani vydání výroku v tomto dalším řízení, a jejich pod
pisy by proto nemohly poskytovati záruku, že výrok vrclmlho rozhodce 
odpovídá úsudku, jaký si utvořil po přezkoumání výroků prvních dvou 
rozhodcl\. Ustanoveni odstavce 6. norem pro rozhodčí řízení neodpo
ruTe tudíž u'stanovením § 592, odst. 2, C. ř. S. a není tu proto dúvod 
neúčinnosti výroku vrchního rozhodce p'Odle § 595 Č. 3 C. ř. S. CO Se 
týká důvodu neúčinnosti rozhodčího výroku podle § 595 č. 2 C. ř. s., že 
totiž nebylO popřáno stranám prá''oCní sly§ení, nebyla v rozhodnutí 
č. 13907 Sb. n. s. vyslovena všeobecná zásada, že vrchní rozhodce, 
jemuž phpaďá jen úloha pře~kumná, jako tomu jest v souzeném případě, 
musí za všech okolností dáti stranám příležitost, aby se vyjádřily. 
Vrchní rozhodce musí twk učiniti tenkráte, chce-li strana ohhájiti roz
hodčí stanovisko, které jí bylI(} příznivé, a j de-li o nový skutkový pod
:klad, ~ němuž str3'na nemohla z<lwjmouti stanovisko před rozhodci, po
něvil!dz tento skutkový podklad byl vytvořen teprve rúznými výroky 
obou rozhodcú. Posudek inženýra L. by v tam směru neměl významu, 
poněvadž byl žalobci přiwivý. Ji:nak je tomu' však v příčině rozhodčího 
výroku inženýra K. Žalov3'nápojišťovn'a tvrdila a vedla dúkaz svědky 
o tom, že posudek jí jmenovaného rozsud'í:ho ín,ženýra K. byl žwlobci 
domčen Lvem A. dne 6. hjna- 1933, tedy ještě před ro-zh:odčím řízením 
prvých dvou ro-zhodcú, konan-ým až dne 17. října 1933, a tento po
sudek po'j:al i:nženýr K. do svého rozhodčí,ho výroku. Kdyby tomu tak 
bylo, pak měl žalobce příležitost před rozhodci zaujmouti své stano
visko k tomuto posudku jemu nepnzni,vému, a vrchní rozhodce by nebyl 
jí-ž po-vi:nenpopřáti žalobci opětné slyšeni, poněvadž by již nešlo o nový 
skutkový podklwd. Ale žalobce to pop.řel a t\Ordi,l opak, že tom mu 
posudek inž. K-a nikdy nebyl ani předložen, ani přečten. Jest proto tuto 
~:pornou skuteonost zjistiti, což se nesta'lo. Bwde-li zjištěno, že posudek 
Inž. K-a nebyl žalobcí před rozhodčím ří'zen:ím ze dn,e 17. řijna 19(3,3 
~n~'bo před vydá?ím ~ýmku prvních dvou ,rozhodců ~nám, šlo hy o ne
uČlnnO'st rozhodčlho vy:rokUl vrchního rozhodce ze dne 22. prosince 1933. 
V opwčném: případě by tu dlhod jeho neúčinnosti nebyl. Aby byl popřán 
stranám právní výslech, k tomtl není potřebí fo'rmálního ústního jed
náni:, poněvadž se podle § 587, odst. 1, C. ř. S. rozhodci upraví zpúsob 
ří,zení podle volného uvácžení, pokud smlotlvou není ustanoveno jinak, 
a je~t na nioh, why si zvoli:1i takový způsob zji1šťování, -který jum nejvíce 
hOVl- (srv. r02h. č. 6841, 7263, 11350 _Sb. n'. s.). Poněvadž se vytčený 
nedostatelk .onoho zj~š.t~ni vyskytl' již v.,první stolid, bylo podl,e § 510, 
oclst. 1, C. r. S. zr.WSltl I rozsudek prvuI stol:ice. 

čis. 16014. 

Řízeni o zbaveni svéprávnosti jest po smrti osoby, již se řízeni týká 
zasúwiti. Bylo-Ii v nzeni pokrač'Ováno po smrti uvedené osoby j~ 
řízení to, počínaje dnem smrti, zmatečné. úmrtím této osoby zaniká plná 
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moc udělená právnímu zástupci a jeho. opráv~ění k podání a provedení 
o,dporu podle § 38 řádu o zbav. svépravnosb. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1937, Rl 86/37.) 

Usnesením o k r e sní ho so u d Ll ze dne 5. Hstopadu 1935 byl 
Josef K. zbaven částečně své,právnosti pro duševní chowbu a bylo vy
sloveno že se účinnost usnesení počíná Jeho pravomocI. Jose! K. podal 
včas odpor proti řečenému usnesení a pfed,I?'žH d?da:t~č'ně plnou moc 
Dr. Ludvíka J. ze dne 29. ledna 1936, nač,ez =~ rm,m o odpor~ dne 
30. hřewa 1935 zemřel. K r a j s k Ý S 'Ů' ud vyndl<l pres to vecne Jeho 
odpor dne 5. června 1936, nevyhověv mu. "' ',' 

N e j v y Š š í s o u d z podnětu rekursu ':rll'srl napadeno. u~nes~nr 
i s předchozím ří,zením, ,počínaje dnem 30. ?re~n'a 19'36, t. J. umrtlm 
Josefa K. jako zmatečné a řizení o zbaveni svepravnosh Josefa K. k uve
denému dni zastavil. 

Důvody: 

V řizení o zbavení svéprávnosti' má býti zjištěno, ~~a s,e ně~t~ré 
osobě nedostává zpÍlsobi,l'osli k jednání" nebo z~~ s,e Jl ~~a o odmll a 
má-li jí býti ustanoven zákonný zástupce k ~a]enl t';'F'ch, za]'mu; Jde t~ 
o ří'zení ochranné podle § 21 obč. zalk., n~ ~sak o men,l' sporne. SmrtI 
osoby, o kterou v tomto řízení jde, nastava, ko'r;ec )eJI Jako ,s~bJ~ktu 
práva závazků, takže se dalM řízení o "bavenI' sve,pravnostr stava trmt~ 
okamžikem bezpředmětným, neboť odpadá Je~o účel" t. J. <poskytnult 
ochrany dotčené osobě. Úmrtím Josefa K. zamkla take plna moc Dr. 
Ludvíka J. podle § 9 odst. 1, zákona č. 100/1931 Sb. z. a n. a § 1022 
obě. zák. (srv. mzh.' Č. 12777 Sb. n. s.) askon6lo tím i samost~:né 
právo téhož zmocněnce k pOd,ální; a provedeni odporu po~le § 38 rad~ 
o zba'v. svépráv. Č. 207/1916 ř. z. Po smrtI Josefa K. nemelo proto byu 
v řizení pokračováno, nýbrž mělo býti zast~veno (srv. Hartn;annova 
Sbírka vzorcÍl k Hzení nespornému, poznamka 1, ~ ~;.orcI ~. 11~!. 
Usnesení o zbavení svéprávnosti nemohlo t~dy n~bflt UCI?:llO.Stl. V r~: 
zení scházel po 30. březnu 1936 vůbec z,pusoblly, učastmk" les! tudlz 
od řečeného dne zmatečné pod,le § 41, od'St. 2, plsm. f) zak. c. Ig0( 
1931 Sb. z. a n. a bylo IjlO' :proto, počínajíc d~~~ 30. hře:ma~936, zmsltl. 
Ježto zastavení hZClní:nevyslovi,1 soud jec1napcr o od:poru, uCJml tak neJ
vyšší soud. 

čís. 16015. 

Právní povaha t. ř. výkupní renty, poskytnuté ~ývalým ~táte,m Rll;
kousko-uherským koncesionáři železnice )}~. k. pnv. s~e~e~m, dr~hy Cí
saře Ferdinanda« na základě dohody schvalené a uvereJnene zakonem 
č. 212/1906 ř. z. ~ ,,' k . .~. 

Řečená renta jest ekvivalentem to~o, c,? zelezmcmmu" once~lOna;t 
ušlo v provozu železničtúho podniku tím, ze nemohl vyuzltk?"a? ud~
lenou koncesi až do skončení koncesní doby, tedy vynosem, mkoh reah
sálem základního jmění koncesionáře. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1937, Rv I 1037/35,) 
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žalující firma, jež jest akcionářkou žalované firmy "Severni dráha 
Ferdinandova«, ake. spol. v M. O., se domáhá určovacího výroku, že 
usnesení valných hromad žalované společnosti konaných dne 3. června 
1932 a dne 30. května 1933, pokud se iimi přizná,vá správní radě 5%ní 
tantiema za rok 1931 z částky 18,015.958 Kč 05 h a za rok 1932 z částky 
18,029.744 Kč 94 h po připadě z částek odpovídajících výtěžku výkupní 
renty žalované společnosti, jsou neplatná, odporují stanovám, zákonu 
a zvyklostem, jsou pro žalobkyní nezávazná a neúčinná a že žalovaná 
společnost iest povinna to uZ11ati. K odůvodnění žaloby přednesla ,po 
formální stránce, že jako akcionářka má zájem na dodržování stanov a 
zejména ustanovení o rozdělování čistého zisku, který jest počítáním 
tantiem z výkupních rent v neprospěch akcionářů snižován, a že pro
testOMala proti návrhúm správní rady na přiznání tak vysoké tantiemy, 
a má za,potřebí brzkého zjištění neplatnosti usnesení uvedených valných 
hromad, <JIby z něho mohla vyvoditi důsledky jmenovitě pro svůj nárok 
na dividendu, který podléhá krátkodobému promlčení, ve věci samé pak 
toto: Žalovaná společnost, původně zřízená k provozování železnice 
mezi Vídní a Bochňou, se věnovala postupem času také jiné činnosti, 
jmenovitě báňské" a v roce 1908 uzavřela dohodu s bývalým státem 
Rakouskouherských, podle níž s účinností od 1. ledna 19'06 byly ze
státněny veškeré její železniční podniky a žalovaná za ně obdržela 
smluvenou cenu ve formě výkupní renty placené nyní nástupnickými 
recte cesionářskými státy bývalé monarchie, zejména československou 
republikou a Polskem, takž" se provozovací činnost žalov<JIné vztahuje 
nyní pouze na báňské ,podniky a důlní dráhy, jakož i na různé reality. 
Tvrdila dále, že se zřením na tento historický vývoj majetkových 
poměrů žalované tvoří základní pramen jejích příjmÍl: a) výtěžky pod
niků, které žalovaná provozuje, t. j. výtěžky báňské dráhy, uhelných 
dolů, koksovny ,)F« a ele,kJ!ri:cké ústředny a h06podaření s ost<JItním ma
jetkem; b) výtěžek výkupní :r,enty za železnice, t. j. platy docházející 
k úhradě zdZOlvací 'cenyželeznk. Tato podvojnost pramenů pInjlmÍl 
jest vyjádfena ve stanO'vwch, které liší, »provozní přebytky« od »vý
těžku kupních renl« (§§ 12, 13 a), 47, 47 a), 51 stanov). Podle § 47 a) 
stanov se má na tantiemy správní rady upotřebiti, počínaje rokem 192'8, 
5% pwvomich :přE!byVků. Žalo'vaná firma ·sohvállÍ'l'a v roce 193,z a 1933 
účetní závěrky, v nichž byl uveden čistý zisk žalované společnosti za 
rok 1931 18,058.817 Kč 55 h, z čehož výtěžek vykupní renty činil 
18,015.958 Kč 05 h, za rok 193218,'051.304 Kč 50 h, z čehož výtěžek 
výlmpnf renty činil 18,'029.744 Kč 94 h. RokUl 1932 se va,lná hromada 
Ulslnesl:a vyplatiti 5% tan1iiem z celého čistého zisku 902.940 Kč 88 h 
a roku 1933· rovněž stejným způsobem 902.565 Kč 23: h. tedy neprávem 
z čás;jek výkui]l'nLch rent, které nemají ,povahu čistého zisku .. USlnesení 
valných hromad žalovaných konaných v roce 1932 za rok 1931 a v roce 
1933 za rok 1932, pokud se jimi přiznává členům správní rady tantiema 
též z částek připadajících na renty shora uvedené, odporuje stanovám 
žalované společnosti a jest neúčinné resp. neplatné a pro žalující ne
závazné, poněvadž se tantiema přiznává též z výtěžků výkupních rent, 
které nejsou provozovacím přebytkem, nýbrž prodejní cenou za ž,dez
nice, tedy realisátem základního jmění společnosti nepodrobeným 
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zvláštni dani výdělkové a porušují tudiž usnesení shora zmíněné stanovy. 
Usnesení ta odporuji také obchodním zvyklostem, podle nichž jest rentu 
jako část kupni ceny prodaného majetku vyúčtovati na účtě základního 
jmění a tedy bez vlivu na výsledky obchodního roku. K výkladu ryzího 
zisku nutno tu užíti analogicky §§ 76, 77 a 78 zák. o přímých daních. 
Podle uvedených předpisů a se zřetelem na ustanovení § 3 smlouvy ze 
dne 3. srpna 1906 musí výkupní renta, o niž ve sporu jde, býti vy
loučena z rozvahových přebytků. Přiznání tantiemy z výkupní renty 
odporuje i zákonu, neboť § 38 akc. reg. výslovně stanoví, že tantiema 
může býti správni radě přiznána bud' podílem na ryzím výtěžku nebo 
jiným způsobem. Poněvadž výkupní renta je příjem dosažený zpeně
žením čás,!i, na maJjdku, nenÍ' za žádlnýchokolností r)'zím ZÍ'skem. I kdy;by 
byla bilančnim přebytkem, musí býti při výpočtu 5% tantiemy z tohoto 
přebytku vyloučena. 

Naproti tomu namítla žalovaná společnost: 1. Výkupní renta jest 
výnosem ,co do svého vzniku. Stát ,podle § 5 úmluvy ze dne 10. ledna 
a 17. července 1885 a § 12 nové koncesní listiny a smlollvy ze dne 
3. března 1906 schválené a uveřejněné zákonem ze dne 31. října 1906, 
Č. 212 ř. z., převzal sice koncesovaJné železnice do vlastního provozu, 
ale nabyl 'Vlastnictví všech železničních pozemků a staveb s veškerým 
příslušenstvím, a to zcela bezúplatně. Přiznal sice žalované ročni rentu 
až do 31. prosince 1940, ne však jaJko »splátku na zcizovací cenu želez
ničního majetku«, nýbrž jako ekvivalent zisku, který by žalované plynul 
po zbývající ještě koncesní dobu, což je zřejmé z'e' směrnic daných a 
skutečně použitých pro její vypočtení a co·žostatně uznal také .bývalý 
správní sDud vídeňský. 2. Renta jest výnosem též se zřetelem na nynější 
činnost žalované společnos,ti, neboť podle § 2 stanov je žalovaná po
vinna: a) hájiti vš,ech oněch práv, vyplývajickh pro společnost z § '1 
dotčené dohody ze dne 3. března 19106, b) provéstí tuto dohodu, což 
vyžadovalo zejména v létech popřevratových úsilovné práce nejen 
správní rady, ale i úřednictva. Toliko z důvodů správních a účetního 
přehledu je výtěžek renty uváděn pod zvláštní položku, stejně jako před 
z·e!státněním byl výtěžek jednotné koncesované sítě hlavní dráhy uváděn 
odděleně od výtěžků místních drah. 3. Jako výnos tvo'ří renta po odečtení 
nák1adů s ní spojených část čistého zisku uvedeného v hlavní roční bi
lanci, stejně jako ostatní příjmy z podnikání společnosti. 4. Renta, jsouc 
částí čistého zisku, sdílí jeho osudy. Stanovy užívají výrazů »provozní 
přebytky«, »provozní výtěžky«, promíseně a zahrnuji jimi též výtěžek 
výkupní renty. Tato renta j,e po právu jako součást čistého zi.sku zákla
dem pro vyměření 5% taJntiemy a napadená usnesení valných hromad 
neodporují aní stanovám, aní obchOdním zvyklostem a obyčejům. 5. Da
ňové zákonodárství ukazuje nejlépe, že renty na zestátnění železní ce 
sluší posuzovati jako výnos a nikoli kapitálový příjem. Již zákon o pří
mých daních z 25. října 1896,č. 220 ř. z. podrobil tyto renty dani 
rentové (§§ 124, č. 5 a 131, písm. a), tedy dani výnosové. Rovněž náš 
zákon o př. d.č. 76/1927 č. 76/1927 Sb. z. a n. je považuje za výnos 
(§ 79 lit. m) řeč. zákona). 6. Žaloba, již j€!St posuzovati podle § 228 
c. ř. s. jest nepřípustná také formálně, neboť nejsou tu podmínky pro 
určovací žalobu a zejména tu není práN-ní zájem na brzké zjištění, wž 
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jest viděti z toho, že žalující firma podala proti usnesení valné hromady 
konané již v roce 1932. 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu. D ů vod y: žalobu, již 
akcionář napadá usnesení valné hromady, jest pokládati za žalobu určo
vací podle § 228 c. ř. s. (rozh. Č. 9738 Sb. n. s.). Jest tudíž na žalob
kyni, aby proká;;ala, že n!á P;áv? plynoucí pro ni, ať již ze stanov, 
zvyklostI neb~ zakona, a, ze ma :aJem na brzkém určení, že toto právo 
bylo napadenym usnesemm porllseno. Co se týká předmětu žaloby jest 
jím ve skutečnosti, třebas žalobní žádost zní na určení neúčinnosti ~s'l1e
sení valných hromad, ,právní (členský) poměr žalobkynin k žalované 
společnosti a určení jejího práva na podil na čistý zisk, jež schválenou 
bilancí jest dotčeno, tedy předmět přípustný podle § 228 c. ř. s.Ze sku
tečností mezi stranami nesporných, že totiž žalobkyně jest akcionářkou 
žalované akciové společnosti a že valné hramady žalované společnosti 
ze dne 5. června 1932 a 30. května 19'33 přiznaly správní radě odměnu 
(tantiemll) í z výtěžku renty, kterou žalovaná ve svých bilancích ozna
čuje jako »vý1kupuú ,rent,u«, aJ ze stanov zjisti:) soud, že, kdyby žalobkyní 
tvrze~é po:~~ení .sta?ov. ~ zál<cona bylo zjištěno, byl by již tím odů
vodnen I jeJI pravm zajem na brzkém určení neplatno·sti usnesení 
pon~vadž uvedeným porušením stanov, stejně jako porušením ust1Cno~ 
v.em § G8 ~kc. -,eg., zeJm~na tedy p:řiz~áním tantiemy z částky, která 
ZIskem nem, bylI by \Ce svem podllu na ZIsku zkracováni akcionáři mezi 
ni:n i i žalobce. ~loba ~o clo důvo~u i co d'O svého účelu, jeho'ž ;e; do
m~ha (v;z Hora, ~s. pravo v:ocesm ll. dil, str. 156) tkví v právních po
mer;,ch zalobkyn~, a to, v )e)1111 členském poměru k žalované společnosti 
a zajem na brzkem urcem Je s dostatek odůvodněn tím že usneseními 
valných hromad byl členský nárok na ,zisk individuali~o,ván v pohle
dáyce ~kcionářově na vyplacení určité částky zisku (diVidendy), kte
ryzto narok podle § 49' stanov společnosti ve znění změněném ve IV. 
dodatku k stanovám schváleným ministerstvem vnitra dne 8. června 
1923 pod č. j. 396-1O:l192~ r:ropadá, nebyl-li vybrán v pěti letech, ve 
pr?spe~h .společnost!, takze zalobkyně, chce-li Se domáhatí, jak tvrdí 
vracem časte~ n.epr,:v:n: na ta~hemách správni radě vy;placených, má 
k tomu zapotrebl zJlstem v dobe co nejkratší. 

Ve y~ci .samé .id~ v podstat,ě o výklad stanov a zejména o určení 
hospo.dar.sk~ a pr~vm pov<;hy vykupm renty (EinlOsungsrente), zejména 
o t?, Je-lI vykupm renta vyn?'Sem či jen úhradou na kapitál. Sedes ma
tena,e' jev .§ 47 a) stanov zalované společnosti. Stanovami žalované 
stranY,zp~hl '~oud:. Podle § 2 a) je vyhrazeno valné hromadě usnesení 
o p.o~zlh cI.ste!,o ZIsku. Po~le § 47 a) se z provozních přebytků, vy:plý
vajlc!ch, z UČ!:I a sestavenyc~ podle § 46 stanov ,vyjma převod zisku, 
upotrebl neJdnve 5% na tanhemu správní rady. Ostatní přebytky slouží 
pak: 1. umoření akcií podle umořovacího plánu (§ 13 a), 2. k ro'zdělení 
dl.':ldendy na akCIe koncem účetního roku ještě neslosované až do 
vyse 4% výplatní částk~ 3.~ !,č: Ze zbytků provozních výtěžků, který 
pot~m,zb~de,.:~ vylo~čI: a): castka až do výše fO'ldílu, o který súčto
vany clsty vytezek vyk,upl1l ren!l! př;sa~~je potř~bu vyplývající podle 
§ 1 .a) a ,~ a),. se vyplah, r:odle vyse teto castky dodatková dividenda na 
akcle.v ucetmm roce Jeste neslosované a na akcie požitkové, b) přeby-
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tek, který ještě potom zbude, slouží, nero~ho~:,e-li v~lná hromada jinak, 
rozděleni superdividendy na všechny ~kc~onare a _vs~chny ma]lte!e I:0-
žitkových <ikcií. Uživá tedy § 47 a) ruz~yc~ _~znacen.l:. »prov_ozlll yr.~
bytky«, »ostatni přebytky« a »pirovoz~1 vyte.zky«. zalObkyne, o_plra]Ic 
se o uvedenou nejednotnost termmologlc, vidl v tom argument, ze sta
novy rozlišují mezi provoz?ími pře?ytky .a výtě_žkem výk_upních rent, 
které jsou podle něho reahsátem ~akladn}ho ]mem spol~c~oslt .. Soud 
však nedošel rDzborem stanov k nazoru, ze stanovy rozhsuJl mezI pro
vozními výtěžky resp. přebytky a výtěžky výkupních r~nl. Před:,vš!m 
§ 47, odsl. 1 stanov zřejmě nasvědčuje tomu,_ ž~ ~ýrazl »provoz.m pr;,
bytky« a »provozní výtěžkl" jsou st~J~oznacne, Jak zalo'~ce sam .pn~ 
pouští a jak plyne nesporne ze srovnam §§ 12 a 13 a) stanov. Logicky 
a historický výklad § 47 a) vede k závěr~, ž.e výraz ».0 statní přebyt~y« 
uvedený v odsi. 1 řečeného paragrafu ma vyz?am tohko kva~t:t:,vm ~e 
smyslu »zbytek přebytků« a nikoli kvalltattvlll ve smyslu »vytezek ~y
kupních rent«, jak tvrdí žalující. Př,edevším § 47 stanov a leho zmeny 
ukazují, že byly výtěžky výkupních rent počítány před r.okem. 1929 do 
provozních přebytků resp. výtěžků a že, Jak z odst. 3 a 6. ~ečel:ehop!,ra
grafu je patrno, částka výkupních rent byla. p.ouho,:' uc~tm vehčInou 
pro vypočtení příspěvku p~o fond I::o um~ro~~lll akcll~ Vyklad ~ 47 ~) 
zastávaný žalující firmo_u Jest neprl]atelny .te.'. pr?to, ze ve svych du
sledcích dospívá k záveru, že § 47 a) nema zadneho ustanovenI o po: 
užití výtěžků výkupních rent, pokud převyšují potř~bu:. L k umořelll 
akcií podle umořovacího plánu (§ 13 a)), 2. k r_O'Zdele~~ dlvlden,dy n,,; 
akcie koncem účetního roku ještě neslosovane az do vyse 4% vyplalm 
částky 3.000 Kč, neboť další ustanovení o rozdělení .zbr.tk.u »p~O~?z: 
ních výtěžků« týkalo by se pod~e žalobkYnIna tvrzem JIz Jen vyt.ezku 
provozních mimo částku výkupmch rent Jako v odsl. 1. Tlmto vykla
dem žalobkyniným, jenž násilně vyjímá z logické stavby §.47_ a) text 
od s],o,v »Oslatní ,přebytky ... 3.000 K!č«, vzmkla by tak zava~llia me
zera, která mizí, když se § 47 a) vykládá ja;ko obsah?vě Led~otný celek. 
Soud má za to, že uvedený paragraf sta~ovI postu~'~~ smer:ntce .p~o r?z
dělování čistého zisku a v každém oddllu nasleduJlclm pOJednava vzdy 
o zbytku výtěžku zbylých po proveden] odP?čtů naN200vaných v ustano
vení předchozím; argumentem velmi zretel~ym Je slo,"o »potom« na po
čátku 3. odstavce před odstavcem. uvedenym; l?od plsm. _ a!: ~dyby o~
stav,ee ten měl přes předchozí oddll, u,pravuJlcl obsahove Jmy druh vy
těžků, navazovati jakD pokračování na první větu téhož paragratu, mu
selo by se to státi jiným důraznějším způ.s_obem, a ,slovo »potom«. dalo 
by se tUl sotva vysvě'Uiti, když 's,lovO' »totez« pod pltSm. b) odlk_a;cuj.e na 
ustanovení bezprnstředněpředcházející a o stejném druhu výtezku PD
pojednávající. Dále by bylO' napadné, že ustano'vení O' upDtřebe~í od
chylného výtěžku je pokračování pr;é věty obsahov~ různé, amz TO'Z

díl je jakkoU vyznačen, alespoň novym o odst~vcem. DIkce § 47, odsl. 3 
a 6 »má se uložiti z provozních přebytku, vyučto~anyc~ podle § 46, neJ
méně 25% z čistého výtěžku ze zúčtovaných vykupmch re~t.; -;<: na
svědčuje tomu, že výkupní renta je kryta pOjmem »provnzm v~tezky«. 
Stejně i § 47 a), odsl. 2 a) ukazuje, že výtěžek výkupní renty Je zahr
nován vý'razem »provozní výtěžky«, § 13 a) posl. odstavec a § 51 stanov 
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mají zvláštní ustanov,eni o výkupní rentě, ale a contrario jest míti za to, 
že by to stanovy, ~okud by mířily výhradně jen na tolo ustanDvení, byly 
výslovně uvedly, pko v uvedených případech. Těmito úvahami došel 
soud 'k názoru, že stauo~y užívaji výrazů »provozní přebytky«, pro
vozní výtěžky«, »provozlll přebytky resp. výtěžky« promiscue a že se 
zřetelem na odkaz § 46 stanov je dotčenými výrazy míněn čistý zisk, 
kterým jest rozuměti částku, o niž převyšuje podle závěrečné bilance 
aktivní jměni. společnosti základní kapitál a dluhy spo'lečnosti (Wenig, 
Příruéka, sešIt 5, str. 117). Zejména § 10 stanov, jenž odkazuje na 
§§ 47 a.51, je v tom směru p~íznačný. Zprávami žalované firmy za 
obchodlll rok 1931 a za obchodm rok 1932 má soud za prokázáno že na 
účtě ztráty a získu vychází jako částka ryzího zisku: Za rok 1931 
18,058.817 Kč 56 h, za rok 1932 18,051.304 Kč 50 h a že výtěžek vý
kupních rent činí za rok 1931 18,015.9'58 Kč 05 h za rDk 1932 
18,029.744 Kč 94 h. žalobkyně však upírá výtěž:kům výkupních rent po
vahu výnosu vůbec, tvrdíc, že jde o náhradu za kapitál, o splátky za 
trhov~u cenu z~_ zestátněné žel~znice; Proto se musil soud zabývati 
pravlll a hospodarskou po'vahou vykUplll renty. Za tím účelem musel se 
soud obírati též právní pDvahou koncese a úmluvy O' vy:koupení jednotné 
konc.eso~~né ~ítě_ hla:,ní . dráhy a místních drah bývalé c. k. priv. se
verm drahy clsare Ferdmanda ze dne 6. března 1906, schválené zá-
1<0~em z.~ dne. 31. října 19?6: č. 2.12. ř. ~., a zej;néna způsobem vý
poctu VykUplll renty. Žalupcl poklada vykup (EI'n16sung) uvedených 
drah za trhovou smlouvu (podle §§ 1053 a násL obč. zák.). Soud však 
má za to, že nelze na tuto dohodu pohlížeti výhradně pDd zorným úhlem 
soukromého práva, jako to činí žalující firma. Na základě zákDna ze dne 
? září 1885, Č. 122 ř. z., schvalujícího ujednání ze dne 10. ledna a 17. 
cervence 1885, byla žalované společnosti udělena koncesní listinou ze 
dne 1. ledna 1886, Č. 7 ř. z. místě původní koncese ze 4. března 1836 
~I:'0litisch~ gesetzes~ammlung sv. 64., Č. 50, str. 436,) a konCesí po.~děj
slch, nova zelezmčm koncese, kterou bylo žalované', propůjčeno právo 
~ provo~u na vš~ch ~po'leč~?~tí ~o~u~ vystavěných anebo jí získaných 
zelezmclch, ktere maJl slouzltI vereJnemu provozu. Doba trvání koncese 
byla stanovena až do 31. prosince 1940, kdy mělo přejíti na stát bez
plat~ě vl~stnict':.í. konce_~ovaného ?o~niku, železnic, pnzemkůa staveb, 
ktere} n~m patn, se vSlm n:o~ltym 1 nemovitým příslušenstvím, čítaje 
v to ]Izdm park (§ 11 konc. hstmy, § 6 ujednání; I. zv. právo nápadu -
He~m.fallsrechti .. Kromě tohoto normálního způsobu zániku koncese 
uvadl koncesl1l hstma dva ~imořádné způsoby zániku koncese: 1. § 12 
konc. hstmy vyhraZUje statu právo· vykoupiti resp. správněji vyplatiti 
(odp~ati!i - einI5se~) koncesi~dyk.oli po 1. lednu 1904, I. j. ještě před 
d~vrsemm . konceslll doby s tlm, ze také v tomto případě přejde na 
s~at vlast~lctví želez~ic a jejich příslušenství ve stejném rozsahu. Stát 
pr:,vz~l zavaz~k pl~trt~ v to~to případě roční rentu' rDvnající se prů
merne;uu _ ,?'čmmu C\'~temu vy.nosu provozu koncesovaných železnic po
d~e prumeru posl~d~lc? s:,.dn;1 ~et pred zestátněním. podniku s vylouče
mr;' dvou"let neJmene pnzl11vl'ch. 2'. § 38 konc. hstiny vyhradil státu 
pra~o v pnpadě o~al~o~a~ého p'orušbv.ání nebo ~eše;tření předpisů obsa
zenych v koncesm hstme, v ,koncesl1lch podmmkach, aneb povinností 
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zákony uložených, měniti po ~ředchozí výstraze přisl~šná opatření a 
podle okolností i před uplynullm koncesnl doby prohlas!t! koncesI za 
uhaslou. Především jest uvážiti, že uvedená železniční koncese je typem 
ryzí koncese vůbec, a to nejen podle koncesního zákona železničního 
Č. 238/1854 ř. Z., ale i se zřením na pojetí koncese jako privilegia (§ 8 
řeč. zák.). široké právo eXiPropriační, přiznané železničnímu podnlku 
v § 1 vyvlastňovacího zákona železničního č. 30/1878 ř. z., ukazuje zře
telně, že železniční koncese je vrchnostenský správní akt, kterým se 
.příjemci uděluje právo zříditi a provozovati dopravní podnik, v kte
rémžto právu jsou obsažena též i oprávnění výsostni, tedy částice 
právní moci nad částí veřejné správy (veřejné služby) a veřejné moci 
v ní obsažené (Hácha, hes,lo Koncese, Slovník veL práva, ll. díl, str. 
275). Tímto správním aktem se pro příjemce zakládají veřejná subjek
tivní práva. Adresát tohoto správního aktu nabývá sice, podstaty želez
ničního tělesa a nemovitosti do soukromého vlastnictví, jež je vyjá
dřeno v zápisu v železničních knihách, ale vlastnictví to je časově ome
zené a je příslušenstvím práva z koncese plynoucího, obdobně jako je 
tomu při právu stavby podle úkona ze dne 26. dubna 1912,č. 86 ř. z., 
a není mo'žno uvažovati o železničním tělesu samostatně bez zřetele na 
trvání koncese. Tato úzká vzájemná souvislo'st jest vyjádřena v § 8 zák. 
Č. 238/1854 ř. z., který zánik vlastnictví k železnici, základu a podstatě, 
k stavbám k železnici přináležícím spojuje se zánikem koncese. Bylo 
by proto pochybené uvažovati zvlášť o koncesi a zvlááf o železničním 
tělese a stavbách, o onom s hlediska práva veřejného" o tomto s hle
diska práva soukromého. Ve světle vyložených všeobecných úvah bylo 
se soudu zabývati právní :povahou ui'ednání o. výkupu koncese ze dne 
9. března 1906, schváleného a uveřejněného zákona z 31. října 1906, 
Č. 2'12 ř. z. Žalující je na omylu, tvrdí-li, že jde o smlouvu trho'vou, a 
konstruuje-li výkupní rentu jako splátku na trhovou cenu za železnici, 
berouc tudíž v úvahu jen podstatu železnice a nechávajíc stranou právo 
koncese samo. Vpravdě jde o případ zřeknutí se koncese žalovanou ve 
formě veřejné smlouvy (koncese se strany žalované) a zřízení náhradního 
dočasného práva na periodické požitky se strany státu, kteréžto právo 
mělo býti náhradou za ušlý výnos,odtlld též název renta náhradní. Jde 
tedy o směnu dvou práv. Výkupní rentu nelze považovati za splácení 
trho'vé ceny z několika důvodů. Především právo provozovati železnice, 
jsouc svým původem reální výsostné právO', náleží k podstatě státní 
svrchovanosti a dalo by se sotva vysvětliti, že stát si kupuje práva, 
která plynou už z jeho povahy jako státu. Dále by S~ touto konstrukcí 
došlo k závěru, .že stát kupuje akcesorlum a poskytuje úplaty za princi
pale, t. j. za zřeknutí se koncese, uvedené v § 18 úmluvy ze 3. 'března 
1906. Mimo to je přímo nelogické, aby stát kupo'val železniční podstatu, 
která mu po uplynutí koncesní lhůty ,připadá bezplatně a která je pouze 
vlastnictvím časově omezeným. MimO' to veškeré částky renty nebyly 
míněny jakO' jednotlivý celek, což nejlépe plyne ze srovnání § 3, písm. a) 
a b) s § 3, písm. c) a § 6. Kdežto v oněch případech mluví se 0' rentě 
a stanoví se pevné roční částky bez úroků s pevně stanovenými dny 
splatnosti, aniž se vůbec uváděla celková SUma nebo kapitalisovaná 
hodnota těchto rent, je v tomto případě stanovena celková suma, která 
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se má zúročiti 5;;'0 až do úplného zaplacení. Jen tehdy by bylo možno 
pokládati roční částky za splátky, na trhovo~ cenu, kdyby tato ce~a vůbec 
byla pevnou cifrou stanovena; Jezto se to vsak nestalo, nem mozno miu
viti o splátkách na trhovou cenu, když ta vůbec stanovena nebyla. vý
kupní renta není tudíž cenou, nýbrž právem na pobírání požitků v přesně 
stanovených pravidelných obdobích časových. Právo to, samo povahy 
obligační, je podle ustanovení koncese a dohody ze dne 6. března 1906 
náhradou za práva na výnos z koncese plynoucí. Koncese jako právo, 
tedy abstraktLlm, nemá podstaty materiirlní a jest jen výnosovým pra
menem. Proto ať cena, ať náhrada daná na místě ní má rovněž povahu 
výnosu, jenž z práva jako pramene při zacho'vání jeho neztenčeno sti 
plyne. Tento názor j~ potvrzen tak~ zp~so~em. výpočtu ro~ní částky 
výkupních fent. Za zaklad byl polo'zen C!sty vynos p0'sledmch sedm! 
let před zestátněním s vyloučením dvou let nejméně ,příznivých, a to 
částka 30,117.862 K. K tomu bylo připoóteno a) kuponový kolek 
101.608 K, b) tantiemy správ. rady 79.807 K, celkem tedy 30,299.277 K. 
Z toho byla vyloučena úroková kvota spojovací dráhy 33.374 K, takže 
zůstatek činil 30,26.5.903 K. Co do zdanění existovala různost názorů 
mezi výpočtem státní správy a výpočtem žalované. Ona považovala 
výkupní rentu za podrobenu dani rentové, tato za podrobenu zvláštní 
dani výdělkové, čímž vznikal rozdíl 201.382 K, a mimo to žalovaná při
počítala k částce výkupní renty a) aktivní úroky a ažiový zisk 410.576, 
b) všeobecné správní výdaje 84.000, takže slátní správa docházela 
k částce zdanitelné roční renty 33,628.790 K, kdežto žalovaná k částce 
34,324.748 K. Vznikla tedy diference 695.958 K, která byla odstraněna 
dohodou tak, že státní správa k svému výpodu dodala 301.210 K a ža
lovaná svůj požadavek snížila o 394.748 K a výše renty byla stanovena 
dohodou na 33,930.000 K. Z částky takto stanovené byla odečtena daň 
3,39B.OOOK, takže čistá výše mční renty po odečtení daně stano'vena 
byla na 30,537.000 K za hlavní síť (Bericht des Subkomitees des Eisen
bahnausschusses, Bei1age Nr. .2716 der Bei'lagen zu den stenographi
schen Protokollen des Abgeordnetenhauses, XVII. Session, 1905, str. 57 
násL, Bericht des Eisenbahnausschusses, táž příloha, str. I a násl., Ta
belle A, táž příloha, sltr. 49). Než i další u,stanovení ujednají ze dne 
6. března 1906 potvrzují názor soudu, že výkupní renta je v tomto pří
padě náhradním právem a nikoli splátkou na kupníce:nu železnic. Pře
devším jest míti na zřeteli, že úmluva ze dne 6. března 1906 podle čl. I. 
ziťkona ze dne 31. října 1906 měla za předmět I. vykup (Einliisung) 
Jednotně koncesované sítě hlavní dráhy a místních drah tehdejší c. k. 
priv. severní dráhy císaře Ferdinanda v rozsahu uvedeném v § 1 do
tčené úmluvy; 2. nabytí (Erwerbung) několíka částí ostatního jmění ře
čené společnosti státem; 3. převzetí (Uehernahme) společností horní 
dráhy do státního provozování. I. Podle § I řeč. úmluvy žalovaná pře
vádí se zpětným účinkem od I. ledna 1906 do vlastnictví státní správy 
a tato přejímá ve své vlastnictví v § 1 úmluvy vyjmenované že1eznični 
trati. II. Podle § 3 je státní správa zavázána zapraviti toto výkupné 
(den nachstehenden Finliisungspreis entrichten); a) Za železnici i s pří
slušenstvím v § 1 pol. I. uvedené, jednotně koncesované, roč ní r e n t u 
od I. ledna 1906 do 31. prosince 1940 částkou 30,537.000 Kč, b) za 
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místní dráhy s příslušenstvím uvedené v § 1 pol. ll. po~ b~ až k) roční 
renty uvedené v příloze A., která je ~rohláš~~a ~a součast umluvy, c) za 
místní dráhu z Kroměříže do ZborovIc I s p~lsluse?s:vlm v ,§ 1,,~01. ll. 
oda) uvedenou, kapitál 1,559.654 K, ktery budlZ urokovan pe51 pro

~enty od 1. ledna 1906 až do dne platebního, 111. Podle § 4 ~rev.zala 
státní správa na srážku z ročních rent shora P?d a), a b) \mkolr n,: 
srážku kapitálu pod c) uvedených v § 4 vy~o,čtene společno,stm p:n~ntnl 
zápůjčky, a to tak, že ,uroky a umořov~cl kvo!~ 'pnon~tmch ,za,puJč~k 
budou sráženy z polovičních rent ročmch, tvonclc~ vykupne (Emlo
sungspreis), jak sho"a pod a) a b) JSou uvedeny. Uz :: tohoto u,stano
vení je patrno srovnáním ustanovení pod a) a b), ac): ze vykupm renta 
není náhradou za kapitál, tedy kupní oenou, ponevadz by se J~dn<>k od
počet úroků a kapitálu prioritních zápůjček stal r;hrnno~ čast~ou o~ 
celkové sumy kupní ceny a jedn<>k by bylo nevysv~thtelne, proc,.kdyz 
úplata ve všech třech případ~c~ je n~p:osto ,st,ejne p~vahy, maJ1 pr~ 
srážky na umořování a úrokovam pnontmch zapuJče~ vyzn~m len kupm 
renty pod a) a bl. IV. Podle § 5 dotč. úmluvy se zalova~a spole~nost 
zavazuje dále odevzdati do vlastnictví státu a) n~mo~lto'str (Realr,t,ate~) 
uvedené v příloze B, která je prohlášena za součast umluvy I s pnslus
ným inventářem za kupní cenu (gegen Bezahlun~ emes Kaufprelses) 
3715000 K se 4% úroky od 1. ledna 1906 az do dne zaplacem, 
bl v jejím vlastnictví jsqucích 3936 kusů akcií c, k. priv. Ostravsk~
frýdlantské železnice s dlvldendovyml kupony o,d 1. ledna 1907 za na
hradu (gegen ein Entgelt) 3,936.0~ K se 4ro, Uf?ky od 1. ledna 1906 
do dne zaplacení. Podle § 6 řeč. umluvy mcm duchod 64;637 K}6 h: 
který měl až do konce roku 1940 býti vypl<icen ~alovane spol~cnos~l 
na základě úmluvy ze dne 14, břez!,a 1888 J~ko ,na~ra~a ~a to,: ze stat 
nabyl jedné šestiny společenstevmho vlastmctvl ylde?ske drahy s~~
jovací, bude vykoupen (wird ..... abge16st) tak, ze, stat zaplal! kaplt~1 
1 05<8.382 K 74 h s 50/0 úroky od 1. 'ledna 1906 az do dne zaplacenI. 
§' 18 ,řeč, ilmluvy obsahuje ustanovení, že, jakm,ile, se sm,louva st~ne 
perfektní, pozbudou moci yšech~y ,kono:"e" ktere zal~van~ bl:"ly d~!,y 
nebo na ni převedeny 'Pro zelezmcm trah sta tem ~ykoup,ene, Pred~vs!m 
z uvedeného vyplývá, že vedle výkupu koncesmch pra~ rentam!, re
čená úmluva ze dne '6. března 1906 obsahUje ustanovem a) o vyckupu 
výkupní renty za Vídeňskou dráhu spojovací, bl, výkup, Ikoncese pro 
místní dráhu z Kroměříže do Zborovic za celkovy kapltal, c) trhovou 
smlouvu o nemovitostech a movitostech (IV,), Z toho je viděti, že řečená 
úmluva ze dne 6. března 1906 je hyhridním útvar<;n;, kd~ jsou uprav~ny 
poměry veiejného práva (snb a) a b) vedle pomeru ,rrava s~u~rome~o 
(sub cl, Se zřením na ustanovení pod c) uvedene Je vzda~l se ~a: 
mítky zkracení přes polovici ceny uv,ed~ne, v § 15 zce,la oduyodne~e 
a nelze z něho nic dovozovati p1'0 prav'lll povahu vyku~u zelezmc. 
Než i další úvahy potvrzují názor soudu, že výkupní, re~ty JS;lU o~pla
cením za zrušení koncesí podle § 18, odst. 3, a, m~oh splatkaml, n,: 
trhovou cenu železnic. Zalující tvrdí, že bezplatny prechod vla~tmctvl 
k železnicím mohl nastati toliko normálním vypršením koncesm doby 
koncem roku 1940, Tím se dopouští chyby shora jíž uvedené, ž~ sou
kromoprávní, časově omezené vlastnictví k železnicím konstruuje bez 
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zřetele na hlavní právo z koncese plynoucí, Soud má však za to, že 
vlastnictví železnic přechází na stat ve všech případech, kdy koncese 
zaniká, tedy též v případě výkupu (§ 12 konc listiny) a prohlášení kon
cese za uhaslou (§ 38 konc, listiny), pokud výslovně není v koncesní 
listině jinak uvedeno, neboť v opačném případě by v uvedených dvou 
případech nastaly situace velmi komplikované, které alespoň pro případ 
§ 38 konc. listiny nejsou řešeny. Podle § II konc, listiny je při vypršení 
koncesní doby státní správa povinna zaplatiti odškodné za železniční 
park, a to nikoli jako trhovou cenu, nýbrž, nedohodnou-lise strany, jako 
odškodnění podle předpisů o vyvlastnění k účelům zřízení a provozu 
železnic. V případě výkupu železnic před uplynutím koncesní doby se 
však podle § 12 kone. listiny neplatí za železniční park žádná náhrada 
(eine besondere VergLitung nicht zu leisten ist), Z toho nutno argumento 
a maiore bezesporně usouditi, že tím méně bude se platiti náhrada za 
železniční podstatu, která po uplynutí koncesní lhůty ipso iure (durch 
das Gesetz) přechází na stát. Ostatně provedení výkupu shora uvede
ného potvrzuje tento názor: Stát koupil toliko reality, t. j. budovy, které 
podle konces, z!ikona želez. Č, 238/1&54 ř. z., § 8, zůstávají ve vlast
nictví koncesionáře i po zániku koncese, a bylo by nevysvětJitelno, proč 
řečená úmluva ze dne 6. března 1906 zásadně obsahově i formálně mz
lišuje mezi výkupem železnic ročními rentami a koupí železni,čních 
realit, počítajíc k oněm zejména železnice samy, pozemky a stavby 
které k nim náleží, jejich veškeré nemovité a movité příslušenství čí~ 
tajíc v to ž~lezníč,ní park, inventární věci a všeliké zásoby, pak 'k;omč 
společnostnr homl dráhy, veškeré vlečné dráhy a jinaké vedlejší koleje 
žalované náležící a k společnostním místním drahám se připojující, 
bez roZdllu, zda JSou rečené věci již zapsány v železniční knize nebo ne, 
Ani z toho" že, smlouva užívá slova »výkupní cen a«, nelze nic vyvozo
vatI pro pravm povahu vykupu žele2Jnic, poněvadž nes'luší lpěti tu na jed
notlivých slovech, nýbrž jest spornou otá"ku tu řešiti' ze smyslu c"lé 
úmluvy. Stejná úvaha platí též o námitce, že § 4 úmluvy ze dne 10, 
ledn,a a 17. července 1885, s,chválených zálkonemč, 122/1885 ř, z., mluvě 
o zamku koncese cine 31. procince 1940, užívá slov" Tím t o oka
mžikem« a "T e n t o převod vlastníctví nastane bezúplatně«, Řečená 
úmluva resp, zákon mají na mysli toliko normální způsob ukončení kon
cesního poměru, Naopak i grammatický výklad potvrzuje názor soudu 
~eb,oť ~ikde se v příslušných zákonných resp. smluvních textech v pří~ 
cine vykupu ,nem!uv~ o trh,~v~ sml~uvě, ~ koupi resp. prodeji železnic, 
o ~Up'lll ce~~) nybrz. Je ~zlvano dusledne slova »Ein16sung«,. ein15sen, 
t. J, vypl,atltr, od~l~trh, ac'kol~ byl? přirozeně jednodušší užíti běžných 
techmckych terminu, Am to, ze vykup byl proveden dohodou zákonem 
schvá!enou, n:ní d,ůkaz~m o t?m, že jde o trhovou smlouvu. Již shora 
bylo rečeno, ze predmetem teto dohody kromě ustanovení čistě sou
kromoprávních o prodeji realit a akcií a způcobu zaplacení náhradních 
rent j~ou ~eřej;,á práva subjektivní. I veřejné právo má pak relace, 
v kter~ch stat, ac Je nosl!el vrchnostenské moci, vystupuje jako koo[di
nova,na oS?ba ve ~ztahuk )ed,no'tlívci, ,ať osobě fysické,či práv
Ulcke, amz Je ~ozno, tvrdItI, ze v kazdém takovém případě jde 
o soukromopravl1l pomer (srv, nauku o veřej. smlouvách), V souzeném 
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případě, jak z řečených už příloh k stenografickým protokolům želez
ničního výboru poslanecké sněmovny te palmo, byla voleona forma do
hody, aby se předešlo velkým a zbytecnym soudmm, sporum. Soud ~e
shledal ve tvrzeních žalující nic, co by bylo s to zmemh v podstatnych 
bodech jeho názor, že želewice (železniční po.dstata) ,připadly státu 
bezplatně í při výkupu a že výkupní re!lty jso~ vy no sem, zalovane hrmy, 
a to výnosem 'čístým. Tvrzení, že by zalovana. mus:1a ,ze1ezmce P.ro~o~ 
zova ti, aby bylo možno mluvíti o výno~u,. nem opravne,:?; V jJocatclch 
rozvoje železnic bylo běžnou formou slalm podpory za]1stovatr S?ukro
mým spo,lečnostem určitý minimální výnos (~rv. ~ 1,. po's!. o~st., umluvy 
ze dne lG. ledna a 17. července 1885, schvalene zakonem c. 122/1885 
ř. z., kterým ponechány v platnosti §§ 17 až 20 koncesní :listi~y ze d,;e 
6. května 1876, č. 82 ř. z. pro moravs1ws1ezskc;u s,evelnl drahu). St~~ 
zaručoval minimální výnos se zřetelem na to, ze zel,:zmce plmla te~ 
určité poslání veřeiné (na př. dopr~va .pošty .atp.) . a ze byl,: součas!r 
veřejných služeb, na jichž chodu ma stat vereJny ~~Jem, Jehoz uspoko; 
jení osobou soukromou byl ochoten honorovatI. castky takto placene 
byly odměnou za to, co podnik plnil zároveň v zájmu .veřejném. S. hle
diska hospodaření železničního podniku nutno po~la~ah d?}acI, za 
výnos, poněvadž i On byl výsledkem jeho h~spod~lem. J,;sth:e vsak 
stát, jako tomu je v souzené věci, převzal p~?~lk c,ely ,d.o sve rezle ,a n~ 
zbytek koncesní doby se zavazal plahtI. urclte .ro~m. castkYJ vYP?ctene 
podle průměru čistého ročního zIsku, nejde o mc ]1neho nez o nahrad~ 
za čí stý výnos, který společnosti ušel ve zbytku kancesní dO'by, a maJI 
řečené částky náhradní s hlediska národohospodá;řského povahu výnosu 
práva renty zřízeného jako náhrada za práva llynouc~..z koncese. H!e
diska daňová nejsou pro stanovem povahy urclteho pnJmu rozhodu]lcl, 
neboť postižení ·výnosů se millže státi ně1kolika daněmi, a nelze z usta
novení o dani jedné vyvozovati všeobecné závěry; Mimo to ,~.ni osvo
bození určitého příjmu od daně r;ení pro. Pos?U,zem ~ov.ahy pnJm.u r.oz: 
hodující, neboť rozhodují tu zretele frnancnepoh\rcke, a nrkoh člste 
národohospodářské a finanční. Je správný také názor, že ná\cz správ
ního soudů vídeňského (Budw. Č. 7743 F) není pro posouzení věci roz
hodující. Nicméně však nebe pomínouti mlčením, že daňové zákono
dárství, stavějící na výsledcích finanční vědy, zdaňuje zásadně v~kupni 
renty daněmi výnosovými (§ 172, Č. 5.' zák . .o př. d.) . .Js;ou ted~ vykupnr 
renty výnosem žalované spoleenostI a 11Ikoh reahsatem zakladnrho 
jmění společnosti. Způsab výpočtu roční částky renty, jak shora je 
uveden nezustavuje pochybnO'sti o tom, že je to čistý výnos. Patří tudíž 
částka 'výkupních rent k zisku podniku a po odečtení generálních výdajů 
zbývá částka čistého zisku nebo, jak se stanovy žalované vyjadřují, 
»provozních přebytků«. Řešiti otázku, zda výtěžek výkupních rent je 
výnosem čistým nebo hrubým, považoval soud za zbytečné, neboť 
z částky čistého zisku, která je větší než výtěžek výkupních rent, není 
a nemůže býti patrno, do jaké výše je ,tvořena výtěžkem vykupních rent, 
a pokud snad z výkupních rent určité částky jsou odpočteny a zahrnuty 
do sumy všeobecných správních výdajů. Pm souzený spor je to zcela 
bezvýznamné, neboť soud, došed k závěru, že výtěžek výkupních relnt 
je čistým výnosem žalované společnosti, má za to, že výtěžky výkup-
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ních rent po právu figmují na účtu ztráty a zisku žalované v rOCe 1!BI 
a 1932 a tudíž, že částky ryzího zisku v roce 193'1 18,058.817 Kč 56 h, 
v roce 1932 18,051.304 Kč 50 h jsou po právu uvedeny v této výši. 
Tim také je vyvrácena námitka žalující firmy, že příznáni t~ntiemy 
z výkupní re'nty odporuje § 38 akc. reg. č. 175/1899 ř. z., který dovoluje 
přiznati tantiemy tohko pa dílem na ryzím zisku nebO' jiným způsabem. 
Byloť shora davoděno, že tantiemy byly vypočteny z částek, které jest 
pavažovati za ryzí zisk. Tvrzení žalobkynino, že § 46 stanov neurčuje 
nic bližšího a zjišťování čistého zisku, a že, proto je nutno v tom směru 
užíti a) především zvyklostí, b) analogie §§ 76, 77 a 78 zákona Č. 76/ 
1927 Sb. z. a n., není dUvodné. Př",devším jest uvésti, že srovnáním 
čl. 216 obch. zák. ~ ~9 až 52, akc. regu!. jest ~cela z~ejmé, že čistý 
zlsk Jest to, co vychazl Jako prcbytek rozvahovych aktIv pa odečtení 
všech pasiv a akciového kapitálu nebo v určítém období bilančním 
rozdíl mezi aktívy a pasivy. Analogíe předpísu finančního, tedy veřej
né.ho prá~a n;lze u!iti" P?něvadž, analogie ta je zásadně nepřípustná. 
~Imo to Je ~yraz )~Clsty ZIS~« bězným v~razem a o jeho výkladu platí 
vseobecne zasady rnterpretacm. ZvyklostI nelze užíti vůbec, poněvadž 
jde .o. výkl.ad ~tanov, jak ž.alující ~ama. dovozuje, avšak stanovy žalo
vane JSou Jedmm celkem a JSou aphkovany Jen u ní a je zřejmé, že jinde 
nerr;o?ly dáti podnět k vzejiti obchodníCh abyčejů neb zvyklostí; zvyk-
10sŤ! zalovanou samou vytvořených se žalující ani nedo'volává. Ostatně 
by se zvyklosti ?ikdy ne.mohly vytvoříti contra legem (arg. čl. 1 obch. 
zakona) am protI stanavam, neboť zákon ani stanovy nikde k tomu ne
poskytují právní základnu. V ·názoru, že výkupní renta jest výnosem je 
~tvrz~ván soud t~ké úvah.ou, !e. při ,~entách věčných a vůbec práv~ch 
casov; neom.ezenych .ma]1 mcm pozlfky bezesporně povahu výnosu. 
Po~he bs?ve. omezem u.~edeného práva renty nemůže však kvalitativně 
zmemtI pravnr a hospodarskou povahu výtě~ku stejného práva. V daném 
případě časové omezení trvání práva, jež bylo předmětem koncese mělo 
pouze za náslledek nutnost zajistiti ve stanovách postupné spláceni akcíí 
(základního kapitálu) a vytvoření zvláštního londu pro umořování akcií 
(§ 13 a), § :'0 st~nov). Padle § 33 č. I a!kc. regu!. l~e, akcie splácetí 
p,c;uze z ryzI~o zIsku .. Kdyby byl správný názor žalující firmy, že vý
t,::ek vý~upnI<:h ;ent Je sp:latkou z~ zcizený majetek, nebylo by vubec 
pnpus~ne, umorem z teto častky <tkcle. § 50 č. 3 stanov žalované jasně 
stanovl, ze se fond pro umořování akcií utvoří! ukládáním nejméně 
25% výtěž~.u ze }'Úlč!o~aný~~ vJkup,;í~h :ent, což jasně nasvědčuje 
tomu, . z'e pn umomvam akCI! melo bytr uzíto též výtěžku výkupních 
ren~; Jest t;dť ~~kupní renty započítati do ryzího zisku. Ježto v sou
:ene sp~rne ve CI Jd~ o v podstate bud' o výklad zákonů, nebo o výklad 
umluv zakon~ schvalených,. anebo d~ koncesní listíny pojatých a o vý
klad s'tanov, Je zcela bezvyznamné, Jak žalovaná ,nazírá subjektivně na 
výtoěžek~:rku~ní~h ren~, ?,ebo jak jej účt~je a účetnicky v knihách vede. 
Zpusob ucetmckeho zaplsu do obchodmoh knih nemů'ženic měniti na 
Vnitřní povaze práva a právních poměrů. Proto soud také veškeré v tom 
směru nabíze~é dů~azy. odmítl ]fťk?' n~závažné (§ 275 c. ř. s.). Ježto 
l~e o texty. zakonne . (za~ony s~hvalene) resp. o texty tvořící Z moci 
zakona meZl stranamI pravo obJektIvní, nebylo potřebí zjišťovati úmysl 
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stran. Na základě shora zjištěného skutkového stavu a podle výkladu 
shora řečených ustanovení právních doše~ soud k názoru, ž~ st~no~y 
žalované firmy nebyly porušeny, že pravo zalobkynlll~ na podl! v clstem 
zisku l)ebylo dotčeno a že usnes'eni valné hromady zalovane hrmy, ze 
dne 3. června 1933, schvalující ,účetní uzáv~rku za rok

o 
193::', fl?kud. za~ 

lující firmou j~ napadáno, stalo se po pravu a Je VUČI Za~U]!CI tlfme 
účínné. O d vol a c í s o u d potvrdil rozsuclek soudu prve stohce. 

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

Důvody: 

Žalující fir,mě je přisvědčiti:ie n.:'ní. správný ná~?.:. odvolacího soudu.' 
který vyslovil v s'Ůuzeném p.:,~ade,. ze by se .. P~'C,l0 po~aze. trhove 
smlouvy, aby »pevnost konecne« cIfry byla, z]!stovana nasobllkou, a 
sčítáním, poněvadž podle stálé praxe (ro~h. c: 20.90." lOo.~5,. l032~. ~b. 
n. s.) nemusí býti kupní cena číselné urČlt'ŮstI, nybrz staCl Je]! urcltel
nost podle pevného měřítka st"anami ujednaného, nebo podle ObJektIv
ních znaků, jež nejsou arciť závislé ani na subj~ktivn,ím n~fO'zu stran, 
ani ponechány jejich libovůli. Byla-h v, sou~enem pnpade stanoven~ 
číselně určitá roční renta a stanovena presne doba, .po kterou Jes,t Jl 
platiti, byla by tu snadno určitelná konečná suma všech vyplacených 
rent. V tomto sporu však běži o vyře§ení právni povahy výkupní renty 
uvedené v § 3 a) dohody ze dne 3. března 1906, zda je částí kupní 
ceny, či zda je výtěžkem provozním. Rozřešeni této otázky závisí na 
výkladu dohody žalované se státní sprá"ou bývalého r?kou.skouher
ského státu ze dne 3. března 190'6 ve spO]1tosÍl s koncesm hstmou z 1. 
ledna 1886 udělenou .žalované , a na výkladu zákona č. 212/1906 
ř. z., který~ byla uvedená dohoda schválena. Podle § II koncesní lis
tiny byla stanovena doba trvání koncese, udělené žalované, do 31. pro
since 1940, kdy mělo státu připadnouti bezplatně celé vlastnictví kon
cesovaného podniku, železnic, pozemku a staveb s příslušenstvím. Stát 
však si v § 12 téže listiny vyhradil po 1. lednu 1904 právo výkupu to
hoto podniku za podmínek v h,č'eném p<lJl'agrafu uvedených, a dohoda 
z 3. března 1906 právě hned v úvodě poukazuje 11a tOltO v'yhrazené ~rá_v~ 
státu, a je proto ji posuzovati jako úmluvu ° provedem a uskutecnem 
vyhrazeného práva podle koncesní listiny v souvislosti s řečenou kon
cesní listinou. Podle druhého odstavce § 12 konoesní listiny nabývá 
stát v případě výkonu vyhrazeného práva vlastnictví železnic a jejich 
příslušenství v rozsahu uvedeném v § II téže listiny, zejména též že
lezničního parku, za který se v případě výkupu nepnskytuje zvláštní 
náhrada. Přikročil-li stát dohodou ze dne 3. bř-ezna 19'06 k proveden! 
vyhrazeného mu práva s .účinností od 1. ledna 1906, mohla žalovaná 
postoupiti státu jen to, co jí náleželo do roku 1940, to jest užitek vy
plývající z provozu podniku, který uvedeným dnem přešel na stát. Na
proti tornu stát p'Ůskytl žalované na místě užitku, o nějž byla zkrácena 
po dobu až do projití koncesní lhůty, rentu časově omezenou, jejíž 
způsob určení byl stanoven předem v § 12 koncesní listiny. Podle toho 
nastoupila tato renta u žalované jako ekvivalent toho, co jí roku 1940 
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ušlo v provozu podniku, když nemohla již využitkovati udělenou kon
cesi, takže tato každoroční renta se stala pro ní výnosem za to, co 
sama poskytne státu. Je proto SOuhlasiti s názorem nižších soudů o po
vaze této výkupní renty jako výnosu a že tu nejde o realisát základ
ního jmění žalovan~. POI~ud žalobkyně vytýká, že nižší soudy nepři
hledly a nezjlstIly, ze stat podle § 2 umluvy převzal k zaplaceni beze 
srážky na rentu také prioritní zápůjčky z roku 1888 a 1904 v celkové 
výši 61,494.00'0 Kč, je to pro rozsouzení této Dře bez významu poně
vadž je rozh~dující jediné to, co ž,tlovaná p'ři uskutečnění vyhraze
ného práva v~kupu podle § 12, odst. 2, koncesní listiny státu postou
pila, to jest uzltek z provozu podniku, příslušící jí do roku 1940. Prvý 
soud správně vyložil poukazem na §§ 47 a), 13 a), 46, 51 stanov, že 
výrazu »provozní přebytky, provozní výtěžky, provozní přebytky res
pektive ~ýt~žky« se užívá k označení pojmu čistého zisku, který vy
plyne z UČtu sestavených podle § 46 stanov. Poněvadž pak výkupní 
renta podle §. 3~) dohO?y. ze ~ne 3·. bř,e'zna 1906 jest, jak dovoděno, vý
nosem, bylo JeJl bllanCIll zaradění do zisku žalované právem učiněno 
za léta 1931 a 1932 ve výši nižšími soudy zjištěné a příslušela za pod
mínek § 47 a) stanov z ní nejdříve pětiprocentní tantiema správní radě. 
V to:n sn:ěr~ ~tačí ž~lobkJni odkázati na důvody prvého soudu, z nichž 
se ~resvedČ1ve podavá, ze usnesení valných hromad v příčině těchto 
tantlem, přIznaných správní radě, neOdporuje ani zákonu ani stanovám 
a že tu žalobkyní tvrzené zvyklosti nemají právního výz~amu. 

čís. 16016. 

Je~t1i~~ o!,a ~uvci ~ři }))e~návání kupní smlouvy o losu českoslo
ve!lske třld~l. lotert~ ?evedeh, ze los, na nějž připadla výhra, byl již 
ta~el1, a cht~~l uzavr!ti trhovou smlouvu o losu, s nímž je spojeno herní 
pr~vo ~ nadeJe na vyhru, nedošlo k platné trhové smlouvě (§§ 869, 1054 
obc. zák.). 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1937, Rv I 1153/35.) 

,?alobc; s;. na žal?vané losové prodejně domáhá zaplacení 1.000 Kč 
s,?n~1., Je~ pr.l:p,a?ly 1"ko výhra na 'I, losu V. třídy ,29. československé 
tr.ldm loter~e, lez zalobce koupll od této prod'erjny. S o udp r v é s to _ 
11 c e zamltI zalobu. O d vol a c í s ° u d uznal podle žaloby. 

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

Dúvody: 

~.odle zjištění nižších S.oU~ií ?ošlo [{ sporné, koupi čtyř osmin losu 
V. tndy 29. česk?sl9venske tndm lotene v dobe, kdy byl již los tažen 
~"vyh:ou 2.000. Kc. ,zalobce ,tvrdí, že při koupi nevědělo tom, že byl tos 
JIZ tazen, a take z prednesu zalované plyne, že ani druhé smluvní straně 
totiž žalované prodejně, nebylo '0 tahu dotčeného losu při jeho prodej; 
nic známo. Jest tedy v souzeném sporu míti za to, že smluvní strany 
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chtely uzavříti trhovou smlouvu o čtyř~ch osm,in,ách, los,u, s kterým 
bylo spojeno herní právo na výhru. To take ~dpovlda p:avm povaze ob~ 
vyklých losových prodejů. Šlo tedy o prod;l, a s ~ruhe strany ? koupI 
losu za účelem nabytí herního práva a získam nade]e na budoUCl vyhru, 
bude-li los tažen. 'Podle toho nelze předpokládati, že by strany byly 
chtěly prodati po případě koupiti díly losu, který byl s uveder;ou ~y
hrou již tažen a s kterým nebyl,!)iž spotno herní právo-)es~lIze vs~k 
ve skutečnosti dotčený los byl lIZ v dobe ~rode]e ,a koupe t~zen ~ vy
hrou a naděje na výhru se změnila tedy v IlstO,!U, t.)- v:e vyhe;m po
hledávku spojenou s taženým losem, šlo o pred.,;,et oble~trvn~ zcel~ 
jiný, Inežli k jakému podle pi'edchozích úvah ,sm;rovala vu:e te ~,on,:, 
smluvní strany, Již pro tento nedostatek ~r~ve vul'e ~mluvcu, v pnčm,:, 
předmětu kupní smlouvy nedošlo mezI mml k 'pl~tne trh?'Ve sml?':v,:, 
(§§ 861, 869, 1054 obč. zák), a nebylo 'pro,to a!", treba oblratr se. ]est~ 
otázkou, zda žalobce při koupi ve skutecnostr vedel o tahu lo~u, ? ktery 
jde, či nikoli. Žalované firmě nevznikl proto ze smlouvy te zavazť!k, 
k jehož uplatnění žaloba směr-uje, S, tí':', n~]sou v, ro~poru p:~vldla, .ob
sažená v plánu 29, československe tndm loterie, ]lllenovlte prav,ldlo 
uvedené v Č. 6 o tom že hráč nabývá herního práva a nároku na vyhru 
včasným zaplacením' kupní ceny a skutečným odevzdá'.'ím a pře~zetím 
losu, neboť tam se předpokládá obvyklý způsob pro?e]e a koup~ los~ 
dosud s výhrou netaženého, ježto jen ~. ta~ového zlusobu lze ~Ol,?ove 
mluviti o herním právu a o nároku hra~ove na moznou budou Cl vyhru. 
Pro souzený spor s hlediska hmotněprávního není rozhodujícího vý
znamu poukaz daný ředitelstvím státních loterií v P. v dopise ze dne 
9. prosince 19'33, aby žalovaná prodejna výhr~ ~yplalIla" n;bof z" sporu 
nevyšlo najevo, že by se výplata stala ~ez ]eJI h,;,.otne uJlny. Zalobce 
v tom směru svůj přednes ničím skutkov~ ~epodlozll a n,elz.~ a~1 z po
měru jmenovaného ředitelství i, prode]l1" ceskoslovenske tndm lotene 
souditi 'Ila něco jiného (srv. vlád, nař. ze dne 28. ún~ra 191.9', č: 109; 
vlád. nař. ze dne 25. září 19'24, Č. 2'06 Sb. z. a n., vynos mm. fll1anCl 
ze dne 21. dubna 1927, Č. j. 33812/1927-11 B/a, uveř'ejněný ve Vést. 
min. financí z r. 1'9Q7, srr. 94, a § 7 předpísu p'ro zřiw;rání a vedení pro
dejen československé třídní loterie). Bylo prolo obnovIlI rozsudek soudu 
prvé stolice. 

čís. 16017. 

Zaměstnavatel odpovídá podle všeobecných předpisů občanského 
zákoníka zaměstnanci za škodu vzniklou mu nepřihlášením k starobnímu 
pojištěni i tehdy, došlo-Ii mezi zaměstnance~ a za~~s:nav~!el~',!I mlčky 
k dohodě že zaměstnanec nebude k starobnnnu pO]lsteni pnhlásen. 

Za šk~du jest odpověden zaměstnavatel. O spoluvině zaměstnancově 
z důvodu, že trpěl nepřihlášeni, nemů!e být~ řeči. ..," 

Zaměstnanec se nemůže vzdáti dřive, nez nastane PO]lstny pnpad, 
náhrady škody vzniklé mu tím, že nebyl přihlášen k starobnimu po
jištěni; dohoda o nepřihlášeni je neplatná. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 19'37, Rv I 364/37.) 

I 
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žalobce, narozenjr 6. června 1869, se na .žalovaném domáhá zapla
cení částky 2.915 Kč s přísl. " měsíčního důchodu 132 Kč 50 h od 
6. dubna 1936 z důvodu náhrady škody, ježto jej žalovaný jako jeho 
zaměstnavatel opominul řádně přihlásiti k sociálnímu pojištění, a tim 
zavinil, že žalobce nezískal předepsaných lOG příspěvkových měsíců 
k dosažení starobního důchodu. žalovaný proti žalobě namítl, že žalobce 
sice u něho roku 1926 pracoval jako tesařský dělník, avšak jen přJleži
tostně a vždy na krátký čas, ježto jinak žalobce vykonával jako své 
hlavní zaměstnání zemědělství na své vlastní usedlosti v H., z níž po
bíral svůj hlavní příjem. S o II d P r v é s tol í c e odsoudil žalovaného 
k zaplacení částky 2,178 Kč a měsíčního důchodu 99 Kč, kdežto další 
žalobní žádost zamítl. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalova
ného a zamítl žalobu zcela, vycházeje z názoru, že žalob oe" ač musil 
seznati, že ho žalovaný řádně nepřihlásil k sociálnímu pojištění, nic 
proti tomu nenamítal a přijímal mzdu zvýšenou o díl pojistného na něj 
připadající, schváli'l tím mJ.čky, že ho zaměstnavatel nepří'b l 4sil k so
ciálnímu pojištění a že tím žalobce pozbyl nároku na náhradu škody 
vzniklé mu opominutím přihlášky k sociálnímu pojištění. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu 
soudu další jednání a nové rozhodnutí. 

Dúvody.: 

V souzené věci jde a opominutí přihlášky k s tar o b ním u po
jištěnÍ. Nejvyšší soud odůvodnil v rozhodnuií Č. 12882 Sb. n. s" k němuž 
se pro stručnost poukazuje, zásadu, že u tohoto aruhu pojištění (starob
ního) byla zákonem opuštěna zásada pojištění »ipso iure« a že tedy 
zaměstnavatel, jenž opominul přihlásí ti zaměstnance k s tar ob ním u 
pojištění, jest mu odpověden z náhrady škody z toho vzniklé podle před
pisů občanského zákoníka, zvláště podle třicáté hlavy o náhradě škody, 
O sp'Úluzavinění zaměstnance nemůže býtí řeči, neboť zákon llkládá při
hlašovaCÍ povinnost toliko zaměstnavale,lům (§ 17 až 19 záJkona Č, 221/ 
1924 Sb. z. a n. v doslovu zákona č. 184/1928 Sb. z. a n.) a nikoli za
městnancům, kteří podle § 21 dotčeného zákona jsou jen povinni kdykoli 
podati ne mocenské pojišťoyně nebo politickým úřadům na jejich žádost 
vysvětlení O všech okolnostech pro p'Újíštění rozhodných, a podle § 260 
dolč. z!ikona se zaměstnavatel dopouští správního přestupku, když ne
vyhoví v,čas povínností ohlašovací zákonem mu uložené (srv. též rozh. 
č. 14370 Sb. n. s.). Co se týče dohody, kterou prý strany sjednaly mlčky 
o nepříhlášení žaJobce k dotčenému pojištění a o následcích tohoto opo
mínutí, přezírá odvolací soud, že tu jde o opatření veřejného práva, 
která nemohou býti vyloučena nebo ztenčena dohodou stran, že ostatně 
zákon č. 221/1924 Sb, z. a n. v doslovu zákona č. 184/1938 Sb, z, a n. 
ustanovuje v § .1'IJ13~jJlOJLReplatmLlljeclJl<Í:!lÍ,~která by omezovala neb'Ú 
vyluč'Úvala' platnost zákona v neprospěch. pojištěnců nebo. jejích pří
slušníků. Nejvyšší soud odůvodnil již v rozhodnutí Č. 13828 Sb, n. s" 
že, ač umístění dotčeného paragrafu mohlo by snad véstí Kaomiíěnce, že 
tu jde o ujednání o nárocích a výplatách dávek, plyne přece ze znění 
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předpisu a jeho smyslu, že v § 140 dotč. zá.~O:la 'jsou míněn~ všechna 
ujednání dotýkající se právního poměru pO]1stenc.ova; Tako".a dohod,a, 
z níž vychází odvolací soud - i kdyby byl spr~vny re~? us~dek, ze 
k dohodě došlo -, byla by tedy nepl~tna a,p;ravne neucI!nn~. Pokud 
snad odvolací soud byl toho názoru, ze"se :a,ob~e vzdal nar?ku na 
náhradu škody, vzniklé mu porušením pnhlas.ovacl"po~mnoSŤ1 zalova; 
ného, přezírá,'že by i pro takovou dohodu plal!l. tudlz zaka.z § 140,dotc. 

!. zákona a že se žalobce tudíž nemohl vzdal! narok~ na ,nahradu skod~ 
před tím, než poiistný případ nastal, a že žalobCI vZl11kl narok na sta~ob:'1 
důchod (srv. rož~. č. !5042 Sb .. ~. s.). Je~t~ dovolací ,s~ud" vychaz,e]e 
z mylného právl11ho nazoru, se ]1n"k nezaolval odvolam,m zalovaneh~ 
a neučinil potřebná skutková zjIštění, není vec dosud zrala k rozhodnutI 
(§ 35 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n.), a musila již proto býti vrácena od-
volacímu soudu. 

čls. 16018. 

O zrušovaci stížnosti podle § 46 honeb. zák. č. 49/1866 z. z. pro 
čechy rozhoduje soud po připadě soudce, který jest přlslušný k povoleni 
exekuce na základě nálezu rozhodčlho (smluvčlhol soudu. Tlm jest 
v hlavnim městě Praze okresní soud exekučni. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1937, Rl 180/37.) 

o k r e sní s o II d e x e k u ční v P r a z e vyhověl zrušovaCÍ 
stížnosti podané proti nálezu smluvčího s?udu pro obv?d š-ský, zříze
ného podle honebního zákona ze dne 1. cer:na 1866, ~; 4~, z. z, čes, 
Rek u r sní s o II d zrušovaCÍ stížnost odmlt1 pro nepnslusnos.t .do,vo
laného soudu, postoupiv věc příslušnému oiloresnímu s?udu ,~lvrl,nll:1l1 
v P. D ů vod y: Podle § 46 zák. Č. 49/1866 z. z. oes. Jest pnslusnyn; 
rozhodovati o zrušovaCÍ stížnosti do nálezu "mluvčího soudu soud, ]enz 
jest oprávněn povoliti exekuci k vy~onání výroku, smluvčího soud~: 
Tímto příslušným soudem Jest okresl11 soud, v j~hoz ,obvodu JSou pn 
započetí exekuce věci, na které se, e~ekuce vede (§~ I c. 1 ~', 4 č. 6; a } 8 
Č. 4 ex. ř.). Okresní soud exekucm v Praze, ]el1Z byl zn!,en ,vl~dl11m 
nařízením ze dne 26. srpna 1926, č. 1'65, S~. z;, a n. )'e'S,t pnslusny, ro:
hodovati pouze v exekučních věcech, ktere, dr!ve nalezely, do pnslus~ 
nosti okresních soudů zřízených v hlavnrm moste Praze, kdezto nesporna 
a sporná agenda z obvodu těchto soudů náleží nadál,e do jich ~om!le~ 
tence. Jednání o zrušovacích stížnostech P?dl; ~ 46 :eč, ho~: zak, jez 
se děje v nesporném řízení; není exekučm vecl, t~kz: o sttznost~ ne: 
přísluší rozhodovati exekučnímu soudu v Praze, nybr. soudu, v jehoz 
obvodu jsou při započetí exekuce věci, na které se "exekuce ve~e, ~ tím 
jest okresní soud pro Prahu-S~veL J~: tu o nezho]1telnou. nepn~lus??s: 
exekučního soudu (§ 51 ex. L), k mz jest podle § 44 ]. n. pnhlweh 
v každém období rozepře (§ 41 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.). Bylo proto 
k rekursu napadené usnesenÍ,zrušiti jako zmatečné (§ 477 Č, 3 c. ř, s.) 
c. rozhodnoutí, jak se shora stalo. , ' " ' 

N e j vy Š š í s o u d zr:ušil napagene ,usnesem a ulozll rekursmmu 
soudu, aby bez zřetele k duvodu zrusovaClmu znova o rekursu fO'zhodl. 
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Důvody: 

Jde o zrušovaci stížnost proti nálezu rozhodčího (smluvčího) soudu 
ve smyslu § 46 zákona ze dne 1. června 1866, č. 49 z. z. ,čes, (honební 
zákon pro čechy) jako mimořádný opravný prostředek. ŘádnéhO oprav
ného prostředku tu vůbec není, poněvadž podle odst. 5 řečeuého zákon
ného ustanovení není z nálezu soudu smluvčího odvolání. Nejvyšší soud 
se takovouto zrušovaCÍ stížnosti již zabýval a v rozhodnutí Č, 14451 
Sb. n. s. podrobně vyložil, že jest o ní rozhodnouti podle zásad o řízení 
nesporném, a jest proto i přípustnost dovolaciho rekursu posuzovati 
podle zákona ze dne 19. června 19'31, č. 100, Sb. z, a n. Řešiti jest je~ 
dině otá~ku, zda o uvedené zrušovaCÍ stížnosti, na niž třeba užíti zásad 
o řízení nesporném, rozhoduje soudce, jemuž jsou přikázány k vyřizo
vání záležitosti soudnictví nesporného, nebo soudce exekuční, a poně
vadž v souzeném případě jde o Prahu a tam byi vládním nařízením ze 
dne 26. srpna 1925, č. 165 Sb. z. a n. zřízen pro obvody všech okres
ních soudů v hlavním městě Praze samostatný exekuční soud (viz též 
Věstník min. sprav, z roku 1928, sdělení č. 118), zda v případech vy
skytnuvších se. v obvodech okresních soudů pražských má o takovéto 
zrušovací stížnosti rozhodovati teu okresní soud, který by byl jinak pří
slušný, anebo samostatný exekuční soud v Praze. Při řešení této otázky 
jest vycházeti z ustanovení posl. odst. § 46 honeb, úk. pro čechy ze 
dne 1. června 1866, Č, 49 z. z. čes. Podle dotčeného ustanov'ení má býti 
za vykonání výroku rozhodčího (smluvčího) soudu požádán příslušný 
soud, kterýž, byla-li již podána stížnost zrušovaCÍ pro nezachování toho, 
co bylo v tomto předpisu nařízeno, prve než exekuci ,povolí, v příčině 
této~tížno~ti ,r,ozhodne. Z u~edeného znění z,~kona jasně vyplývá, že 
o zrusovaCI sŤ1znosŤ1 rozhodUje ten soud po pnpadě soudce, který exe
kuci povoluje. Podle § 4 Č. 6 ex ř. je příslušný k povolení exekuce 
na základě nálezu rozhodčích soudů, tudíž též na základě nálezu roz
hodčího (smluvčího) soudu podle § 46, posl. odst., zákona' ze dne 1. 
června 1866, Č. 49 z. z. exekuční soud uv'edený v §§ 18 a 19 ex. ř. 
a tím jest pro obvody všech okresních soudů v hlavním městě Praze 
jak už bylo svrchu vyloženo, samostatný okresní exekuční soud v Praze: 

čís. 16019. 

Strany zúčastněné na správnlm řlzení, zavedeném o žádosti za po
vo~~nl stavby, mo~ou ul?~aví~ svá práva a nároky soukromoprávní, tý
kajtci se provedem zamyslene stavby, dohodou a není závady aby tato 
dohoda nebyla pojata do protokolu o správním jednáni. ' . 

Oprávěný z této dohody může žádati, dotýká-Ii se provedená stavba 
jeho práv, aby byla postavena podle dohody. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1937, Rv I 539/35.) 

žalo~a~í požádali v létě 1933 obecní úřad v L. o povolení přístavby 
koln~ pn cp. 64 v L. Kolna byla postavena proti dvěma oknům sou
sedm ho domu čp. 3 v L., patřícím žalobkyni. O žádosti žalovaných byla 



- Čís. 16019 -
462 

., . 22 'pna 1933 'lrovedena komise podle stavebního řádu na místě 
une . SI , ..' . '. t kol podle . • alobkyně j' ako sousedga pnzvana a sepsan pia o '. 
samem, z 1"1 . v stavebnícI pro 
něhož žalobkyně nečinila námitek; a e ::ym1l11 a .Sl, ze '.. -
vedou ve zdivu kolny proti oknum jejlho domku ?t~ory stel~e. ve
likosti jako okna a že stavba bude P?stave.nJ podle planu a b;,de setre1;0 
stavebního řádu. Otvory proti oknum mell stavebnIcI opatntr na SVUj 
náklad pevně zadělaným sklem, při čemž velikost oken byla stan~v~na 
na 30X70 cm a 50X70 cm. Další podmínk;:>u bylo, a?y lemlto s~ethk~ 
nebylo svévolně zabraňováno přístupu svetla. Se vsemI podm:nka~11I 
žalovaní souhlasili. Poněvadž podmínky ty splněny noebyly, takz~. hm 
a svévolným jednáním žalovaných (zahrazov.áním ~tvoru prkny a d.n~lm) 
jest zabraňováno přístupu světla do OIke;, mlst~o~h a domku, domaha s~ 
žalobyně žalobou, aby žalovaní kolnu pn dom~ cp. ~4 v L. v soused StVl 
její komory v domě čp. 3 v L. upravilI zvednutun str echy o 60 cm podle 
stavebních podmínek a plánů ze dne 22. srpna 1933 tak, aby nebvlo do 
její komory bráněno přístupu světla. S o udp rve s t o II c_e vy~ 
hověl žalobě. O d v o í a c í s II U d žalobu za~ítl. D.ů vod r Z~lobn: 
nárok, jehož se žalobkyně domáhá, mohl by byh zalozen .bud v .zakon~ 
anebo ve smlouvě. Než ani ten, ani onen duvod nem splnen. Z pn;dplsu 
občanského zákonika, zejména ze sousedského pr~va neplyne za~ob.
kynin nárok, ;rby žalovaní vykonali úkony,l<tere z~lob.kyn,: postrada, 
a také ze smlouvy nelze žalobní náro~ vyvodItI. ~ te pncme. byl~ tvr
zeno že mezi stranami došlo k dohade opodmmkach uvedenych \ plO
tOkole komise obecního jaJko' stavebního úřadou v.'L. zedne 22. s.r~na 
1933. V řečeném protokole jsou sice uvedeny ruzne podm;nky, kte;e za
lobkyně kladla a jež by!y ~ředpok!ac~em toho, aby, zalobkyne . ne
činila námitek proti zamysleno stavbe zalovanych. Z t~chto .podmmek 
však třebaže se strany na nich dohodly, nevyplyva nawk zalobkyn;n 
na z~ednutí střechy, a poněvadž tudíž schází :,mluv~í po~klad zmene
ného žalobniho nároku, bylažc,]oba jako bezduvodna za111ltnuta. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

D úvody: 

Odvolací soud neposoudH věc po p.rávní stránce správně. Jednání 
obeoního úřadu na mi-stě sacmém o žádosti' stavebníka za povolenI stavby 
j'cst arej, úkonem sp.rávnim, avšak to n<!b.r"'ní nikterak tomu, ~by na tako
vémto s,právním jednání zúčastněné .soukromé strany r;en;ohl'Y .SI z.a~ 
roveň ph něm upraviti svá práva a ná!oky sO'lf!<mmo~ravm dot)'kaj.lcl 
se zamýšlené staVlby. Mohou. tedy. ~. tec!,to. ~vy:ch pravech, a ,~a'foclch 
soukromých učiniti, dohodu a nem zadne prekazky, aby t.a~ovato.so.u
kromoprávní dohoda byla pojata do proto~olu o )edn.at;1 . sp'rav'~1111, 
na místě samém. A o talkový případl v souzeno roze,pn prave Jde, nebot 
protokol sepsaný komisí obecního jako s.tav~bního úřadu. v L. dne 
22. srpna 1933 vskutku takovou soukromopravm dohodu, mezI str",naml 
obsahuje. Uvádíť protokol ten přede,:ším, že ~tavba má '?ýti :postave'~a 
pOdl,e pl'ánu, jenž jest připo'jen. zalobk:l:'~e :edy v pr~dpok:adu, z,: 
stavba kol,ny bude postavena podl,e pnpojeneho planu, ze .tOtlZ 
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střecha nebude miti takový sklon, jenž by zabraňoval přístup světla 
do její komory, prohlásRa, že nečiní žádných námitek proti stavbě, když 
budou dodrženy ještě další- podminky, u'vedené v protokolu pod 1. až 4. 
Na to stavebnki - žalovanL - prohlásili, že s podminkacmi souhlasí. 
Tim d·ošlo mezí spornými stranami k dohodě O' právech soukromých, 
podle níž se ža'lovani' žalolbk}"ni zavázali, že postaví ko),nu podle plánu 
a že mimo tG zachová při stavbě idal'ší podm'nky stano'v,ené žalob
kyní. Proto je žalobky,ně též oprávněna požadovati na žalovaných, aby 
byla stavba kolny, pol"ud se dotýkají ji, ulplatňovaných a vymíněných 
práv soukromých, provedena podle plánu; jenž byl záklwclem a pod
mínkou dohody. Podle zjištění prvéhO' soudu nebyla při okapu střechy 
kolny dodržena výška plám'em stanovená, rtetoť na místo 230 cm je 
ve skutečnosti jen no cm, takže střecha. takto hluboko skloněná za
hraňu'j'e pří-stupu světla do oken žalobkyně, jež ve vodorovné čáře hledí 
vlastně přímo do střechy, která jest spuštěna pod výšku vzdálenosti 0'ken 
odl země. Proto prvý soud právem žalobě vyhověl a nezbylo než opr{w
něnému d,ovolání, vyhověti. 

čls. 16020. 

Předpis, že strana může zadržeti své dlužné plnění straně druhé, 
dokud tato strana sama neplní nebo není ochotna plniti, neplatí, ne
bylo-li to zvlášť vymíněno, o vedlejších závmcich, nenáležíclch přímo 
k hlavnimu obsahu smlouvy. 

(Rozh. ze dlne 14. dubna '1937, Rv I 1476/35.) 

Proti žw!obě na zapIacení knihovně zaji'štěnéhonedopI'atku trhové 
ceny 54.295 Kč za 'dům C;p. 530 v P., který se kupujúcí zavázali zapl<1'
títi žal,obkyni do 6 měsiců od' uzavření, smlouvy, t. j. do 19. záři 1932, 
namí'ŤIi žalovaní, že žalobkyně sama dosud ne,sploHa závazky, které 
podIe trhové smlouvy převzala, zejména že nez,"platila veškeré daně a 
jiné veřejl1'é dávky jako převodní poplatek, ·dávku z přírústku' hodnoty 
prodané nemovitosti i úroky z převzatých dlužných pohl'ed'ávek až do 
dne 31. ·března 193,2, a d,He, že neodevzdaJ.a veškeré pHslušemství domu. 
S o,ud p r v é s tol i c e v}'hově.J žalobě. D ův o d, y: Soud mbyl ske 
přesvědčení, že žal'obkyně dosud n.esplnilla plně všech ustanovení trhové 
smlouvy, ZCljména že nezaplama do'sud některé veřejné dávky a po
plwtky, za něž nemovitost sama mčí, avšak toto částečné nesplnění 
smluvních závazků nenwstalo proH druhé smluvní' straně, t. j. proti ža
lovar;ým, ;ný1brž žaJobk}'ně nespLnila pouze některé závazky veřejné, jež 
na nI pod:l'e smlouvy přilpadaďí, kdežto pmti ž<ulovaným dostála smluv
nímu ohsahu a prodanou nemovitost 'jlim odevzdala. Smlouva ta n.eob
sahuje ustanovení', dO' kdy musí žalobkyně dostáti převza'tým záva,zkům 
večejným, anÍ' ust",no,vení, ž·e dmhá slcana jest oprávoněna zadržeti část 
l<upní, ceny, dol<ud po Ipřípa.dě prodávajíd nesplní všech závazků, jež 
smlouvou převzala anebo se zavázala uhraditi. Naproti tomu podle vý
slovného znění odst. III trhové smlouvy jsou žalovaní povinni zbytek 
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trhové ceny 54295 Kč zapla,jiji do 6 měsícel, kterS'žto závazek byl na 
nemovitosti zajišÍěn právem zástavnlm, ta~že nemůže býtí pr~tismluv~ě 
měněn. žalovaným přísluší proti žalobkym podIe smlouvy pravo doma
hati se po případě splnění obligačniho závaz~u, '~ter~ .smlo~lVou na ~ebe 
vzal,a, nebo měH ,právo uplatniH :~on:pensacl. sve . vza]emn~ pohled"vk~ 
z titulu plněni za žalující, nemaJf vsak s,aml prav,a zad!,zovatl se sve 
strany smluvní plnění, ur,6ené co do casu a m.lls'ta .~nmo ~ml\Ůuvou 
samou. O d v 'o 1 ac í s o II d zamítl ž"lo'bu pro tentokrate. D.u vod y: 
Odvolací soud neschvaluje právní názor prvého soudu. K~lpm s;nlo~va 
'est smlouvou oboustrannoU' a stanoví se jí pro smlu'Vce vza]emna pra~a 
~ povinnosti. SplnHi závazky smlo~'v.ou l:řev::até jes~. ž,al'olbkyně zava
zána, ať jde O' plnění přímO' k.UpU]1'Cl1m, v'CI: ne~komu, ]li~,emu" ]~k?, tQ.t;Iu 
jest v souzeném případě, Ikde Jde o ,pInem statu, OhCI a zalozne; Tre
b"že byla v kupní smlouvě stanoven~, sp!atnost n;dlo~latk,u :;upn.,ceny 
do 6 měsÍ'Ců od uzavření: smlouvy, muze zal,Q'bkyne :pravem zadat~,t~nto 
nedo,pl,atek jen tehda, splnila-H sama smluvn,í závazky. Je-ll z]lst,eno, 
že žalobkyně tyto závazky .nesl~lnill.a,. ~ zej,ména, že nez",platrla davku 
z pHrůslku hodnoty nemOVItostI, ČlnlCI s uroky do 15. července 1933 
a ,poplatkem Z<ú upomínku 10.190 K~,.a ž~, tato dá'vk;" za, klefau ~en;o: 
vitost tedy žalovaní j'ako její vlastn'lcl mCI,Jest na zalobk)'nt ex.ekucne 
v)'máJhána, jest žaloba předčasná a bylo ]1 proto ,pro tenltokrate za-
mítnouti. 

N e jl V Y š š í s o u d obno,vi! mzsudek soudu ,prvé stolice. 

Jest zkoumati, zda Jes! clůvocln~ ~ámitka nesp~nění, smlo,:vy ~zne
,ená žalovanými. K řádnemu sp'lnemoboustmnnych uplatnych. smluv 
zpravid,la ná'leží, <!Jby bylo plITlén10 mwújer;t z ru~y d~ r,uky, ,te.dy sou
ča&ně, a jeden smluvce jest opráJvněn zadrzeh sve dl,:meplnen~, d?:k~d 
druhý smln.tvce sám neplnil "nebo ne~í ~ch;~t~.r: pllllŤ1. Tato, 'pravm za
s"da plaU však jen pro záflCazky, kler:e nal,e,Zl pz podle pO'VaJhy;~ml'Úluv~ 
k řádnému splněni smlouvy v hlavmm ,]eJ;m obsahu, te~y pn, kUplll 
smlouvě pro ocle'VzdáJní kouipenéhú předmetu a z,?'placenl ku'~m cen~; 
Nelze však zásadu' tu beze všeho> V1ztahoval! na vseoky ostatm vedle]SI 
a k hl,avnimu, o!bsahul smlou'Vy :př'imo nenfdežilcí závazky (srv. r~2)h. 
Č. 6959 Sb. n. s.). V;příčilnlě tědltO. v.edlejších z.ávaiků jest, zpr,:~;dl~ 
rozhodující úmluvu stmn. Ne'VJhmdlh-l! Sl smlluvcl ve smlouve v prícme 
těchto vedlejších závazků, jako 'je tomu v s?u~~ném,pří;padě, v,tsl,~v~ě 
současné vzájemné plnění tak, že P:o nesplnenl ']ed~e strany n:u~e ~yh 
odpirfmo i plnění stranou druhou, IJle'slt m;Ť1 za to, ze n~ .splne?l. tako
vých vedl:ejší'0h záJvazků nekladly toho duraz~, aby ,smel! ~ vult to~~ 
odpírati vzáj emné :plnlě?í" a že .te,dy 'Pov~hh d;ulhe strane k 's;rlnem 
těchto vedlejších závaZ!ku poshovem bez vzaJeI?neho v:t~bu na.~~vaz~k 
vl,astni. Nemohou ;proto žalovaní pro dosavadnl nesplnelll vedle]sllch za
vazků se strany žalobkyně odpírati ji. zap1'aceni zažalovaného zbytku 
kcupní ceny, a to v souzeném přÍipadě Hm méně, kcdyž se zavázal! podl'e 
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lrhové smlouvy zbytek 'kupní cenyzaplatitil k u,r,čitému dni, t. j. ke dni 
10. záři 1932. Z toho,to ul}ednání plyne, že nemohlo a nebJlo <úrt,í úmyslem 
stran (§ 914 obč. zák.) zad!ržovatU žalobkyni zaplacení tohoto zbytku 
pro nedodání nepatrné čáJsti inventáře, o ni,ž se mezí stranami vede spor. 
Že by se splnění závazků, jež žalobkJně trhovou smlouvou převzala, 
bylo stalo pochybným pro špatrréam,eho zatim zhoršené poměry žalob
kyniny (§ 1052, dmhá věta, obč. zák.), ža,lovaní "ni v 'první stolici 
netvrdili. VycháJú-li se z vyličen:ých práJ"nich Medilsek, jest pří,s,vědčHi 
dovolatelce, že odvolad soud posoudil věc :po, prá,"ni stránce nesprávně, 
když žalobu zamItl, a bylO' proto obnoviti rozsudek prvého soudu. 

čís. 16021. 

Smluvní pojištěni odpovědnostni. 
"Skutečnosti odůvodňující nárok třetí osoby« ve smyslu všeob. po

jistných podmínek (§ 124, odst. 3, zák. č. 501/1917 ř. z. a § 119, 
odst. 3, zák. č. 145/1934 Sb. z. a n.) je taková skutečnost, která obsa
huje všechny zákonné předpoklady pro vzník nároku na náhradu škody 
způsobené třeti osobě, t. j. bezprávný čin, zavinění skutečné nebo zá
konem předpokládané a příčinnou sou'Vislost činu se škodou z toho 
vzniklou. 

Dověděl-Ii se pojistník o tom, že třeti osobě byla způsobena v jeho 
holičském závodě při provádění manikury tělesná škoda a o uplatňo
váni náhradniho nároku z dotčené škody proti němu teprve po zaplacení 
pojistné prémie, zapravené po uplynuti dodatečné Ihiíty, jest pojistitel 
zavázán k plněni z pojistné smlouvy. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1937, Rv 12225/35.) 

žalobce, který ve svém holičském závodě provo'zoval též m"nikuru, 
byl u žalovaJné poji'šťovny .pojištěn ,protil nwsledkúm záJkconné odpověd
nosti, a to' na dobu od 30. června 1930 dlQ 30. června 1940 do' nejvyšší 
částky 50.000 Kč. Dn,e 16. řijna 19G3 oznwmil žwl'Obd Josef B., že jeho 

- manželka utrpě,lJa v žallOhcově závodě přil provádění 'ma,nikury zranění 
palce levé ruky. Ž"l'Obce oh'lás,jl dotčené zran,ěni žalova!né pojišťovně 
dne 17. října 19,33. Ta odmítla 'Své ručenÍ proto, že pojistný případ 
nastal' dne 7. říljna 1933, že žalobci omámila ji1ž dne 20. srpna 1933, 
že neručí od 20. září 1937 za škody, které snad nastarrou, nezapl'a~Hi 
do posléze řečeného dne pojistnou prémii a to se nestalo, neboť žaolhce 
za!p'l,atil ,prémii tu až dn'e 13. října 1933. Žal'Obce přednesl, že ódmítavé 
stanovisko žalované nen,í' odůvodněno, protože žalovaná jest pocile § II 
všeob. poji:st. podmínek z"váJz"na k pllnění', nastal,a-H skutečnostodů-
vodňujíd nárok třetí; osoby po uplynuti dodatečné lMty, avšak před 
zapl,acením prémie, zproštěna je:n tehdy, nabyl-H pojistník :věclomosti 
o tom, že nastala dotčená skutečnost již v době zapl'acení, prémie. TylO 
před1pokllady nejlsou splněny, ježto 'S'e ž"lo:bce teprve dne 16. říjn,a 1933, 
tedy po zaplacení, jež se statc cine 13. října 1933, dověděl, žed'ošlo 
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k po~istné příhodě. Tvrdé, že Gertruda B. uplatnila proti němu nárok 
na náhradu škody z po'iisfu1ého připadu ve výši 1.542 Kč 50 h a že má 
právni z<ijem na zjištění, že je žalovaná povinna od§kodnHi, žalobce, 
ježto jeho žal,ohní právo proti< ža,liovamé je váz"no šestimě.sí,ční lhůtou, 
a že nemůže po{:frLti na žalovanou žalo!:>u na ,plnění, když sám poškozené 
Gertrudě B. škodu: dosud nen~hradi,j, domáhá se žalobou určo'lacího 
výroku, že žalovaná jest povklna žalobce podlie pOijistné smlouvy od
škodniti, bude-li od žalobce pOižadována Gertrudou B. n<ihrada škody 
z Wesného poranění, s(avšího se podle jejího tvrzení dne 7. října 1933 
v žalobwvě závodě. S o udp r v é 's i o I i c e zamítl žalobu. O d v D

I a c í s o ud uznal podle žaloby. D ů vod y: Rozhodujúcí jlest pro rOZ
řešení sporu, zda poji,stník věděl, že skutečnost, která přivodHa po
jistný případ, vznúkla. ježto žalobce zaplatil po'jistnou prémii dne 13. 
října 1933, kdežto o tom, že .se proti němu vznáší nárok na náhradu 
Š'kody, se dovědbl teprve dne 16. října 1933, má odvnlací soud za to, 
že žalohce nevěděl o skutečnosti odůvodňujíd nárok třetí osoby proti 
němu v době placení prémie. Ustanovení § 29, odsl. 3, poj. zák. jest při 
odpovědnostním pojištění do,plněno ustanovením § 119, odsl. 3, řeč. 
zák., a to v tom smyslu, že pojistitel jest při zaplacení prémie po uply
nutí dodatečné lhůty zproštěn plnění jen tehda, věděl-li pojistník již 
v době zaplacení prémie 'O tom, že skutečnost dotčená již nastala. Totéž 
v podstatě jest o!:>saženo i v čl. 1, odsl. 4, všeob. poj. podmínek. ježto 
podle zjištěného stavu věci neměl žalobce uvedené vědomosti, jest ža
loba odůvodněna. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl d'ovo,M:ní. 

D ův,ody: 

jižodvolad soud spr"vně vyloúl, že i zákon o pojistné smlouvě 
č. 501/1917 ř. z. a zákon o pojistné smlouvě Č. 145/1934 Sb. z. a n. 
použi'ly slov »skutečnnst odůvodňwjící nárok třetí osoby« v tomtéž 
smyslu jako čl. 11, odsl. 4, všeobecných pojišťovacích podmínek. jest 
proto smysl těchto slov vykl<idati tak, j~k je mínil) zákon, jenž ovšem 
neuvádí, v Čem zál,eží tato skwte,čnost. jde však o právní úklad náwku 
na náhradu škndy a musí to tedy býti takov" skutečnost, která obsa
huje všechny zákonné předpoklady ,pro v~nik nárokw na náhradu škody 
způsobené třetí osohě, to jest bezprá\Cný čin, zavinění skutečné nebo 
z<ikOinem ,předpokkrdané a příčinnou souvislost činu se škodou z tobo 
vzniklou (§ 1295 'Obč. zák.). Čin sáJm bezostatnich uvedených před
pokladů neodilvodňuje 'jleště nárok na náhradu škody. Nemilže proto 
onou sloulečno,stí býti jediiné s:ku,teonost, že se dne 7. října 19s3 dala 
Gertruda B. v závodlě žalobwvě manikurovati. Manikura sama o sobě 
není ostatně ani bezpr<ivným činem. Tím by se stála teprve tehda, kd}'1by 
huď byl'a bývala provedena tak vadně, že by z toho povstalo Gertrudě 
B. bezpmstředně tělesné poškození, anebo kd}'1by byla provedena ta:ko
v)Óm způsobem, z něhož by se dalo souditi, že to múže i v pozdější' době' 
mí,U za náJsledek tělesné po'škození Gertrudy B., z čehož by ona mohla 
vyvozo"ati nárok na ,n<ihradiu škody. Vše to by bylo mUlsÍlo býti pojíst-
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níku známo v dlobě, když zaphti'l dne 13. října 1933 pojistnou prémii. 
Odvol'acím soudem bylo sice zjištěno, že Marie 8., pomoonice žalob
cova, vystřihIa z IlŮŽika nehtw Gertrudy B. tolik, že tato bolestí stábla 
ruku, že však při tom 'nekrvácela, al'e nebylo zjÍ'štěno, že MarIe B. nebo 
Gertruda B. tuto příhodu oznámi,ly taiké žalobci, a není proto, zjiMěn'O, 
že žalobce n té příhodě, s'běhnuvší, se pH manikUlrování dne 7. ří1na 
1933, v době placení prémie dme 13. ří,jna 1933 věděl ~nebn věděti musil. 
Podle zjištěni odvo'lacíbo soudu se žalobce do'věděl teprve po zaipIacení 
prémie, a, to teprve dne 16. října 1933 odl josela B., že Gertruda B. 
utrpěla následkem manikury těleSll1é poškozeni. Nejsou pwto splněny 
předpoklady ,čl. 1, odst. 4, posl,ední věta, všeobecných ,poji'stných 
podmínek. To plyne i z účelu řečeného ust1ln,Qvenf, jež jest založeno 
na zásadě p'ochvosti a důvěry a jež odpírá proto nárok na plnění ne
dbalému pojistnfkovi jen tehda, jesUiže svou nedbalost chtěl napraviti 
teprveo;požděněl po, dodatečné lhůtě, až když zvěděl, že mu hrozí, nebez
pečí, že bude musiti hradiH škodu vzniklou z jednání' jinak krytého po
jistkou. Nevěděl-li to anebo nemusil-li to věděti, jednal v dobré viře, 
jedna,l poctivě a nelze mUl uplW nárok na ,plnění. 

čis. 16022. 

Stavebni družstvo jest vázáno úmluvou sjednanou se svým členem 
10 úrokGvání stavebniho vkladu, nebyln-li ani při sjednáni úmluvy ani 
stanGvami družstva stanGvenG, že jest oprávněno 'usnesenim svých orgánů 
upraviti jinak úrokOváni stavebních vkladů. úmluvu tu nelze změniti 
jednostranným usnesenim orgánů družstva. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1937, Rv I 2567/35,) 

Žalobce se domáhá zaplacení částky 933 Kč 30 h jako 4% úrcJků 
ze stavebního vkl'1Idu 10.000 Kč, který žalovanému družstvu poskytl dne 
10. červlna 1926, a'by dosáhl nájmu bytu v jeho dmžstevním domě. Úroky 
ty žádá! žalobce za dobu od 1. prosince 19219 do 1. dubna 1932, kdy mu 
byl vklad ten !po vystěhování, vrácen, a uvedlI, že zaplacenou úrokovou 
částku 300 Kč zúčtoval na úroky di'wější. žalované dmžstvo proti tomu 
naimHalo j'en, že jeho představenstvem bylo usneseno, že stav~bni 
vklady budou úrolkovány te'Pfve od 1. dubna 1931 a že úrok od té doby 
byl žalobci za'Placen. S o udp r v é s t o I ic e zamill žalobu. O ci v o
I a c í s o' u d žalobě vyhověl. 

Ne j v y Š š í, S,Q u d nevyhověl dovolánÍ!. 

Důvod,y: 

Odvolací soud vzal podle přj;dělovací listíny ze dne 20. března 1926 
(příL B,) a podle potvrzení žalovaného družstva ze dne 10. če'rvna 
1926 (příloha C.) za zjištěno, že bylo mezi žalobcem a žalovaným druž
stvem smluveno, že jeho vkl'ad se bude úrokovati 4% ode dne nastě<ho-

30· 
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vanl do přidělených m~st!,ostí. Je ~p.'ávnf ~ázor od,,~laciho soudu,že 
tato sml'ouva o úrokovam mohla byl! zmenena Jen vzaJemnou dohodou 
mezi žalohcem a družstvem, nilko1i' však usnes-enÍlmi představenstrva, do
zorčí rady nebo v<lJlné hro;l1'ady žal~vaného dr~'ž~tva, tedy 3'ktem)edno
stranným. Řečený sta"ebm vkl,ad ma po"ahu Z<lJpu~'čky a Je tedy zalcJbce 
v pří,čině něho věřitelem žalovaného dr,:žs.tva. Jen te!,k.'át br ?y~ ža
l'Úbce v příčině úrokování svého vkladu vazan usnesenuml org,:nu zalo
v<lJného dmžstva, kdy;hy to bylo bývalo stan,oveno ve smlouve o u~e
denou zápůjčku H"bo kdyby úrokování vo bylo ve stanovách upraveno. 
Nk takového však stanoveno nebylo. 

čís. 16023. 

Skutečnost že poručnik dítěte a nemanželská matka teprve po pravo
platném sliionČení paternitního sporu dali své svolení k~ prove~eníkrevní 
zkoušky, jest důvodem žaloby o obnovu podle § 530 c. 7 c. r. s. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1937, Rv 13005/36.) 

s 'O udp r v é s t o I! i c e pÚ'volR obno,vu půvoclnJho patemitniho 
spom C II 688/31, skončeného pravop\>atně rozsudkem okresního soudu 
v F. ze dne 27. listopadu 1931, jímž byl' nynější' žalobce mn·án otcem 
nynějšího žalovaného dítěte a u,[oženo mu p!a,titi výži:v,!,é a záro~eň 
v obnoveném řizeni žalobw o u2Jnání.otcovstvl! k nezletrlemu Antonmu 
W. a o placení výživného zamí,tL D ů vO d y: ~žalobLl 00 ?bnOVLl . poda
nouctne 25. května 19'35 op.řel žalobce o to, ze n3'byl vedomoslt o .00-

vý'ch skute'čnostech a průvodech, jichž d'ŤÍ've~emoht"Ulžm a j~c~~ př:,d~ 
neselOí <I použiti v d,řívěj'ším ří'zení by bylo zlP'us~blllo pr~ nynejslho z~
lobce příznívější ro·zhodnutí věci hlavní (§ 530~ c. 7 c. r. s.). p.o,~~čn:k . 
dHěte a nemanželská marka totiž dne 22. kvetna 1935 prohl'asl!lt, ze 
dávají svolení k provedeni důkazu krevní: zlkouškou, k jehož provedeni 
v ,,"kladní rozepři odepřeli svůj :soulhlas. Soud zji1stHohsahem proto
kolu ze dne 22. 'květn,a 1935, seps<lného ll! okresního soudu v F. v poru
čenských spísech, že poruooík žalovaného. dítěte ~ nemanželsk~ matk~ 
s!ollltečné teprve posléz řečeného dne dal! svolem k pfO'vede~1 kre~nt 
?Jkoušky, a je tedy žaloba podaná dne 25. ,kvč'tna 1935 :po,dlana :,cas 
(§ 534 Č. 4 c. ř. s.). DáIie soucl zjistiil, z výsledku důkazu krevm zkou-skou 
provedenou pmf. Dr. M., že otec nemMe býti o~cem dítěte, je?,ož otcem 
byl mn-wn v dřj,vě'j~ím sporu. Byla tedy don;nenka stanovena v ~§ 16~ 
obč. ziíJk. vyvráJcena výsledky pro"edený:ch dukazů, a bylo pro~o z<llobe 
vyhověti. O d vol a c í s o u d potvrdIli ,ro.zsudek soudu' prve stohce. 

Ne j v y Š Š í: s Ú'luld nevyhověl dovofam. 

D,úvody: 

Pod dovolacím důvodem nesprávného pnivniho posouzení upIatňuje 
dovolání především, že zcle neby-l~ podmínek p;o ža.lobu o, o:?n.~vu .ve 
smy-slu § 53.0 Č. 7 c. ř. s. a že take nebyla d'odnena jednomeslčnl lhuta 
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stanovená v § 534 Č. 4 c. ř. s., ježto v pův,odním patemitnim sporu 
Cll 688/31, o j<lhož obnovu jde, odepřel svolení ke krevní zkoušce toliko 
právní Z<istulpce žalu~ídho te!hdy dítěte, nj'koH však poručník a matka 
dítěte, kteří měli býti tázwni-, zclali ke krevní· zkoušce svo1lují, a když 
se tedy tehdejší. žalovaný za tohotosta'.'u 'spokojil neprovedením 
krevní ZlkoUlš'ky a nechal, odsuzujíd rozsudek ze ,dne 27. l,íst'O!padu- 1931, 
Č. j. C II 689/3,1~6 vejíitÍ' v právní' moc, nemMe ny;ni tvrdi,t( že neměl 
m.ožnosti 'Ulžíti; již tehdy důkazu krevní' zkoušl~ou, a že jak matka, tak 
i poručník dítěte nikdy neodpí1ra\lí provedení krevní 2Jkou:šky a uvědomi,li 
o tom nynějšiho žal'obce clávno ,před protokolámím prohlá'šením ze dne 
22.wětna 1936. Jest o,všem pra'lda, že ,pn Úis.vním jednání v pů·voclním 
paternitním sporu prohlásil dne 27. listopadu 193'1 toNko p.rávní zá
stupce žal1ujídho ,díiěte Dr. H. B., že nedává svol'ení, k provedení krevní 
zkou'šky, což by arci nesta610, dovolání však přehlíží, že ,pří onom 
ústním jednáJní byH pŤÍ'tomní jak matka, tak i poručník dítěte, a když 
tedy v jejích přítomností právní zástupce dHěte prohlási\., že ke krevní 
ilmll'šce nesvolu1e, a oni nk nenarnHal,i, daH tím uwjevo, že s onLm pro
jevem Dr. B. souhla,sL Mimo to v tomto sporu o ohnovu žal,u:jíd strana 
nk v té příóně skutkově nepřednesla a první soud vzal v 'rozsudkUl na 
zá;kladě protokolámího prohlášení, učiněn·ém v nespomém řízení, ze 
dne 22. května 1935 za zjištěno, že poručník a matka dí,těte teprv'e dne 
22. května 19J5 dali svolení k pwvedeni kre-mil zkoušky. V oclvolán:í 
žalovaného nebylo toto skultkové zji'štěni, napadeno, jest proto z n'ě'ho 
vycházeti a nelze pfiMížeH k výtkám l<'LIsos!l řízení, v té pří,číně. Když 
je tedy takto· zjištěno, že pomčnik a matka dítěte dali svolení k pro
vede,ní krevní zlkoušky až teprve d:ne 22. května 1 935, n~byl' nynější 
žalobce telPrve Hmtů dnem mOlžno'sti.' UlŽítil dlůlkazu krevnÍ' zkouškoU!, č'ímž 
j.e s:p'lněna podminka žalo.by za ohno'Vll podl'e § 530 Č. 7 c. ř. s., a je ža
loba 'la" po.daná dn'e 25. kvě,tna 1935, podfln,a včas (§ 534č. 4 c. ř. s,.). 

čís. 16024. 

Předpisy §§ 41 a 42 j. n. pjati i pr.o .obor řízení nesporného. 
Pozůsital.ostní soud jest P.ovinen z úřadu vyšetřiti, zda není pozů

stalostní věc odlíata tnzemskému soudnictvi. 

Nejvyšší soud může užíti předpisů §§ 41 a 42 j. n., třebaže pro je
jich porušení nebylo. usnesení v odp.or vzaté napaden.o. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1937, R II 518/35.) 

S o u d :p r v é ·S t o I i c e (okresní soud v M. O.) zahájil pozůsta
lostní řízení po Evženu B-oví', zemřelém dne 11. května! 19-34 v R. (v Ra
kous.kw). K pozůstalosti po něm se přihlásili dědid, zdržující, se vesměs 
v cilZÍlné, a to jednak ze vzájemné zá'věti, jednaJk ze z"kona. PozŮosta
lostní soud při~a! jejich Óiěd'ioké přihlášky na soud a odkázal zákonné 
dědice, kteří odporovali pl'atností vzájemné závětí podle §§ 125, 126 
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nesp. pat. na pořad práv". Rek u r sní s o u d odkazov"cí u'snesení 
čálstečně zm·ěniL 

N e j vy Š š í, s o u d zmši<l z podnětu dovolacích rekursů usnesení 
nižších soudů a ulložH prvému soudu dalM jednání a nové rozhodnutÍ'. 

Dlů vo dy: 

Podle § 41 j. u. má soud, jakmHe se některá právní věc nesporného 
soudinictvi u soudu z"h"'F, zkoumati z úřední moci svou přÍ'slušnost; 
soud má, nejsa váún údwji stran, vyšetřiti z úřadu poměry pro pří
slušnost závažné a může k tomu konci žádati na účastnících všechna 
potřebná vvsvětlení. Podle § 42 j. n. má dovoll"ný soud, je-Ii zahájená 
právní věc' odňata tuzemskému soudnictví, vyslovMi v každém období 
řízení ihned usnesením svou nepříslušnost a zároveň zmatečnost před
cházejídho ří'zelníi; totéž mwjí učiniti soudy vyšší stoHce, jestliže řečená 
vadw teprve zde vyjd'e nwjevo. Podle § 4 zákona ze dne 19. června 193,1, 
c.l00 Sb. z. a, n. o zá<kl'adních ustanovení:ch soudního řkeuí nesporného 
Jsou usta,novení o zkoumání příslU'šnosti dána v juri'sdikoní normě. Před
pisy §§ 41 a 42 j. n., jež jsou s clal,šími §§ 43 <rž 46 shrnuty pod spo
leČlno'UI ruhriikU!: »ZkoumánÍI pHS;}IUŠlUosH«, byly tudíiž pro. obor řízeni ne
sporného zachovány v platnosti<. Podle spisů zemřel zůstavHel, v R. 
v Rakousku, v Československé republ'ice neměl ani bydliště, "ni pobyt, 
nezanechal zde žádného' jměníl ani movitého, wni nemovitého; z osoib, 
jež podaly k jeho pozwstalosti dědické přihlášky, nikdo s,e nezdržuje 
v Československé repulb\iice; pozůstalostní jmění je prý v Rakousku, 
Jugoskwii<r Brazil\ii, vzájemná závěť byla napsána v Gomja Radg~na 
v Jugoslavi<Í. Ve spisech se sice uvádí, že zůst"vitel má domovské pravo 
v, M. O. a že jest českosllO,venským státním příslušníkem. Nějaký průkaz 
o jeho československém stMním ObČWllství nebyl však dosud podán. Za 
tohoto ,stavu věci bylo povinn'ostí ni'žších soudů, "hy zahájili z úřední 
mod šetfení o tom, 'není .. H tato pozůstalo,stn,í věc odňata tuzemskému 
soudnictví,. Neučinil'y-li tak, ,porušily předpi,sy §§ 41 a 42 'jl. n., jež podle 
své povahy jsou rázu donucavadho a jichž zachování nelze se účinně 
vzdáti,. V tikovém případě může však podle § 43, odst. 4, zákona č. 100/ 
1:931 Sb. z. a n. rozhodnutí opravné stoH ce býti pro stěžovatele dokCJllce 
nepří<znivější než usnesení jím napadené. Z toho plyne, že nejvyšší soud 
může užíti před:pisů §§ 41 a 42 j. n., třebaže todovo'lací stěžovatelé 
nenavrhH (§ 46, od,st. 3, zákona č. 100/1931 Sb. z. a n.). Bylo se proto 
z úřednÍ' moó usnésti" jak se stalo. 

čis. 16025. 

Poplatky notáře jallio soudníhO' komisaře vymáihá výhradně soudní 
úředník, ustanovený k vymáhání soudních PQplatků, a to exekuci na 
movité jmění povinného. Chce-Ii soud vésti exekuci na nemovité jměnl, 
musl se Qbrátiti na finanční prokuraturu, nemůže však zmocniti ,notáře, 
aby sám vedl takovou exekuci. 
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Ustanovení § 111, odst. 3, jedno ř. nelze užíti na notáře jako soud
ního komisaře. 

Pozůstalostní soud není oprávněn zmocniti notáře, aby vedl exekuci 
na nemovité jmění povinného k vydobytí poplatků přiznaných znalcům 
v pozůstalostnún řízení. 

(Rozh. ze dne 14. dubina 1937, R II 128/37.) 

Ex e k u ční s o u d IpOVO IN! notájřj, Dr. Karlu H-o'vi na z<ikladě 
pl,atebního :příkazu ze dne 26. září 1936, vydaného oloresnímsoudem 
v T. jako pozůst"lostním soudem, jímž byly určeny poplatky vymi'bha
j"cího věWele jako soudního komisMe za proj ecln<iní pozůstalosti, a na 
zákl,adě usnesení téhož soudu, jímž byli vymáhající věřiteli zmocněn vy
máhati poplatky přiznané znalcům Robertu s.covi a Václavlu Z-ovi v po
zUlsta}ostním řílzenÍ, exekuci vnuceným úízenÍiffi zástavního práva pro 
uvedené pohledáV1ky na nemovitosti dédi6ky Anny N., zapsané ve vložce 
č. ?7,0 ~oz. knihy pro kat. území O. Rek Ll r s ll< I s o u d zamítl exe
kucnt navrh. 

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

D.ůvody: 

Popl'atky notMe jako soudního komisaře, určené podle §§ 27 a 28 
not. ř. Č. 94/1855, ř. z., se vymáhají, til!kovým způso!hem jako soudní 
poplatky (§ 183 not. ř. Č. 94/1856 ř.z. a § 30 připojeného k němu sa
zebníku:, a § 180 not. ř, Č. 75/1871 ř. z,). Při tom jest postupovatí tak, 
jako ph vymáhání' komiisních útrat soudních úředníM, .jil!kbylo vyloe 
ženo ve sděleních m;nisterstva spravedlnosti sk. 185 V,ěstnfku z roku 
1897 a str. 308 Věstníku z roku 1902, s jichž odůvodněním nejvyšší soud 
souh,lasí,. Komisní útraty soudních úředníkll vymáhá podle § 29' miú. 
nař. ze dne 3. července 1854, Č. 169 ř. z. z úřadu výhradně soudní úřed
ník k tomu ustanovený, a to jen exekucí na předměty movitého jměnk 
V příčině vymáhání exekucí na nemovité jmění jest ve smyslu řečeného 
ustanovení postupovati stejnt, jako při vymáhání peněžitých pokl!t. 
Podle § 3 min. nař. o vymi'bh"ní a přeměně ulo,žemých peněžitých trestú 
v civilním řízení ze clne 5. listopadu 1852,č. 227 ř. z. má se soud, chce-li 
vés,ji exekuce nw nemovité jmění' povinného, obrátíti na finanční ,proku_ 
raturu. Tak jest vykládati I ustanoveníl §§ 104 a 11 jedno ř. UstalnovenI 
notáře- soudním, 'komilsařem neobsahuje ani· sOUikroiflJ,Oprávnf přJtkaz 
(§ 709 obč. zák.), ani nezakládá námezdní smlouvu (§ 1151 obč. zák.); 
nýbrž notář 'j"ko soudní komIsař jest v takovém případě úřední osobou, 
ustanovenou soudem mo'CÍ zákona (srv. i: rozhodnutí. bývalél1oříšsikého 
soudu ze dne ll. ří'ína 1915, č. 481, str. 410 Věstníku mi'll. sprav, z roku 
1(15). Jeho n<irok na IPoplatky není tedy čistě' so,uktomoprávním náro
kem a 'll,enf tu soukromoprávnfho ;poměitu' alOi mezi notářem a soudem. 
Není proto soud oprávněn zmumiti notMe jako soudního, komisaře, aby 
sám vedl exekuci na nemovité jměnf osoby povinné k zaplacení popLatků, 
n'epotkalla-li se exekuce z úřadu vedená namuvi1é věci s výsledkem, 
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neboť zákon výslo'vně nedává, soudu takového oprávnění, a jest proto 
takové zmocnění, byllo-li dáno, právně neúčinné. Ani ustanovení § 111, 
odst. 3, jedno ř. nelze užítilna notáře j!ako soudního komisaře. Neboť 
podle něho úředník po:věřený vymáháním :platů nezaháj'í: exekuci jen 
lehda, prohlásí-Ii soukromá o'soha oprávněná k pl!atu, ž,e jest ochotna 
sama vésti' exel<uci, nebO' zřel<ne-l'i se jí. Jedliné v tom p'ří,padě jest opráv
něná so!wkromá osoba l'eg.i'Ťimována vésH samla exekuci ať na movité, 
ať na nemovité jměníl povinného. Notáře jaJko soudního komisaře nelze 
však pokládati Z'a soukromou' osobu" jak bylo vyloženo ve výnosu min. 
sprav. str. 185 Věstníku: z roku 1891], s jehož odův,odněním i, nejvyšší 
soud souhlasí. Zmo<Jniti' notáře, lIby vedl exekuci na nemovilté jmění 
,povinného k vydobytí popkLtků přÍ'zn,aných znalcům v pŮ'zů'sralostním 
ří>zení, není pozůstalostní' soud vůbec oprávněn. 

čís. 16026. 

Připojeni:m poškozeného jako soukromého účaslrfJm k i\:restnítnu 
řízeni proti řidiči automobilu se přerušuje lhilt" podle § 6, odst. 1, 
lit. a) ali~om. zák. jen proti řidiči automobilu a jeho právnímnásfup
cům, nikoliv i proti majiteli automobilu. 

(Rozb. ze dne 14. dubna 193,7, RII 136/37.) 

Žalobkyně se na československém státu jakO' maj,iteH státn,lh:o auto
busu a na jeho řudilči domáhaJ,a žaloboU' podanoul dne 9. ledna 1935 
náhrady škody, kterou utrpěl·a při srážce státního autoblllsu s osobnim 
automobi'lem, k ní'ž došlo dhe 10. května 1934. Žalovaný stát n-amítl 
promlčenú náhradniho nároku uplatňo,vaného podle předpisů zák. č. 162/ 
m08 ř. z., ježto' žaloba byl'a pociána po upilynutí šestim"sí'ční lhůty, 
stanovené v § 6 řeč. zák. S o udp r vé s t o I i ·c ,e, vycházej e z ná
zoru, že promlčení' náhradního náJrokJu, stanoviené v § 6 autom. zák., bylO 
přerušeno s .právním účinkem proti O'běma žalovaným tím, že se žalob
kyně pfip:ojHa ja.kJo soukromá! účastnice :k trestnímu: řízení, zaMjenému 
proti, žalovanému řidiči snMniho autobusu, pO'sulwval V'ě'c podle před~ 
pilSů §§ 1,2 a 3, odst. 4, zák. ,č. 162/1908 ř. z. a uznal žalobn.r nárok 
diŮlvO'dem po- právu. O cl voli a c i s o Ul d, zruši,v rozsudek 'prvéhO' soudu, 
uložilI: mu, aby po právní moci zrwš.ovaclhO' usnesen" dlále jednal a roz
hodL V otázce, o niž tu jde, uvedl v ,ci ů v:o d e IC h: Přerušení. pro
mlčení pŮlsobí, ať se stalo uznáním, nebo jiným v zákoně stanoveným 
způsobem, pouze vÚ!či těm osobáJm a jeFch !právním nástupcům., mezi 
nimilŽ na,stala událost promlčeníl přerušujícíl (Klalng, Kom. k § 1497, 
str. 673, Unger, System mk. práva SOUII<r. lL sv., str. 434). V tom 
směnu, jest názor v otázce proml'čení v Uteratuře jednotný. Při,pojení se 
žalobkyně k trestnímu řízení proti řidiči autobusU' nemá tedy právnlch 
účinků proH žalovanému státu, takže při posUťzování náJhradního nároku 
proti žalovanému ,státu jest s,e říditi přeldipj,sy občanského zákoníka 
o náhradě škody, čímž ovšem jest důlkazní břemeno přesunulo na ža-
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lobkyni. V té přfčině je tedy od!Úvodněna námitka nesprávného posou
zení po strán'ce právní. Prvý soud: pak poch}'biI, spokojilrli se důkazem 
tresln,ími spiWa zaujal·li opačné stanovisko. Jest pravda, že jde vůči 
žalobkyni o závazek soHdá!rní, avšak skutkovi> podstata, o ní'ž jest zá
vazek žalovaný oh opřen, jest jiná u řidiče a jiná u vhstníka au'tomobilu. 
žalovaný řidič jest za škO'du odpověden. ,proto, že autobus řídil, kdežto 
žalovaný vlaslnílk autobusU' p'roto, že mu motorové vozidJ,o patři. Nejde 
tedy aspoň po, té strá!nce ,o záva,zek toto;žný a nellz·e rozšiřovati právní' 
účinek promlčení, postihinUlvší závazek proti šoféru, již eo ipso i na zá
vazek ,proti eráru j"ko vlastníku autobusu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověli rekUlrsu'. 

Důvody: 

CO' se týká otázky, zda bylo tím, že se žalobkyně při'P0jna jako sou
kromá účastnice k trestnímu řizení proti řidiči Františku S.ovi, zacho
váno její právo vznésti náhradní nárok podIe § 6, odst. 1, lit. a) autom. 
zák. i, proti spolužaIovanému československému stwtu jako maJiteli 
autobusu, jest správný -.prá'vn.I, ná'zor odvolacího soudu, že přerUlšení pTO~ 
mlčenÍ' (přiipojell1ím se k tres,tnímti řízeni) působí' jen proti těm 'Osobám 
a jejilch právním nástupcům, jiahž se tý,ká událost promlčení Ip'řerušu~ 
jíd. Pro ře,čenou: otázku nemá výmam, že u majitele a řidiče automo
bilu jde ,podle § 1, odst. 6, autom. zák. o závazek soEdární'. PI}"l1e to 
j,j,ž z tobo, že trestní ři'zení, p,rovedené_ proti řidiči automobilu, nemá 
stejný účinek i proti majiteli automo'hHIU. Nelze proto právní účinek, 
jejž má přerU'šení promlčení pro uplatnění, n<ihradního n"roku proti řÍ'
diči, rnzšiřo'vati beze všeho- i na závazek majitde automoMlu, prali kte
rému nebyJio trestní řílzení vůbec zahájeno. 

čís. 16027. 

Výklad smlouvy o převzeti provozu spořitelny jinou spořitelnou. 
Sloučení (!use) je možné i u jiných právnických osob nebo právních 
útvaril jiného rázu než akciových společností. 

(Rozh. ze dne 14. diubna 1937, Rv II 992/36.) 

žaluFd městská obec M. K. tvrdí, že roku 1882 zřídila v M. K. 
spořitelnu. V roce 1923 převzal'a žalobkyně neomezeJIl.é ,ručení celým 
svým jměním a pOiplatní si,loll za vkl'ady a všechny ji'ré závaczky Městské 
spO'řitelny v M. K. Pro změnu peněžn-ílch poměrů po převratll a se zře
telem na upsané vMečn·é půjčky ocUa se ve stísněných pomMech, ne
mohla splniti v dostate'čné milře s.vé hospodářské poslání, a hledala proto 
oporu u větších ústavů. Snažila se získati vklady od jiných spO'řitelen, 
což se jí podařilo, a tak nastala v j'ejí Hnanční situaci· v podstatě rovno
váha. Přes to neměla však dosti volných prostředků k poskytování lev-
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néh0' úvěru a pralo počala vyjednávati se žalovanou spořitelnou o vý
pomoc ,po případě o dočasné převzetí provoZll, aby se t1ik po Hn1inční 
~tránce postupně upeVlnila. Jed"ání se usloutečmlo teprve v době, kdy 
vlastně valného zájmu na převzetí provozu již nebylo, ježt0' situ·ace 
spohtelny v M. K. se výhodn.ými transakcemi zkonsolidovala. žalovaná 
spořiteln1i tehdy ,podala ofertu o formě převzetí. Posleclnivýbor Městské 
spořitelny v M. K. projevil. s ni souhlas, doporučil jeji přijeti zakla
dateli, ža·lrujícímu městu M. K., a město M. K. projevilo. ve schůzi obec
ního zastupitelstva v podstatě s nav.rhovanými •• podmínkami soulhIas, a 
to v sedění ze dne 2. prosince 1924. Poté byla uzavřena mezi žalovanou 
a žalobkyní a Městskou spořitelnou v M. K. tato dohoda: »Městská 
s,poři·telna v B. (žaJovaná) převezme Městskou spořitelnu v M. K. se 
všemi aktivy a pasivy dnem 31. prosince 1924 a .zřidí z ní svoji HliáJlku. 
Trvale uslan·ovené úřednictvo převezme žalovaná spořitelna do svých 
služeb s tím, že může je dle svého uvážení. ,přelo'žití do kterékoli své 
úřadovny. Město M.K. bude mčili za veškeré obchody proveclené před 
převzetím provMu až do jejich převzetí., které se pro-vede ne'j!později 
do 30. června 1925, po té době přecházi ručení za veškeré obchody a 
závazky na z"kladatelku žalované spořitelny, tedy na město B. Žalo
vaná spořitelna bude jmenovati ;představelO.stvo· filiálky z důvěryhodných 
občanů vM. K. a městská rada v M. K. podá na požádání v jednotli
vých případ.ech správé žalované spořitelny potřebné inlo·pmace o dů
věryho'clno,sti a způ"obilosti 'uvedených osob. Městská rada v :M. K. 
ponechá pro ústav a pro úřednktvo fil·i.álky dosaVladni mistnnstiresp. 
byt za přijatelné nájemné. Kd)'lbyv po.zdějŠí době město· M. K. 
hodlalo opětně zříditi samostatnou spořitelnu, mohlo by se tak státi 
převzetím Hliálky, avšak teprve po 15 letech, t. j. po 31. prosinci 1939, 
při čemž by musel,a žalujícf měSTská o:bec žalované spořitelně nahradil! 
veškeré ztráty a nákl1idy, jež ji vZIOÍ'\<Jno'U převzetím spořitelny v M. K. 
do správy a musel·a hy také převzíti flHáke přidělený počet úředníků.« 
Žalov1iná spořitelna oznámila žalujid obci, že její správní orgám řečenou 
dohodu řádně schválil, dohoda byla schvá!lena též obecní fi"anční. ko
misí: v. M. K. a mini'sterstvem vni·tra. Tak se stala dohoda o dočasném 
předání provozu spořitelny v M. K. pro smluvce perfektní a z<rva~nou. 
Ježto město M. K. mělo v úmyslu Miá\lku zase zpět převzí·ti, nedalo 
smlouvu schvál:iti zemským výborem, ač spo,řitelna měla nemovitostí, 
neboť šlo o pouhé dočasné si.stová!nÍ činnosti spořitelny v M. K. a ža
lovaná spořitelna přebírala závazek vydati vše ~pět, tedy celou filiálku 
i s jlměním: mezitíml úskan.ým, vyhraznjÍIC si jenl pN tom náhradu ná~ 

kladů vzniklých s převzetím správy. Proto také žalující obec trval·a na 
tom, <lby b)'110 pojato. do smlouvy ujednání, že žalovaná jest povinna 
zříd,i.ti v M. K. fiH.álku a předstlwenstvo jej í z občanů mí.srních, aby 
mě\oa zahezpečenou kontrolu hnspod1iření. Žalovaná skuotečně převzala 
1. ledna 1925 provoz Městské spořiolelny v M. K., zřidHa z uvedeného 
ústavu Hhálku a podleuojednání vedla ji po 7 l·el. Fi·Hálka ta provádéla 
samostatné hypotekární záJpůjoky, vymá!ha~a a inkasovala již jsouCÍ zá
půjčky, samostatně účtovala, zřídH'a podle ·smloouvypředstavenstvo fi
IláJlky z mísltních ohčanll, filiMka byla jako liHlálka veřejně označena, 
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jako fiLiálka podpisoval,a a veřejně vystupovala. Ža·l·ovaná také ve své 
korespondenci se ža.lujicío obcío vždy mluvila o převzatém ústavě jako 
o Hliálce. Právěl prot0',že š'lo jen o si·stování. pr01wzu Městské spořitelny 
v M. K. na dobu 15 let, totiž do konce mkw 1939, nebyla provedena 
při převzetí· provozu likvidace. žaloobkyně neobdržela ani vzáJjemné 
hodnoty za aktiva a nemovitosti od žalované, ani jiné hodnoty majet
kové. V březnu 1931 obdržela žalobkyně od žalované clopis, v němž ža
lovaná ji žádala za předč1lJsné rozvázáJní smluvního poměru. žalohk)'lně 
se touto· nabídkou vážně OIbLrala, avšak žalovaná pojednou svévolně za
sáhla do tohoto jednání a bezdůvodně porušil-a ujednánÍ' z fOlku 1924, 
aniž odvol·ala svoji ofertu z 5. března 1931, na n.iž žalobkyně kladně 
reagovala, zažádala u ministerstva vnitra o změnu filiálky n.a: pouhou 
sběrnu a .platebuu a začl", samovolně od 1. ledna 19302 provozovati 
mLsto Hliálky pouhou sběrnu a platebnu, výbor filiál'ky svémo.cně roz
pustila, nevyčbvši anírozhodnutí správnich úřadů, ani nerespektujíc 
ohrazení se žalobkynino. Také zevně na huodově označila svůlji ústav 
jilko úřadovnu a dokonce zažádala o knHlOvníl převod vlastnictví. domu 
z Městské spořitelny v M. K. na sebe ve vl. Č. 129 v M. K. Převod ten 
byl p.roveden, ale za spom uosuesení o poznámce převodu ",lastníckéh0 
práva na žalovanou 'bylo pravopl.atně zmšeno. Toto porušení smlouvy 
poškodilo těžce žalobkyni, neboť účelem přecl"ní. provozu spnřitelny 
v M. K. byllO jen, alby v r. 1939 byl předán městu M. K. zpět si·lný ústav 
a všecbny předpoklady .řádného jeh0' vývoje byly splněny, neboť vklady 
vzrostly za necelých 7 let na 7):2 milionu Kč. FHilálka zří.zená podle 
řečené dohody byh samostatným právním úlvarem se samostatnou 
právní agend'ou a odděleným účtováními od ústředny. Zřízením úřadovny 
jest povinnost oddělenéh0' vedení a účtování uměle oclstraněna a ža.]·ob
kyni· kontr01a znemožněna. Jmění. ústředny splývá talk se jměním sběrny 
v nekontrolovatelnou masu. Po str"nce daňo.vé měla fiHoálka výmam pro 
komunální p'řirážky. žalobkyni pak přÍisl1ušelo práva veta pn jmenování 
členů fi,]iMky. Zřízením sběrny bylo tolo právo i vliv obč1instva na zále
žitosti ústavU' zmařeno, ježto výbor fiHálky měl býti zvnlen z důvěry
hodných občanů obce M. K. ža-lovaná hledí znemožnitI předání. ústavu 
v roce 1939. Proto jmění žalobk)'1n,ino si nekon~rolovatellllě a bez likvi
dace při'svoji.la, pmto také se dala z"'psati jako v'l'astnice nemo,-,itosti vl. 
Č. 129 v M. K. O úvěrech rozhoduje n}"lli ústředna žalov1iné bez zna
losti mí.stních poměrů a občanstvo jest zcela vyřaclěnO' z rozhodování 
o všech závažných vůcech v ústavu. Tímto postupem má býti původní 
úč·el smllOuvy zm<lřen a žalobky:ně připravena 0' svůj celý majet~k hez 
j.wkéko],j· úplaty. DomáJhá se' proto· žalobkyně, aby hy.Io uoznáno právem, 
že trvá v platností soukromoprávní smlouva uzavřená mezi ní, a žalio
vanoU! 29. října a 2. prosince 1924, podle níž hyl.a žalovaná povinna 
převzíti pmvoz Městské spořitelny v M. K se všemi. akti.vy a pasivy 
podle st1lJVU k 31. prosinci. 1924 a nepřetržitě až do roku 1939 ji jako 
svoji fiHáJiku provnzovati, podle níž d,U,e měloa povinnost jmenovati a 
po celou dobu do konce roku 1939 udržovati p'ředstavenslvo' své fi.liálky 
v M. K. z dů,věryhodnÝ'ch občan'l k-ských, při čemž městská rada v M. K. 
na pož<'bdáui žal'ované má podati, informace o d.ůvěryh0'dn.o-sti a způso-
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Mosti uvedených osob a pod,lemz n~ výzvu žalobkyně jest .~allO;r,aná 
povinna předati koncem mk~ 19~9 zalobkynl na ;ryzvu . svoJI ~Ihalku 
v M. K s~ všemi' aktívy a pasIVy I vklady a nemovl,tostml a majetkem 
mezi.tím zílskaným zpět k opětnému 'zahájení pro'vozu Městské spoři,lelny 
v M. K a že žalovaná jest povinna ve smyslu smlou~y o ,převzetí pro
vozu Městské spořitelny v M. K z 29, října a 2. prosince 1924 nadál,e 
vésti svůj ústav M. K zří'zen~ na místě M~stské spoři,telny v 1'.\', K. 
jako svoji filiálku do 31. prosInce 1939, a predsl<wen,stv{) teto lthalky 
jmenovati z důvěryhodný,ch O'bčanú v M. K 

Proti žal'obě namitla žalovaná mimo jiné: 

a) Zalobkyně není k žalobě aktivně legitimován.a, K'IŽdá komun~lní 
spomelna jest samostatným veře'jným pe~ěžní'~"ú~ta:,e;n, te?~ p.ra,v
nickou osobou, niko],; však ústavem obecmm; JeJI Jmem nent Jmemm 
obecním; f.unkce obce ,při' povolení komunální spo,řitelny státní správou 
záJ.eží, pouze v tOm že obec jest neomezeným mčitelem za veškeré zá
vazky slPohtelny, 'jinak však nemá na da:J.ší chod a postup spoHtelny 
vli,vu až na to, že usnesen.í spořitelního výboru o zrušeni spořitelny 
sch,valuje mimo státní 'správU' i obecníl zastUlpitel,stvo obce zakladatelky. 
Jed11án.ío. liusi Městké spoi'it::lny . v ~'. K ,se. žalovanou ,se neúča's.tmla 
obec M. K jakožto smluvkyne, nybrz ]ednant bylo s]ednano mezI zalo
vanou a Městskou, spoři,telnou v M, K a městské zastupitelstvo, v M, I\. 
řečenou úmluvu obou spomelen pOUlze jako za!kladateIka a ručItelka 
s,po,ři,telny v M, K. schválilo. }mění uvedené spořitelny v M, K nebylo 
tedy jmění města M. K, neměl" tedy žalobkyně a nemá a!ni i, nyní po 
nastalé fusi nárok na jmění bývaM Městské spořitelny v M. K. Ne~O'~I,: 
tedy město M, K požadovati odl žalované vzájemnou hodnotu za lm-em 
zrl]šené Měs,!ské spařitelny'V M. K Jednáno o fUlsi a o uskutečnění této 
fuse nebylo žádným smluvním jiednáním ve prospéch města M. K Fuse 
Městské spamelny v M. K se žalovanou stranou neznamenala pou~e 
dočasné převzetí, ;provozu Méstské spořHelny v M, K, nýbrž měl,a v za
pětí naprostý záni,k Městslké spařitelny v M. K. Kdyby město M, ~. 
chtělo mí,(j. novou mě'sts-kon spořiltel'nUi, by'l by to útva,r naprosto novy, 
závislý na konsti-lutivním schválené .. ministerstva vnitra a neměla by tatO' 
nová spoři,telna naprosto nic společného s fi.liálkou nebo platebnou ža
lavané strany v M. I\. Nová spontelna by se nemohla státi nějakým 
faktickým nebo práv,ním nástupcem nynějšího ústavu. 

b) Městská spořÍ'tel,n,a v M. K. měla velmi mnoho válečných pÚÍ'ček, 
byla následkem WhO' pasivní, a musel,a býtio sanována tím, že abdržela 
prostřednictvím Svazu spon,telen zl,atou rentu ve výši' 200.000 zla
tých Kč, I to nestaNI,o, spořitelna neměla pro'středky k da,i'šímu účin
nému chodu a celý' její stav byl ve,lmi prekem-i. Prato jak ministerstvem, 
tak Svazem spo.řitelen :byla jí naznačeno, aby uvažavala a svém zrušem 
nebOl O> fUlsi s. jiným ústavem, Proto dal se její vedoucí úředník Karel S. 
se sval,ením spaHtelního výboru a ředHellství do vyjednává.ní s veda.u" 
cím úřeclníkem žal:ované a po ústním jednání, dopsala Městská spon
telna v M. K. dne 20, června 1924 žalované, za j!lkých padmínek by ji 
převzal,a. Na tento dopis ad,povědělažalavaná dne 26. června 1924, že 
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jeji ředitelství prD'jlevilo zásadně souhlas s toutO' akcí. Pa,té napsala ža
lovaná Městské slP0d'i,telně v M, I\. dne 29. října 1924, že s výhradou 
schválení svými nadřízenými, orgány převezme MěstskoU' spoHtelnu 
v M. K se všemi aktivy a ,pasilvy cinem 3,1. ,prasin.ce 1924. Stanovila 
také ďa,J'ši podmínky a vyzvalla Městskou spořitelnu v M. K, aby, bude-l,i 
s nimi sauhlasiti, dala pravésti pří;slušná! usnesení. a aby vyvolala pří
slulšné usnesení městského, zastupitel-stva v M. K Na to výbor žalované 
spořitelny dne 26. I,lstopadu 1924 sch-váHI' převzeti Městské spořitelny 
v M, K, výbor Měsls'l<é spořj,jelny v M, K přijal pak podmínky žalo
va,né ze dne 29. října 1924 rovněž dO' 31. ří'jna 1924, tato usnesení,~po
řitelníh0' výbom v M, K. bylo schvál,ena, obecním zastupitelstvem v M. I\. 
cine 2" prosínce 1924 a dne 14. Hstopadu 19024 i, finanční komisi v M. K, 
caž bylo oznámeno žalované do,pi,sem spořitelny v M. K z 5. led!>a 1925, 
v němž výslovně uv"dí, že obecní zastupitelstvo schvá:liIo její, převzetí 
žalovanou spoři.telnou. Ministerstva vnitra sclhválHo l'iikvidacÍ' Městské 
spa.ntelny v M. K výnosem z 10, ledna 1925 v ten způsob, že Hkvidu~ 
jílCi spořitelna hude se všemi, aktivy a' pasi,vy převzata žalovanou. spo
řitelnoul a schvá:liIo též usnesení výbo,fU žal\:ované z 26. listopadu: 1924. 
Tím se zrušeni Městské spořitelny v M. K stalo dne 31. prosince 1924 
ďefini,tivním a ta takto, zanikl'a. Padle přáníl ministerstva vnitra schvá
Ido pak městské zastupi,telstvo v B. o!>a' ,převzetí' Městské spořitelny 
v M. K. dne 17. dubna 1925. Zalavaná poté zřídila! v M. K mi,áNru a 
stav ten existoval až db, prosince' 1931. Z různých důvodů' se spořitelní 
výbor žalo'vané dne 2. prosince /1931 usnesl přeměniti Si plat!>ostí od 
1. ledna 1932 všechny své dasavadníl filiálky na sběrny a platebny, ledy 
i fiUálku v M. I\. Podmínky žalované stanovené dopi'sem ze ·dne 24. říojm 
1924 jsou žalohkyní úmyslně nesprávně dtavámy, jaka by žalavaná 
byla dn,em 1. ledna 1925 převzalla ,provaz Městské spohtel'ny v M. K 
na 15 I'el. To by podle stanov i zákona byla naprasto nemovné, žalo
vaná by nemoMa spravovati' jaka zmocnénkyně jinou sipařHelnu. Zal 0-

vaná nepřevzala provoz spořitelny v M. 1\., n·ýlbrž 'veškerá aktiva a pa
úva zmšené Městské spořitelny v M. K. 

c) Za!lobní žádlá:ní jest nemo,žné a neproveditelné po strÁnce prá:vní 
a věcné. Kdyby vůbec taková ža1'Olba byla možná, nemohla by směřo
vati proti, žalavané spořHe:lně j'ako takavé, nýbrž hy musel, 'hýtil žalován 
její' spoi'Helní' výbor, poněvadž vešlkerá ipodobná zá!sadni usnesení jsou 
výhradně vyhrazena slPořHe1nímu výboru jako sa!mos'latné iillistitud 
jednotlivé spořitelny. První, u!rčova!cí část peUtu n,emá vůbec zákonných 
náležitostí. 

Niž š i sn oU d Y zamítly zcela žalobu, a dv O' la c í s o u d 
z těchto d ů v o cl ů: Pro ,po'sauzeni této rozepře je' před:evším razho
dwjíd, j!lká smlauva byl'a mezi' spornými stranami uzavřena, zda byla 
uljedná:na pouze smlouva a převzetí provO'zu Městské spořitelny v M. K. 
žalovanoU! spořHelnou, jak žallljíci strana! tvrclí" neb zda sporné strany 
mínily skll!tečně převzetí Městs'loé .spO'řiteln,y v M. I\. se všemi aktivy 
a pasivy žalavanou spořitelnou, tedy splynuti Městské spořitelny v M. I\. 
se žalovanou spamelnou v podobě fuse akciavých spalečností, kterýžtO' 
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ná,zor zastává žalovaná. Prvý soud dospěl k n&zoru, že pravdu má ža
lovaná spořitelna, že totiž Městs'ká spoři·telna v M. K splynu·la (fuso
val'a) se žalovamou spocři1elill'ou a niikoH, že žallovaná spohtelna převzala 
pouze j.ejí provoz na U!rčito'li dobu'. Proti tomu illámru brojí žalující 
obec a vytýká prvému soudu, že jeho názor odpomje v každém směru 
zákonu a výsledkům průvodn;ho ří'zeni, dál'e mll' vytýká kusost řízení, 
nespráv.né O'cenění výsledků prů,vodního řizení, a nesprávné právní po
souze!l1Í. Odvolání! není, 'odůrv·odlnéno. RozhodiUJjílCÍ' v tomto směru je 
dopi,s žalované spořitelny ze drne 29. října 1924 Městské 'Ipořitelně 
v M. K, návrh ředillelství této spon-telny na schvMení jejího .převzetí 
žalovanou spoři<telnou a pak zápis O' schůzi mests,kého zastupitelstva 
v M. K ze dne 2. pro.since 1924. Ve v'šech proved,en,ých .písemnostech 
je uvedeno, že město M. K bude ručiti za všechny obchody provedené 
př'ed fUlsÍ. Dále. se tam tvrdí" že kdyby v pozclěljlší době město. M. K 
hodlalo opět zříditi samostannou spořitelnu, moMo hy se tak státi pře .. 
vzetím milálky. Obsah těchto Hstin proto dokamje, že Městská spoři
tdna v M. K. zanikla' a sp!'ynula se žalovanou spořitelnou. Kdyby byh 
b)Í'lala sistována· .pouze její činnost, nebyly by sporné strany ujednaly, 
že, kdyby mě·sto· M. K hodl,alo zříditi samostatnou spořitelnu, mohlo 
by se tak státi převzetím filiálky. Novou samostamou $pořitelnu lze 
zříditi jen, !<oclyž dřívější' spoři1elna již neexistuje. Z uvedených dokladu 
proto vysvítá, že smluvní strany zamýšlely, ,"by Městská spořitelna 
v M. K ,splynula se ž"lovanou spořiltelnou, a niko1i aby žalovanir spo
řitelna převzala pouze jlejí pro'vO'z na určitou dobu. Prvý soud proto 
správně posoudil: tyto písemno,sti, když dospěl k názoru, že strany za
mýšl,elIY, aby Městská ,spoři-te,]na v M. K splynul,a se žalovanou spoři" 
telnou, a je proto neoclůvodněna výtka žalující obce, že prvý soud tyto 
listilny nesprávně posoudi.!. Při tomto stavu věd uebylo výslechu svědků 
C. a O. třeba. Správný je prMo názor prvého soudu, že v souzeném 
pří'Padě nešlo pouze o převzetí provozu Městské spořitelny v M. K ža
lovanoU! spořitelnou, nýbrž o její záJnik a splynutí s touto. Bylo-U však 
mezi spomými stranami, :ujec\náno splynutí Městské s:poři1elny v M. K. 
se žalovanou spo,řitelnou, je žalobní· nárok z důvodů prvého soudu ne
oduvodněn. Tvrzeni žaluF'cí stran,y O' pouhém ,převzetí provozu spoři
telny v M. K žalovanou ~pořitelnou nelze toti,ž po,v,"žovati za pouhé 
ch.l'bné dedukce právnioké neb za n"'přesné vyjádření a 'nepřesné jen 
omačenD smlo.uvy, nýbrž za skutkové tvrzení, když žádá za, zjištění, že 
smlouva o převzetí provozu Městské spořitelny v M. K žalovanou spo
řitelnou trvá po· právu, a když žirdá, aby ža:lovaná spořitelna byla 
uznána povinnou podl,e smlouvy o převzetí provoZiti zříditi fiH:álku 
v M. K a jmenovati její představenstvo z důvěryhodných občan,ů M. K 
Ji,ž Z tohodůvodul bylo odvoláJní jako neoduvodněné zami:tnouti, aniž 
bylo třeba se zwbý.vatl,d!wlšími vývody odvoláJní. 

N e j v y Š š í s o u d vyhově.!: zč&sti žalobě, uznav, že žalovaná 
spořitelna j'est po.vinna ve smyslu smlouvy ze cine 29. října a 2. pro
siuce 1924 naclále vésti 'svůj ústav v M. K., zřízený na mís,tě spořitelny 
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v M. K, jako svoji fiHálku do 31. pros,nce 1939 a jmenovati, předsta
venstvo této filiálky z důvěr.l'hocJ:n,ých občanů města M. K, jinak dovo
láni nevyhově!. 

Důvody: 

žalující obec vyvozuje zaldbní náJrok ze smlouvy ze dne 29. njlna 
1924 a 2. pros;nce 1924. Právní, výklad této smlouvy náleží, soudu a 
nezá'l'ežÍ: proto' lIla ta-m, že žal'ujkí' 'Oblec ji nazývá Ism11ouvou o p-řevz:etí 
proVOZil Městské spořitelny v M. K K jejímUJ výkladu nebylO' potřebí 
důkazů svědectvím Dr. Š. O. a A. C., neboť řešeni významu' a dosahu 
smlouvy, zejména, zda se jed'nalo o fusi či o převzetí ;pro-vozu neb 
správy, není úkolem svěclků a ostatně nebyly tvrzeny konkretní, siku" 
tečnosti svědčíci jinému úmyslu stran než tomu, jenž byl vtj'irdřen 
v :předložených listináoh (§ 914 obč. zák.). Dovolací ,důvod kusosti ří
zeni (§ 503 Č. 2 c. ř. s.) není proto splněn. Pod, heslem ro·zpom se 
spisy (§ 503 č. 3 c. ř. s.) však potírá žalující strana jen právní závěry 
odvol'acího soudu, jež lze arci napadati to·liko ,dovoI-acím 'důvodem právní 
myliI1o.sti (§ 503·č. 4 c. ř. s.). Tato výtka není však odůvodně-na, p'okud 
se týká otázky, zdali< přÍi ř'ečené sm"ou"" šlo pou~e o' dočasné převzetí 
,provo'zl] Mě'stské spořitelny v M. K, či' o je'ií 's,loUiče1JÍ se žalovanou 
spořitelnou, tudí'ž o její: zrušení převodem jejího jmění a její,ch dluhů 
na žalovanou. Nezál,eží na tom, že v ,prohlášen.í žalované zed!ne 29. ří'jua 
1924 je úvodem zmí'ruka Ol převzetí Městské spoř1tellny v M. K do správy 
žalo.vané, neboť jest rozho.dujíd, že z jednoHivých článků u~edeného 
ujednání, zejména ze smluv'eného převzetL všech aktiv a pasiv dnem 
3. prosince 192'4, ze zří,zení !iH<'Ilky (pobočky) žalované spořitelny na 
místě převzaté slpoři-telny a kO!1Ječllě z výhrady pro případ opětného 
:;ří'zení samo,stané spontelny v M. K v pozdější době 'jasně vyplývá, že 
slo ve skutečnostI: o splynutí ,převzaté spořitelny se ža,lovanou spo,ři" 
telnou-. Pw tento právni závér jest bez významu, že ještě nyn; nemo
vitost zapsaná ve vložce Č. 129 pozemkové '!<oni-hy pro katastráln.í území 
M. K. jest knihovně přip'S&na Měs,tské spoHtelně v M. K, neboť z toho 
n,e{lze dovozOfvaH, že spor:ná Ismloll!va byla slm.l,nuvOIlli o ·pře~zeltí pr1ovozu 
oné s,pořitelny, nýbrž 'P'ouze, že smlouva ještě nebyla v cel·éru: rozsahu 
provedena. Tím se vša:k nic nemění na právní po'vaze smlouvy samé. 
Nesprávný je také názo.r ž'aluiíd O'hce, že o fus; může býti řeč jen u: spo
lečností, kde jde o- převzetí, člcl1!ů za",ikajíci společnosti. Z ustanovení 
obchodniho zákona o lus; rukciových společností, jichž se ~u žalobkyně 
dovolává, nelze nikterak dovoditi, že sloU!čení. právnických osob nebo 
právnich útvarů jilného, rázu není možné. Dovolad soud sChva'luje, proto 
pfirvní' n&zor ni'žších stolic,že v soutzeném případě šlo o fUiS.i (sply
nuti) obou spořitelen, tom o zánik jedné právnické osoby anebo práv
ního útvaru 'Převodem jmění a d:l:uhů na ,jinou osobu ·nebo právní útvar. 
že i smlU!vci v tomto smyslu pojímali podstatný obswh smlouvy, vy~ 
plývá talké z toho, že ve sVÝ'ch ,prohl'ášenÍICh ze dne 29. října a 2. pro
since 1924 sami opětovně mluvili o fusi. V souladu s tímto výkladem 
jest i rozhodnu,tí ministerstva vni,tra ze dne 10. ledna 1925, č. 879G2/ 
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1924-19 jímž schválilo jednak I,ikvídaci Mě-stskéspořitelny v M. K. 
převzetí,;" všech ,;ktiv a pasiv ž,;lov,;nou spo-řitelttl'Ou, jednak zřizet>í 
pobočky žalované spomelny na mj'stě likvidujíd spo'řítelny. AI'e lento 
právní výklad sml'Ouvy ještě ~emůže přívo~íti zamitnuti; žalo?y, .ne~ot 
ujedinllníi o ~pl}'nU'tí obou -sporí,telen. bylo sIce podstatnym, mknh "sak 
jediným obsahem smlouvy. Vždyť v ni bylo upraveno také ručení města 
M. K. za obchody provedené před fus·í až do převzetí, dllle povínnost 
řečeného- města ponechati pro ústav í pro úředníctvo dosavadní míslno
s,tí' po :př:ilpadě byt za přijatelné náj-emné, ro'vněž i n~které podmíl11ky 
a závazky města M. K. Kdyby pozdějli jednou došlo k převzetí Hliálky 
zřízené žalovanou spořitelnou. Usne-sla-H se proto žalující obec na 
schvál"ení těchto podmínek, u'zna,la je tím také pro sebe ,,",vazné a jest 
ji tudíž po této stránce pokl'Mali přímo za smluvní stranu, (akže jest 
oprávněna uplatňovati phsluiiná práva tou10 smloU'vnu založená bez 
zřetele na to, že by totO' iprávnění plYlliu,lo j,;ké již z toho, že smlouva 
byl'a též zřejmě uza"řena v její pro~pěch (§ 881 obč. záM.). ŽallOvan-á 
převzala uvedenou smlouvou i povinnost zřídíti v M. K._ na místě pře
vzaté -spořitelny SVOll fiHáN<!lI ,; jmenovati představenstvo této mi,Mky 
z důvěr}'hodný-ch ohčani'l lM. K. Není spnmé, že žalov,;ná skU'tečně du
stáil,a své ,povilOlUo.sti až do, pfiosince 1931, ~řílCllivŠ'i s.e ,g,chvállenÍJm, miiui
sterstva vnitra svou' filiálkw v M. K., avšwk s účinností od 1. ledua 1932 
svémocné tuto Hlti!áilku ;přemělni:lkl na pouhou ·shěrnu, aniž by.IIO dosud 
uděleno povolení ministerstva v'11itrapředelPs"né v § 20 úk. ze cine 
14. dU1bna 1920, č. 302 Sb. z. a u. Také dodatečně nebyla až do skončení 
řízeni první stoli'ce tato přeměn,a fi1.i-álky na sběrnu ministerstva vnitra 
vzata '11" vědomíl a není tedy po p-rávu. Neni právní překážky, aby byl,a 
sbě-rna přeměněna zase na fi,liálku a tak obnoven právní stav smlouvě 
ndpo",ídajici. § 19 zákona ze dne 2. hřezna 1933, Č. 44 Sb. z. a n. ve 
znění vládního naří,zeoní, ze cine 22. 'prnsince 1934, č. 261 Sb. z. a n. 
se nevztahllje na opětné reaktivo-vllní fHiálky, po'11ěvad-ž zakazujle pouze 
zřízení nového- peněžního ús-bvli (plObočky, platebny a t. d.), pobočka 
v M. K. však právě ještě trvá. nmluva stmn, ze dne 29. října a 2. pro
silUce 1924 byla mi-nisterstvem ",nitra vzata za podkl-ad schválení vy
sl-oveného výnosem ze dne 10. ledn-a 1925, č. 87932-1924, jimž byly 
schwíJeny i podmínky :převzetí Městskéspo-řitel'11Y v M. K. a zřízení 
poho'óky žalované spohtelny na místě likvidujicího ústavu. Nllmitka 
žalow,né. že -se řečená úmluva příčí zás,;dám spořitelního zákona 
a vzmcovým stwnovám spořitelen vyda!1lým ministerstvem, ukázaly se 
tedy neopráv-nl'ln)Ómi. Z toho -však plyne, že žalovaná spoří-telna poruši~a 
svou 'smluvní povinnost, přeměnila-Ii miálku v M. K. na sběrnu, a pra
vem požaduj-e žalují-cf obec obnovení stavu s,m11'Óuvě odpovíd:ajídho. 
Bylo proto vyhověti tomuto žádání, o plněni, pro něž byl' pořad práva 
pravoplatně prohlášen p'řípustným, při čemž bylo vynecháno pouze ne
správné označení smlouvy jako smlouvy o' převzetí provozu Městské 
spořileJ,ny v M. K., čímž - jak ji-ž shora podo-tčeno - nemohla býti 
pravá povaha smlouvy změněna. Při lom se dovolací soud nemusIl 
obírati otáJzkou, zclali nárok žalující' ohce jest -skutečně omezen na dobu 
až do 31. prosince 1939, neboť pro wzhoduuti souzeného sporu stačí, že 
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námk na uvedenou dobu jest podle smlouvy odůvodněn. Naproti tomu 
nebylo dovolání vyhověno v pří-čině určovací- žádosti. Pokud se totiž 
určov,;d návrh týká povinnosti žalované spořitelny v'ésti' v M. K. svůj 
ústav j~ko fiHálku a jmenovati určitým zpi'lsobem její, představenstvo, 
vyčerpává se v nároku o plnění a nepřes"huje tedy po té stránce meze 
základnJho sporu, takže není splněn předpoklad § 236 c. ř. s. Pokud se 
však žalující obec, vycházejíc z mylného právního výkl"du smlouvy, 
domáhá vlastně zjištění povinnosti žalované, ~by předala ústav koncem 
roku 1939 zase žalobkyni na její výzvu, není její návrh v té příčině 
ani hmotněprávně odůvodněno, jak vyplývá ze sprá,vného výkladu při
slušných ustanovení smlouvy samé. Bylo proto rozhodnuto, j,;k se stalo. 

čis. 16028. 

Je-li ten, kdo je zavázán poskytnouti výživu ~e z~ona, p,o~le z?a
leckého posudku následkem choroby 100% nezpusobily k pracl, avsak 
přes to ve skutečnosti pracuje a vydělává, neni nezpůsobilý platiti a po
rušuje vyživovaCí povinnost uloženlOu mu v § 1 vyživ. zákona t. 4/1931 
Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1937, Rv II 1012/36.) 

Žalobce se domáhá podle § 2 výživ. zákona na žalované jako pod
dlužnici zaplacení částky 4.361 Kč 60 h s přís!' jako výživného splat
ného za dobu od 26. února 1931 do 3'0. :dubna 19'35 s útratami exe
kučními. Výživné tó měl platiti žalobci manžel žalované Jan M., neman
želský otec žalobcův, a hyla žalobci k jich vydobytí povlOlena exekuce za
bavením a přikázáním k vybrání '/, hktivního platu povinného Jana M. 
pruti žalované. O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu proto, že podle 
posudku soudního znalce, lékaře Dr. Karla V., trpí po-vinný Jan M. po 
léta degenerací srdečního svalu, která jej číní 10Q% -nezpůsobilým 
k práci, a že pro'to, neplatě na žalující dítě, neporušuje povinnost uve
denou v § 1 vyživ. zákona. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další j-ednání a roz
hodnutí. 

Duvody: 

Názor nižších soudů jest v příkrém rozporu se skutečným stavem, 
ježto bylo zjištěno, že Jan M. pracuje jak ve své vlastní živnosti po
voznické, tak i v polních hospodářských pracichlidem dzím i v hospo
dářství žalované své manželky. Kdo skutečně pracuje a vydělává, není 
nezpůsobilý platiti výživné a když přes to, že pracuje, nic na výživu 
svého nemanželského dítěte neplatí, porušuje zjevně po-vinnost uloženou 
mu v § 1 vyživ. zákona. Jde tedy jen o to, aby byl stanoven fiktivní plat 
Jana M. podle § 2 řeč. zákona, což náleží do oblOru právního posouzení. 
Při tom nezáleží na tom, kolik práce Jan M. žalované manželce vykoná a 
zdali ona nutně potřebuje práce té, neboť § 2 vyživ. _ zákona mluví 
i o pracích občasných a předpokládá fiktivní mzdu nikoli podle práce 
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skutečně vykonané. nýbrž podle předběžného vz~ělání a sch~Rn?stí 
osoby k vyživo'vání povinné. Ostatně byl?, odvola~jm soudem z]1st;no, 
že Jan M. pracoval na poli, oral, sel a vlacel, JezdIl s povozy, nakladal 
fůry na vůz a též pří práci dohlížel, a podle úsudku soudního znalce 
z oboru polního hospodářství jest při vý~ě~e 8 až 10 r,něřic hospodá!
ství zapotřebí držeti si koňský potah a staleho pracovl11ka, a bylo ZjIS
těnb, že žalovaná má celkem 12 měřic polností. Podle udání znalcova by 
takový pracovník stál denně 16 Kč. Uváží-Jí se dále, že Jan M. jako man
žel žalované nemá postavení pouhého čeledína, nýbrž hospodáře, který 
kromě domácí a polní práce řídí a s~ravuje celé, hospodářst~í? a. že ,te~~ 
nahrazuje jí nejen pracovní sílu pol.nt a hospod,,:rskou, nybr~! sIlu ndl.c~ 
a spravující hospodářství, a že jest I jeho stravu jako hospodare hodnotItI 
více než stravu pouhého čeledína nebo hospodáře, dojde se k úsudku, 
že fiktívní plat Jana M. číní aspoň 480 Kč měsíč·ně, a je tedy z "ěho uve
denou exekuci zasaženo 230 Kč měsíčně. Dovolaci soud vš~k nemohl 
ihned rozhodnouti ve věci samé, poněvadž .při poddlužnícké žalobě, 
o jakou právě jde, je žalovaná manželka P?~inna.odvád~ti žalujícím~ 
zabavené částky platu teprve ode dne exekucmho zabaveni, a jezto v to 
příčině nebylo nic zjištěno, není věc zralá k rozhodnutí. 

čís. 16029. 

Srazil-li si akvisiční úředník, který měl právo k inkasu, z inkasova
nýchčástek sám provisi jemu náležíci, a~k?1i je~o nárok ~a dů~hody 
a provise byl pravoplatně zabaven, nezaklada se bm platebm povmnost 
poddlužníka z důvodu porušení zápovědi ve smyslu § 294 ex. ř., nevy
účtoval-li s dlužníkem a neschválil-Ii při tom jeho postup při vybíráni 
peněz. 

(Rozh. ze dne 15. dubna 1937, R I 394/37.) 

Žalobci byla usnesením okresního soudu v K. V. ze dne 26. dubna 
1933 E VIlI 295.0/33 k vydobytí Jeho vykonatelného pohledávání 
v částce 11.377 Kč .07 h s přís!' povolena proti Vavřinci O. exekuce 
zabavením a přikázánim k vybrání jedné třetiny »důchodů a pro
v i S í«, které má dlužník ve svém postavení jako akvisi,ční úředník pro
tokolované firmy »1.« (žalované firmy),' s omezením, že dlužníku »z ce
lého důchodu« musi zůstati volným ročně 5.000 Kč. Proti řečenému 
usnesení si nestěžoval ani dlužník, ani poddlužnice, takže usneseni na
bylo moci práva a žalobce nabyl soudcovského práva zástavního na 
provisích dlužníkových. Ježto žalovaná firma nic ze zabavených platů 
Vavřinci '0. nesrazila a žalobci je nevyplatila, domáhá se žalobce zapla
ceni částky 4.Hl.o Kč. Proti žalobě žalovaná fi"ma namítla, že Vavřinec 
O. n,eměl jako její úředník plat, nýbrž jen provise a diety. V době d.o
ručení platební zápovědi byl ji Vavřinec O. dlužen 90.0 Kč na dletach, 
jež si předem. vybral, a bylo ujednáno, že si žalovaná srazí tuto částku 
při přištím vyúčtování. Vavřinec O. měl také právo inkasovati a z těchto 
inkasovaných peněz si vždy ponechal zálohy, vyúčtování oddaloval, takže 
stále měl zálohy. Když dne 30. září 1933 vystoupil ze služeb žalované 

- Čís. 160029 -
483 

firmy, byl jí dlužen 2.9.09 Kč 11) h, poněvadž si vždy na budoucně 
splatné provise vybral zálohy resp. použil pro sebe vyinkasovaných 
peněz jako záloh. Žalovaná firma nemohla tudíž nikdy provésti srážky 
z platů Vavřince O. Vavřinec O. tfmto jednánim sám žalo'vané firmě 
znemožnil, aby mu srazila zabavené částky. Mimo t.o uvedla, že za
bavení v budoucnu splatných provisi jest podle § 299 ex. ř. nepřípustné. 
S o udp r v é s t o I i ce žalobu zamitl. O ů vod y: Vavřinec O. byl 
u žalované firmy zaměstnán po dva roky. V prvních měsících měl pevný 
plat, pak pracoval za provisi. Poněvadž se služební poměr na pevný plat 
Vavřince O.-a skončil 18. února 1933 a platební zápověď byla doručena 
dne 25. dubna 1933, vyplývá z toho, že služební poměr na pevný plat 
nebyl změněn na čistý provisní poměr proto, že platební zápověď byla 
žalované firmě doručena, nýbrž Vavřinec O. měl právo inkasovati. Na 
svou provisi měl vždy zálohy, a to 5.0.0 až 9.0.0 K:č; také z vyinkasova
ných peněz si Vavřinec O. vzal zálohy. Zálohy byly každý týden vy
účtovány s částkami, které vyinkasovalO. na obChodní cestě od zá
kazníků, a zůstal žalované firmě po svém odstoupení od ni dlužen z vy
inkasovaných peněz 788 Kč 4.0 h. Po· ,doruč,elllí platební zápovědi ne
obdržel Vavřinec O. již žádné provise v hotovosti a mimo cestovní vý
lohy mu nebylo žalovanou firmou nic vyplaceno. Vyinkasovanými penězi 
si sám hradil své nároky na pwvisi. Obdržel tedy Vavřinec O. jen 
cestovní výlohy, t. j. jízdné, noc1ežné a stravné, aby mohl navštěvovati 
zákazníky. Zda Vavřinec O. právem či neprávem použil záloh na pro
vise z vyinkasovaných peněz pro sebe, netřeba tu rozebírati. Výpovědí 
svědka Alberta O. jest prokázáno, že Vavřinec O. měl u žalované firmy 
vždy zálohy a zadržoval si vyinkasované pe1níze a že ty peníze mu 1:Jyly 
z titulu zálohy ponechávány. Zálohy byly každý týden vyúčtovány a 
V. O. dostával pak nové zálohy, aby mohl jíti na obchodni cestu. Zá
lohy byly vždy v knihách žalované firmy provedeny. Neměla p.roto ža
lovaná firma ani možnost Vavřinci O. srážeti zabavené částky. Ježto 
cestovní diety, t. j. peníz za jízdné, stravné a nodežné vyplácela žalo
vaná firma Vavřinci O. týdně, aby mohl zase jiti na obchodní cesty, a 
z provisí nedostal Vavřinec O. vyplaceno nic, neboť patřící mu provise 
byly již předem zadrženými inkasy um.o'řeny resp. Vavřinec O. si musil 
zadržené peníze odsloužiti svou činností akvisiční, bylo žalobu zamít
nouti jako neodůvodněnou. 

O d vol a c i s o Ll d zrušil napadený rozsuc\elk s vyhradou právní 
moci. O ů vod y: Platební zápovědí bylo žalované firmě jako pod
dlužnici zakázáno, aby vyplatila jednu třetinu zabavené provise Va
vřinci O. jako dlužníku; tom~ zase bylo zapověděno, aby zabavenou 
provisi vybral zčásti nebo zcela. Vavřinec O. byl oprávněn pouze k 1i1-

kasu, pročež měl odváděti veškeré vybrané částky své zaměstnavatelce, 
t. j. žalované firmě bez zřetele na pro·visi mu příslušící, poněvadž veš
keré tyto částky byly mu jen svěřeny. Inkasoval-li částky patřící žalo
vané firmě II jednotlivých zákazníků a srazil-Ii si ihned sám jako od
měnu za zprostředkování obchodu (případ od případu sjednaného) pro
visi mu příslušící, nepadá tato skutečnost na váhu hledíc na platební 
zápověď, podle níž mu žalovaná firma nesměla vypláceti provisi vůbec, 

31' 
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ježto byla pravoplatně zabaven,,; .•. žalovaná fir;na musí proto odvád~~~ 
žalobci provisi v zabavené vysl od 2. kvetna 1933 do 30. zan 
1933, t. j. ode dne doručení platební zápovědi do dne propuštění 
Vavřince G. ze služby až do výše vykonatelné pohledávky v mezích 
usnesení exekučního soudu (§§ 294, 299 ex. ř.). Žalovaná firma měla 
dáti Vavřinci G. v pří'čině inkasa patřičné poučení a pokyny a byla 
vůbec povinna odvolati jeho zmocnění k inkasu; měla inkaso obstará
vati sama a zadržeti provisi k žalobcově disposici. Následkem nespráv
ného posouzení věci po stránce právní se soud prvé stolice nezabýval 
spolehlivě výší provise, která z jednotlivých obchodů, uzavřených 
v době od 2. května 1933 do 30. září 1933, přísluší Vavřinci G. 
jako zástupci. V tom směru zůstalo řízení kusé (§ 496 Č. 3 c. ř. s.). 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, aby bez zřetele k důvodu, pro >který rozsudek prvého soudu zru
šil, dále o Odvolání J",dnal a znovu ro-zhodl. 

Důvody: 

Nezáleží již na tom, zda shora uvedené budoucí prIJmy, příslušící 
dlužníku Vavřinci O., mohly či nemohly býti zabaveny, neboť uplatňo
vání nepřípustnosti exekuce v nynějším sporu jest vyloučeno právní 
mocí usnesení exekuci povolujícího. Ode dne doručení soudní zápovědi 
nesměla tudíž poddlužnice něco platiti na zabavenou pohledávku (§ 294 
ex. ř.l ani uposlechnouti takových opatření dlužníka, jež se týkala za
bavené pohledávky a jimiž by bylo zasaženo do práv vymáhajícího vě
řitele, neboť jinak by musila pohl0dávku v mezích přikázáni zaplatiti 
znova vymáhajícímu věřiteli. Jinaké povinnosti nelze však uložiti pod
dlužnici a zvláště, nebyla v důsledku povo-Iené exekuce povinna, aby 
odňala nebo omezila dlužníkovo právo vybírati hotové peníze u jejích 
zákazníků, třebas šlo o obchodní pohledávky, z nichž dlužníkovi 
vznikal nárok na provisi. Že dlužník si z inkasovaných částek srazil 
ihned sám provise prý mu náležící, nemá význam pro posouzení 
otázky platební povinnosti žalované firmy z dllvodu porušeni zápovědi 
ve smyslu § 294 ex. ř., neboť tím dlužníku ještě nlc »nezaplatila«. Jinak 
by tomu bylo, kdyby s ním byla vyúčtovwla a při tom schválila dlužní
kův postup při vybírání peněz, nebo kdyby, nedbajíc soudní zápovědi, se 
s ním spolčila, aby tak připravila žalobce o zabavené částky. Těmi otáz
kami se však odvolací soud neobíral a nic v té příčině ani sám nezjistil, 
ani zjistiti prvému soudu nedal, vycházeje z právního námm, že pla
tební povinnost žalované firmy jest již založena tím, že povinnému ne
dala potřebné poučení a pokyny o ilťkasu a že vůbec neodvolala zmoc
nění k vybírání peněz. Ten právní názor však neobstojí, a proto ne
bylo ani třeba zrušiti rozsudek prvého soudu, ani naříditi doplnění, j-e-ž 
má odvolací soud za nutné jen pro svůj mylný právní názor, zvláště 
když se odvolací soud dosud "ni nezabýval vlastním obsahem odvolání 
a neučinil. potřebná skulko'vá zjištění, takže nelze ani spolehlivě poc 
souditi, zda a v jakých směrech bude ještě třeba doplniti dosavadní 
řízení. 
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čís. 16030. 

Nebyla-li zažalovaná pohledávka přihlášena ke konkursu (§ 104 
konk. ř.) a nevzdal-li se žalobce práva domáhati se zaplacení ze jmění 
náležícího do konkursní podstaty, nelze za konkursního řízení pokra
čovati ve sporu ani proti úpadci, ani proti konkursní podstatě. Zcela 
vše o b e c n Ý návrh na pokračování v přerušeném sporném řízení 
proti žalovanému (úpadci), nevymezující jmění, jehož se spor týká, 
není za konkursu přípustný a jest jej odmítnouti. 

(Rozh. ze dne 15. dubna 1937, Rv I 19/35.) 

Srv. rozh. čís. 2327, 4297, 14374, 14639, 15463 Sb. n. s. 

Žalobkvně podala odvo-Iání z rozsudku s o u dup r v é s t O I i c e 
ze dne 5. "dubna 1932, jímž nebyl uznán důvodem po právu žalobní 
nárok na náhradu &kody, jíž se domáhala na žalovaném lékaři Dr. P. 
Odvolací spis byl doručen právnímu zástupci žalovaného dne: 8. záři 
1932. Dne 23. července 193-2 byl na jmění žalovaného prohlášen kon
kurs. Usnesením ze dne 24. září 1932 přerušil soud prvé stolice sp?r, 
ježto byl na jmění žalovaného prohlášen konkurs (§ 8 odst. 1 konk. L). 
Správce konkursní podstaty prohlásil podán~m ze ~ne. ~5 .. Iedna 1933, 
že nevstupuje do sporu. V seznamn pohledavek pnhlasenych ke kon
kursu nebyla uvedena zažalovaná pohled~vka: P~dán!!" z~ dne 9. dubna 
1934 navrhla žalobkyně, aby bylO v prerusenem nzel1l pokračovano 
proti žalovanému (nikoli, aby bylo .P'0kr~čováno pro:ti správci úpadko~é 
podstaty), aby žalovaný byl vyzván k podám odvolaclho sde~ 
lení a aby potom byly spisy př.edlo-ženy vrc~ním~. soudu k rozhoqi1.utl. 
Soud prvé stolice dne 16. kvetna 1934 predlozll. spIsy -odvolac~mu 
soudu. K poukazu odvolacího soudu vydal soud prve stolIw usnesem, ze 
dne 3. srpna 1934, jímž opět z"hájil přerušené říze_~í, a. vyzval právmh? 
zástupce žalovaného, aby odevzdal soudu odvolacl SpIS mu d?ručeny. 
Právní ,,:,stupce žalovaného řečené výzvě vyhověl a soud prve stolIce 
doručil odvolací spis správci konkursní podstaty, jenž podal odvolací 
sdělení prohlásiv že do sporu vstupuje. Další spor byl již veden , , k k . 
proti konkursní podstatě žalovaného, zastoupené správcem 'On Ufsm 
pDdstaty. O d vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek. 

Ne j v y Š š í s o u d z podnětu dov?lán~. zrušil pro .~m~tečno.~t r~z
sudek odvolacího soudu i s předchozlm nzemm, pocrnajIc vynzemm 
návrhu žalobkyně ze dne 9. dubna 1934 na pokračování v přerušeném 
řízení, a návrh ten odmítl. 

Důvody: 

Jak plyne z §§ 63, 111 a 112 až 115 konk. ř. I~e ~okr~č?v~ti proti 
správci úpadkové podstaty jen ve sporech o pohledavkach, Jez JIm byly 
u zkuš-ebního roku popřeny (srv. Č. 14374, 15463 Sb. n. s.). Aby vsak 
mohly býti pohledávky u zkušebního roku popřeny, jest potřebí, aby 



- Čís. 16031 -
486 

byly ke konkursu přihlášeny (§ 104 konk. ř.). Jak plyne ze seznamu 
pohledávek přihlášených ke konkursu žalovaného, nebyla žalovaná po
hledávka ke konkursu phhlášena. Nepřihlásila-li však žalobkyně po
hledávku v konkursu, může se dalším sporem domáhati jejího zapla
cení toliko ze jmění konkursu nepodléhajícího (srv. Č. 146,39 Sb. n. s.). 
Podáním ze dne 9. dubna 1934 navrhla žalobkyně, ",by bylo v přeru
šeném řízení pokračováno proti žalovanému, avšak neprávem se odvo
lávala na předpis § 9, odst. 2, konk. ř., jenž se na souzenou věc nehodí, 
ježto není proti úpadci uplatňován nárok na vyloučení věci do úpad
kové podstaty nenáležící. žalobkyně neuvedla ve svém návrhu ze dne 
9. dubna 1934 výslovně, že se domáhá .zaplacení jen z majetku dluž
níkova úpadkem nedotčeného (srv. č. 4297 Sb. n. s.). Nevzdala se tudíž 
p'fá:va dOmáhati se zaplacení i ze jmění náležícího do konkursní pod
staty. Za konkursního řízení nelze Ivšak proti úpadci pokračovati ve 
sporech o uplatnění nároků na jmění, náležící do konkursní podstaty 
(§ 7, odst. 1, konk. ř.). Jak již shora řečeno, 'nelze v souzené pokračovati 
ve sporu ani proti správcí konkursní podstaty, ježto zažalovaná pohle
dávka nebyla přihlášena ke konkursu. Jest proto napadený rozsudek 
i s předchozím řízením, počínaje vyřízením návrhu ;žalobkyně ze dne 
9. dubna 1934, zmatečný podle § 477 Č. 6 c. ř. s. (srv. Č .. 2327 Sb. 
n. s.). K této zmatečnosti bylo pHhlédnuto z Úřadu (§ 471 Č. 7 c. ř. s. 
a § 513 c. ř. s.) a nezbylo než napadený fŮ'zsudek i s p'ředchozím ři
zením v rozsahu právě uvedeném zrušiti. Zcela vše o b e c n Ý návrh 
žalobkyně na pokračování v přerušeném řízení proti žalovanému 
(úpadci), nevymezující jmění, jehož se spor týká, není za konkursního 
řízení přípustný (§ 7, odst. I, konk. ř.), a bylo jej proto odmítnouti. 

čis. 16031. 

Výdělečné a hospodářské společenstvo (zák. č. 70/1873 ř. z.) nelze 
žalovati na vydání členských podílů k společenstvu, nýbrž pouze o vý
platu podilu, nastanou-li pro to předpoklady, před tím jen za podmínek 
§ 228 c. ř. s. o určení, že žalobci přísluší podil. 

Zák. č. 70/1873 ř. z. nemá ustanoveni, že členský podil může nále
žeti několika oprávněným. 

Dovoluji-li stanovy společenstva, aby se právní nástupce zesnulébo 
nebo zaniklého člena převzetím jeho závodních podilů stal na jeho 
místě členem společenstva, jde o členství nové, jehož právní nástupce 
nabyl originámě. 

(Rozh. ze dne 15. dubna 1937, Rv I 2'044/35.) 

Podle žalobního přednesu se žalobkynina matka Karolina F. a ne
manželský otec žalobkynin Jan Z. stali v roce 191'0 členy žalované zá
ložny, a to pod jediným spol,ecným číslem matriky 823 s 10 podíly. 
Otec žalobkynin zemřel v květnu 1913 a žalobkyně se podle jeho po
slední vůle stala universální dědičkou. Teprve v roce 1931 zjistila ža
lobkyně, že do jeho pozůstalosti patřilo též 10 polovin podílů žalované 
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záložny a ihned žádala o přepsání těchto podílů na sebe. žalovaná, jež 
beze všeho do roku 193'0 vyplácela dividendu z těchto· podílů k rukám 
žalobkyniny matky a v roce 1928 je nadhodnotila z 2'0 Kč na 500 Kč, 
odmítla žalobkyninu žádost al složila k pozůstalostnímu soudu pouze 
105' Kč s tím, že se žalobkyně' do roka o převod nepřihlásila. Žalovaná 
nemohla bez svolení žalobkyně jako dědičky Jana Z. vyškrtnouti právě 
jmenovaného z matriky a pět pDdílů převésti na novou kníŽJku a ostatní 
podíly škrtnouti, nýbrž měla .žalobkyni dřive upozorniti na jednoroční 
lhůtu pro uplatnění nástupnictví v ,členská práva zŮs1tavitelova. Soud 
pozůstalostní zmocnil žalobkyni k vedení sporu a ta navrhla, 11'by byla 
žalovaná uznána povinnou žalobkyni vydati resp. na ni převésti deset 
polovin podílů žalované Občanské záložny ve V., zapsaného společen
stva s r. o., náleževších Janu Z. a patřících do jeho pozůstalosti, a ža
lobkyni přijmouti za svého člena a zapsati ji do členské matriky po 
právě jmenovaném na místě Jana Z. s veškerými právy a povinnostmi 
a zrušiti jako neplatná veškerá usnesení, tykající .se ře6.enych podílů a 
odpmující tomu, co uvedeno. Žalovaná záložna namítla, že Karolina F. 
a zemřelý Jan Z. měli j11'ko členové žalo'Vané záložny po 5 podílech a 
nikoli 10 podílů ve spoluvlastnictví, 'které ve smyslu ustanovení stanov 
není možné, že žalovaná vyplácela dividendu z 10 podílů Karolirrě F., 
poněvadž nevěděla o úmrtí Jana Z., a že jakmil~ seo tom od ~alo:bkyně 
v rOce 1931 dověděla, přestala dividendu vypláceti, zruš,Na nadhodno
cení z roku 1928 a výnos 5 ,členských podílů po Janu Z., a uložila va
lutu podle doby jeho úmrtí, t. j. 105 K'č na vkladní knížku. Žalovaná 
neuznávala nikdy nedílné spoluvlastnické nároky Karoliny F. a Jana Z. 
na 10 podílů. Podle § 7 stanov žalované záložny přestává úmrtím člena 
jeho ,členství a právní nástupci zemřelého mají právo do jedpoho roku 
nastoupiti v práva a pO'vinnosti zemřelého ve společenstvu, což se však 
v daném případě nestalo. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu. 
D ů vod y: žalobkyně se domáhá žalobou vlastnictví k deseti polo
vinám podílů žalované záložny, jež jest, jak j,e' z označení zřejmé, za
psaným společenstvem s ručením omezeným, a vztahuji se tudíž na ně 
předpisy zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z. o výdělkových ahos
podářských společenstvech a vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933" 
č. 169 Sb. z. a n. Pro právní poměry mezi členy a žalovaným spol&
čenstvem jest platná a závazná. společenstevní smlou'la mající náleži
tosti vytčené v § 5 zák. č. 70/1873 ř. z. Z těchto stanov soud zjistil, 
že podle čl. 8 každý člen musí míti v záložně nejméně jeden závodní 
podíl, jenž .činí 500 Kč, a podle čl. 7 přestává členství u toho, kdo usne
sením výboru pozbývá práva členského, když neplní povinností stano
vami předepsaných, dále, když sešel člen smrtí, v kterémžto případě má 
vdova právo po něm neb přímý jeho nástupce do roka nas10upiti v práva 
a povinnosti zemřelého u společ"nstva. Podle čl. 10, odst. 2, stano,v ručí 
pro případ rD'zpadnuti společenstva členové za závazky společenstva 
zvláštní peněžní částkou ze svého jmění mimospolečenstevního podle 
§ 76 zákona Č. 7'0/1873 ř. z., kterážto částka se rovná jednonásobné. 
částce závodních podílů. Konečně podle čl. 15 obsahujícího předpisy 
o valné hromadě má podle odst. 3 každý člen společenstva, který má 
nejméně jeden podíl úplně splacený, ve valné hromadě jeden hlas; kdo 
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má více podílů, nabývá každými 5 podíly jednoho hlasu až do 50 podílů -
10 hlasů atd. Z předloženého vysvědč,ení ze dne 16. července 1 9 1 O soud 
zjistil, že Jan Z. a Karoli~a F. pot~r~ili svým v~stnoru.čním J;0clpisem, 
že přistupují za členy Obcall1ské zalozny ve V., ze lest 11m znam obsah 
stanov, jež se zavazují zachovávati, a že upisují 10 podílů: jež splácejí 
v hotovosti, a že mají oba společné číslo matnky 823. Dale soud vzal 
za prokázáno z předložené knížky, že byla vystavena jedna podílní 
knížka na Jana Z. a Karolinu F. na 10 podílů. Z po-zůstalo'stních spisů 
jest soudu známo, že Jan Z. zemřel dne 26. března 1913, že sporné po
díly nebyly pojaty do pozůstalostí resp. nebyly přihlášeny a že žalob
kyně byla při projednání za:stoupena jako nezletilá poručníkem Ru
dolfem L. Na základě těchto zjištění má soud za to, že tvrzení žalobky
nino, že Karo·lina F. a Jan Z. byli jako členové spolumajiteli podílů, 
není odůvodněno. Stanovy žalov,"ného družstva mají výslovné ustano
vení, že jeden člen musí míti jeden podíl, a jinak není v něm zmínky 
o právním poměru, který by mohl vzniknouti tím, ·kdyby více podílů 
bylo ve spoluvlastnictví několika členů; ro.vněž tak není t"ko'vých usta
novení v zákoně družstevním z roku 1873. Všechny tyto zá:konné před
pisy o podílech, jejich výplatě, převodu, oprávnění a povinnostech 
členů, jakož i jejich určení nasvědčují svým obsahem tomu, že jeden 
podil či více může býti pouze v jediném nedělitelném vlastnictví jednoho 
člena. Soud má za to, že zá!kon by jistě v případě, kdyby považoval 
spoluvlastnictví podílu za možné, měl potřebná ustanovení v té přičině, 
zejména by poukázal na všeobecné předpisy o spoluvlastnictví v ob
i;anském zákoníku. Ze 'zjištěných okolností, že oba členové měli jedno 
matriční číslo a společnou podílní knížku na 10 podílů, nelze podle 
ptesvědčení soudu vyvozovati možnost spoluvlastnictví, poněvadž jsou 
to opatření rázu evidenčního, jež se stala k zjednodušení patrně z dů
vodu, že Jan Z. a Karolina F. jako spolumajitelé domu a rodiče žalob
kyně vedli společně správu svého jmění jako manželé. Žalobkyne, ne
právem vyvozuje možnost spoluvlastnictví z toho, že členem žalované 
může býti i osoba hromadná. Jde tu o osoby právnické (§ 26 obč. zák.), 
které vystupují na venek jako jedna osoba, a jest tudíž ona pouze čle
nem s jedním ·podílem a nikoli její vlastní členové. Soud má za to, že 
Jan Z. a Karolina F. byli každý vlastníkem 5 podílů a nikoli spoluvlast
níky 10 podílů. Poněvadž se pak žalobkyně svým poručníkem ve Ihlltě 
čl. 7 stanov v době jednoho roku po úmrtí zůstavitele nepmhlásila, že 
nastupuje v práva a povinnosti zemřelého, uhaslo její právo na nabytí 
členství žalované záložny. Tvrzení žalobkyně, že členství nezaniká smrtí, 
jest ve zřejmém rozporu se zněním stanov (čl. 7) a s obdobným zá
konným předpisem společenst. zákona (§ 5), a w\Cněž tak není pochyb
nosti, že' výrazem »přímý nástupce« ve stanovách jsou míněni především 
jeho dědicové ať zákonní, ať testamentární ve smysIu § 532 obč. zák. 
Námitka žalobkynina, že se nemohla v dané lhůtě přihlásiti, ježto byla 
nezletilá a nevěděla o svém právu a o podílech, nemá významu, poně
vadž k tomu byl povinen její zákonný z"sttlpce, poručník a její matka, 
jež o podílech byla informována a znala také obsah stanov, jak pode 
pisem potvrdila. Poněvadž se žalobkyně jako nástupkyně Jana Z. ne
přihlásila ve smyslu ·čl. 7, odsl. 2, stanov, měla žalovaná, jakmile se 
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dověděla o smrti svého člena, třebas po 13 letech, právo členství zru
šiti ex tunc. O d vol a c í s o u d potvrdil rozsudek prvého soudu. 

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

Důvody: 

Dovolací soud souhlasí s názorem odvolacího soudu, že prvé části 
žalobního petitu nelze již proto vyhověti, že se domáhá na žalovaném 
společenstvu vydání anebo převedení členských podílů. Vydati lze jen 
věci hmotné. členský podíl společenstevni však není bmotnou věcí, 
nýbrž obligačním nárokem člena proti sp.ol,ečenstvu, zí~kaným spole
čenstevním vkladem, na to, aby mu za urcliych okol nO sÍl byla hodnota 
tohoto vkladu po připsání zisků a po odpisu ztrát vyplacena v hotovosti 
(§ 55 zak. č. 70/1873 ř. z.). Řečené právo nemůže býti »vydáno«, nybrž 
toliko převedeno, a k t.omu jest oprávněn )en držitel p,~?í~u, ,t. j. č,len 
společenstva, nikoliv 1 společenstvo, jez jest v pncme cJenskeho 
podílu jen dlužníkem, a může pro~o bý~i ža~ováno jen o _výpla,tu podílu! 
nastanou-Ii pro to předpoklady, pred tlm vsak jen o urcelll, ze zalobcl 
přísluší podíl, má-Ii žalobce ovšem na tomto určení neodkladný právní 
zájem ve smyslu § "228 c. ř. s. (s'rv. rozh.č. 3631 Sb. n. s.). žaloba jest 
vša.k bezdůvodná i v druhé části domáhající se výroku, že žalované 
společenstvo jest povinno přijmouti žalobkyni za svého člena,. zapsati 
ji do členské matriky na místě Jana Z. s veškerýmI právy a povmnostml 
a že veškerá usnesení žalovaného společenstva tomu odporující jsou 
neplatná. Žalobkyně uplatňuje tento nárok jako universální dědička po 
svém otci Janu Z., který nabyl spolu s její matkou Karolinou F. v roce' 
1910 desíti členských podílů. Tím prý se stal Jan Z. spoluvlastníkem 
těchto podílů ve smyslu §§ 361, 828, 829 a 833 obč. zák., toto spolu
vlastnictví vykonávané po úmrtí Jana Z. spoluvlastnicí Karolinoll F. 
jllko správkyní společných práv nemohlo prý býti zrušeno· žalovaným 
společenstvem bez souhlasu ohou spoluvlastníků a trvá prý tudíž až 
dosud, jenže po úmrtí Jana Z. vstoupila na jeho místo žalob~yně jako 
universální dědička zesnulého. Leč ani v tom nemá žalobkyne pravdu. 
Zákon o výdělkových a hospodářských společenstvech č. 7011873 ř. z. 
nemá na rozdH od zákona o společnostech s ručením ommeným č. 58/ 
1906 ř. z. (§ 80) ustanovení, že členský podíl může náležeti několika 
společně oprávněným. Naopak všechny jeho před,pisy o členském po
dílu, o jeho nabytí a výplatě, o právech a povinnostech členů, o jejic~ 
ruč,ení a O· zániku členství nasvědčují svým obsahem tomu, že každy 
člen společenstva musí míti aspoň jeden závodní podíl, jejž za trvání 
svého členství nemůže ze společenstva vyzvednouti. V tom jest si za 
jedno i právní literatura k společenstevnímu zákonu (srv. zejména 
Stross: Das oester. Oenossenschaftsrecht 1887, str. 138). Platí tudíž 
zásada nedí1nosti závodního podílu společenstevního a ta zásada byla 
vyjádřena i v čl. 8 stanov žalovaného společenstva, v němž je vý
slovně stanoveno, že každý člen musí míti v záložně aspoú jeden 
závodní podíl. Měl-Ii tedy Jan Z. společně s Karolínou F. deset podílů 
společenstevních, nemohl se tím státi každý z nich členem společenstva 
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se spoluvlastnictvím k deseti podílům, neboť pak by neměl žádný z nich 
aspo.ň. jeden podíl, a to by odporovalo ustanovením společenstevního 
zákona í stanov. Dovolání marně namítá, že Jan Z. s Karolinou F. byli 
jako spoluvlastnící podílů jedínou členskou jednotkou a dostali oba 
společné číslo v členské matríce a že podle čl. 6 č. ,2 stanov může býtí 
členem také osoba hromadná. Kdyby Jana Z. a Karolinu F. bylo v pří
číně členských podílů jímí společně nabytých pokládatí za hromadnou 
Dsobu ve smyslu čl. 6 č. 2 stanov, jak do,volání patrně míní, nebylo 
by tím pro žalobkyní níc získáno, neboť !by bylo šlo o společenství 
založené smlouvou mezi oběma za účelem společného vykonu jednoho 
a nedílného členství, a na toto společenství bylo podle poslední věty 
§ 825 obč. z~k. užíti zvláštních předpisů o společnostech, obsažených 
ve dvacátésedmé hlavě občanského zákoníka, tudíž také ustanovení 
§ 1207 obč. zák., podle něhož společnost, skládá-Ii se jen ze dvou osob, 
zamká úmrtím jedné z nich. I kdyby tedy se stanoviska dovolámí šlo 
o jediné členství Jana Z. a Karoliny F. j",ko osoby hromadné, zaniklo 
členství to úmrtím Jana Z. a byly by žalobkyně jako dědička po 
Janu Z. a zbývající člen společenství Karolina F. nabyly takto spo
lečného nároku na vypořádací podíl, jak se jevil v době zániku spole
čenství, ale nikoli nároku na pokračování v členství, ježto členství pří
slušelo jen hromadné osobě skládající se z Jana Z. a Karoliny F. člen
ství ve výdělkovém a ho.spodářském společenstvu jest, ježto zahrnuje 
v sobě osobní práva a povinnosti, nepřevoditelné a zaniká vždy úmrtím 
člena, a jde-Ii o členství hromadné osoby, zánikem této hromadné 
osoby. Společenstevní stanovy mohou arciť dovoliti, že se právní ná
stupce zesnulého nebo zaniklého člena stane převzetím jeho závodních 
podílů na jeho mistě členem, aniž se na něm požaduje splnění zvlášt
ních předpokladů, na něž je nabytí členství jinak podle stanov vázáno. 
V takové ni případě však nejde o staré členství, v němž pokračuje právní 
nástupce, nýbrž o členství no'vé, jehož právní nástupce nabyl originárně. 
Stanovy žalovaného společenstva mají V čl. 7 Č. 2 ustanovení že 
sešel-Ii člen smrtí, má právo vdova po něm nebo přímý jeho nást~pce 
do roka nastoupiti v práva a povinnosti zemřelého ve společenstvu. 
Uvedeného ustanovení nelze užíti na zánik členství náležejíclho hromadné 
osobě. Avšak žalobkyně, zastávajíc názor, že šlo o jediné členství hro
:nadné osoby, nemůže se na ně odvolávati ani proto, -že průkazem, že 
jest universální dědičkou po Janu Z., ještě neprokázala, že jest ná
~tupkyní hromadné osoby, již prS' tvořil zesnulý s Kamlinou F. Avšak 
1 kdyby bylo přisvědčiti názoru prvního soudu, že se Jan Z. a Karolina 
F. stali spo'lečným úpisem desíti podílů každý členem s vlastnictvím 
k pěti podílům, nemohlo by žalobkyni prospěti ustanovení čl. 7 Č. 2 
stanov, neboť žalohkyně sice pro'káza:la, že jest universální dědičkou po 
Janu Z., a proto jeho přímou nástupkyní, neprokázala však, že do roka 
po smrti Jana Z. prohlásila žalovanému společenstvu, že nastoupí 
': p:áva a ~o~inn?sti zemřelého ve společenstvu. Dov01ání nemá pravdu, 
ze jednomcm Ihuta k vstupu do společenstva nemohla se začíti proti 
žalobkyní, ježto prý o podílech a o této jednoroční lhůtě nevěděla, 
byvši v den úmrtí nezletilou a nebyvši žalovaným společenstvem ani 
vyzvána, aby se vyjádřila, zda chce vstoupiti po úmrtí svého 'Útce za 
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člena či nikoli. Podle čl. 7 Č. 2 stanov neni předepsána výzva, kterou 
má dovolání na mysli, nýbrž se počíná jednoroční lhůta ihned po úmrtí 
člena. Že žalobkyně byla v té době nezletilá, není běhu této lhůty ,na 
závadu, neboť je nesporno, že žalobkyni byl ustanoven p~ručník. po 
případě, Že jeji matka jí byla ustanovena mateřskou poručmcl, ata byla 
o podílech informována a znala také obsah stanov, jak podpIsem p?
tvrdila. Bylo tudíž její povinností, aby se podle čl. 7 stanov Jako za
konná zástupkyně domáhala růmých práv žalobkyniných. Tvrzení do
volání, že tak učinila, že tím, že přijímala po veškerá léta po smrti 
Jana Z. dividendy i nadhodnocení podílů v roce 1928, jednala v jejím 
zastoupení, čímž ji mlčky k společenstvu přihlásila, jest no'votou odpo
rující určitému, v první stolici nepopřenému přednesu žalovaného spoIe
čenstva, že se Karolina F. při výkonu uvedených práv legitimovala 
předložením staré člens~é kníž~v znějící na ni a na .ze~nul~ho Jana .Z: 
a že teprve v roce 1932 zalovanemu společenstvu oznamlla, ze Jan Z. jlZ 
zemřel. 

čís. 16032. 

Pojištění smluvní. 
Ustanovují-Ii stanovy vzájemně pojišťovaciho spolku výslovně, že 

jest pojistku vyhotoviti a ~?r~čiti uchazeči o pojištění t"el!~ve p'o~é, k~y 
byla písemná žádost za prtjeh do spolku poctana a kdyz ]1 urclty organ 
spolkový vyhověl, jest přijetí budoucího pojistníka za člena před uza
vřením pojištění nezbytnou podmínkou vzniku platné pojistné smlouvy. 
Z pouhého vydáni a doručeni pojistky nelze v takovém připadé usu
zovati na přijetí za člena mlčky f§ 863 obč. zál,.). 

(Rozh. ze dne 15. dubna 1937, Rv I 2301/35.) 

Srv. rozh. Č. 5013, 14408. 

Proti žalobě, jíž se žalobkyně na žalovaném vzájemně pojišťovacím 
spolku proti požárním škodám domáhá požární náhrady za, pojiště!,ý 
zhořelý dům, namítl žalovaný spolek mimo jiné, že nedošlo mezI za
lobkyní a žalovaným k platné pojistné smlouvě, ježto žalorbkyně nena
byla řádného členství u žalovaného spolku, jak předpisují stanovy, 
podle nichž se děje přijetí za člena do spolk,: užším výborem, a .~o n~ 
základě písemné žádosti podané do rukou predsedy spolku, o mz ma 
rozhodnouti odhadní komise spolku. To se v souzeném případě nestalo. 
S o udp r v é s t o I i ce uznal žalobuí nárok důvodem po právu. 
O d vol a c í s o II d neuznal jej po právu. D ů vod y: Žalovaná po
jišťovna jest spolkem podle patentu ze dne 26. listopadu 1852, Č. 253 
ř. z. Stanovy tohoto spolku byly úředně schváleny, spolek podléhá stát
nímu dozoru a může býti mimo jiné rozpuštěn i proto, že se v podstat
ných směrech dopustil porušení stanov (§ 24, písm. b) stanov). K pod
statným ustanovením stanov náleží nepochybně i to, které určuje pod
mínky pro vznik členství spolku. Plyne to z úvahy, že pro žalovaného 
jako nájemně pojišťující spolek jest nemalé důležitosti otá~ka, kdo se 
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stane jeho členem. jestliže proto § 5, odst. 2, stanov nařízuje, že žádosti 
o př;jetí do spolku musí býti u starosty spolku písemně podány a že 
starosta, bylo-Ii žádosti užším výborem vyhověno, má pojistku ihned 
vyhotoviti a žadateli doručiti, a že dále § 2'0 lit. a) užšímu výboru vy
hrazuje rozhodovati o přijetí a vyloučení členů, jest zřejmé, že musí býti 
předpisů těch přísně šetřeno, a že tedy k tomu, ",by se někdo stal čle
nem žalovaného spolku, jest nezbytně zapotřebí jednak písemné žádosti 
k starostovi a jednak příznivého rozhodnutí užšího výboru o žádosti té 
(rozh. č. 3'045 Sb. n. s.). Podle stanov se užší výbor skládá z 6 členů 
a 3 náhradníků, kteří byli veškerým členstvem zvoleni ze spolkových 
čle-nů v T., a jsou to zřejmě osoby požívající důvěry všeho členstva, 
čímž se také vysvětluje, proč jim bylo stanovami svěřeno důležité právo 
rozhodovati o přijímání nových členů. Že podala II starosty žalova
ného spolku písemnou žádost a že byla rozhodnutím užšího výboru za 
člena přijata, žalobkyně ani netvrdila, a ze spisů vysvítá, že se jedno 
an! druhé nestalo. To také žalovaný spolek uplatňoval, prvý soud však 
otazku t~ pokládal za vedlejší, vycházeje z názoru, že předpisy § 5 a 
a § 2'0 ht. a) stanov byly dány toliko pro interno a že mezi spolkem 
a žalobkyní došlo předepsaným způsobem k perfektní smlouvě .řádně 
vydanou pojišťovací listinou. je arci nepochybné, že byla pojišťovací 
hstma vydána, tato pouhá skutečnost však ještě nic neznamená a fO'zho
dující je naopak, zda se žalobkyně stala členkou žalovaného spolku. Ne
bof při povaze žalovaného jako vzájemně pojišťovacího spolku jest na 
snadě, že platně může uzavírati smlouvy o požárním pojištění toliko se 
svými členy, takže, nebyla-Ii žalobkyně jeho členkou, pojistná smlouva 
s ní neměla platno-sti a vydáním pojistné listiny také žádný závazek žalo
vanému spolku nemohl vzniknouti. Bez významu jest, že tak, jako v pří
padě žalobkyně, kde byl její zástupce Bedřich P. úředníkem ža
lované, Sch. poukázán na místního výbora josefa M. ve V., který 
p~k mlsto dvěma znalci, starostou určenými, nemovitosti žalobkyně 
S<ln.' odhadl a protokol o tom sepsal, načež byla žalobkyni pojišťovací 
hstma vydána, bylo postupováno i v dřívějších případech, a rovněž je 
bezvýznamné, že byla žalobkyně v seznamu členů zapsána. Vším tím 
~emohla nabýti vlastnosti člena spo-Iku, když nebyla přijata za člena už
sím výborem. Uvádí~1i žalobkyně teprve v odvolacím sdělení že její 
přijetí za člena a uzavření pojistné smlouvy bylo dne 18. dub~a 1933 
a ~edy př,:dp?jistno;l přihodou, vzato ~a v,ědomí v širším výboru spolk~ 
a ze tak JeJI clenstvl bylo uznano spravnym a schváleno, jde o novotu 
v ,odvolacím. řízení nepřípustnou, k níž proto nelze hleděti (§ 482 
c: r. ,s.), Ale I kdyby toho nebvlo, sluší mítí na mysli, že k vzniku po
Jlstne s,!,louvy bylo potřebí projevu souhlasné vůle stran, který, měl-Ii 
spolek Jako osobu právnicko~1 zavazovati, předpokládal, že se vůle 
spolku .s t a !,~ s k ~ t k e m zpusobem stanovami pIedepsaným, t. j, roz
hodnutrm uzslho vyboru podle § 5, odst. 2, 2'0 ht. a) stanov. K tako
vému rozhodnutí nedošlo, o jsoucnosti vůle spolku k přiietí žalobkyně 
za člena nemůže proto býti řeči a projev čino'vníkít spoiku, vyjádřený 
vydáním pojistné listiny, jest projevem vůle ve skutečnosti neexitu
jící a tedy právně bezvýznamný. Důvěřovala-Ii žalobkvně správnosti 
postupu činovníků žalovaného spolku, jest to její věd, kterou by si 
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snad mohla s nimi vyříditi; ale spolek sám Se může spokojiti poukazem 
na své stanovy, s kterými se žalobkyně měla obeznámiti, než vešla 
s ním ve styk. Pro zásadu o dúvěře a poctivosti, jako ji na př. vyslo
vuje čl. 25 obch. zák., není zde místa, když jde o předpis, na jehož za
chování vznik členství za všech okolností závisí. Z uvedeného plyne, 
že se mezi žalobkyní a žalovaným spolkem platná pojistná smlouva ne
uskutečnila a že proto žalobkyni uplatň,ovaný smluvní námk nepřísluší. 

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

Důvody: 

Žalobkyně uplatňuje žalobou nárok výhradně ze smlouvy a také do
volací důvody především se zakládají na tom, že došlo k platné smlouvě. 
Předpokladem žalobního nároku tedy jest platná smlouva. Ze stanov 
žalovaného vzájemně pojišťovacího spol'ku sice plyne (§ 5, druhý od
stavec,), že k pojistné smlouvě nedochází přijetím za člena, nýbrž 
sjednáním pojištění, totiž doručením pojistky, avšak přes to má přijetí 
za člena pro vznik platné pojistné smlouvy ro-zhodující význam. Podle 
§ 5, třetí odstavec, stanov, když byla písemná žádost za přijetí do 
spolku podána a když jí užší výbor vyhověl, má starosta teprve pak 
vyhotoviti pojistku a domčiti ji uchazeči o pojištění. Z toho ~yne, že 
přijetí za člena musí předcházeti před sjednáním pojištění. Tuto skuteč
nost nelze považovati tolil<o za správní opaltení, týkající se jen řádného 
postupu při vyřizování žádostí za členství a pojištění, nýbrž jest to 
podstatná náležitost platného vzniku pojistné smlouvy. O tom svědčí 
ustanovení § 1 stanov, podle něhož jest účelem spolku opatřovati jeh o 
č len ů m požární náhradu, dále ustanovení §§ 6 a násl. stanov, podle 
nichž se všichni do spolku přistouplí čl e n o v é zavazují k vzájemné 
pomoci při požáru, zejména po-skytnouti podle poměru v stanovách 
přesně určeného náhradu postiže'nému čl e n li, který se musí mimo to 
před výplatou zavá>;ati, že nadále zůstane členem, jinak by se náhrada 
mohla o 10% snížiti. Předpokladem práv a záva:~ků jest tedy _č I e n
s tví v žalovaném pojišťovacím vzájemném spolku. Z toho vyplývá 
právní povaha členství jako základ pro platnost pojistné smlouvy, S to_ 
holo právního hlediska nelze prolo vykládati předpis § 5, druhý od
stavec, poslední věta, stanov taJk, že záva~ky spolku nabývají platností 
pouhým doručením pojistky v každém případě, nýbrž, že se tak stane 
jen za předpokladu, že byl splněn postup podle § 5, třetí odstavec, že 
totiž došlo i k řádnému přijetí za člena. Že se přijetí žalobkyně za člena 
žalovaného spolku řádným způsobem nestalo, dovodil odvolací soud 
správně, pročež se dovolatelka odkazuje na příslušné odůvodnění na
padaného rozsudku. K dovolacím vývodům se ještě podotýká, že nelze 
mluviti o přijetí za člena mlčky (§ 863 obč. zICk.) pouhým vydáním a 
doručením pojistky, neboť uvedená hstina nesvědčí o úkonu nebo proje'vu 
příslušného k tomu podle § 2'0 a) stanov spolkového orgánu, z něhož by 
bylo lze vyvoditi podle § 863 obč. zák. schválení v tom smyslu, totiž 
schválení přijetí za člena (srv. rozh. č. 5'013 a 144'08 Sb. n. s.). Tvrzení 
dovolatelčino, že »spolek vydal řádnou pojišťovací listinu, zICkonnými 
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zástupcí podepsanou«, nemá tedy pro spor rozhodujícího významu, 
neboť z osob těch příchází v úvahu jen starosta spolku jako jeho zá
stupce (§ 5 posled. odstavec, § 19 aj stanov), ale ten není orgánem 
příslušným pří jímati někoho za člena spolku, protože k tomu je výhradně 
povolán užši výbor (§ 20' a) stanov). Z týchž příčin není také závažné, 
přijal-Ii žalovaný spolek od žalobkyně poplatek 122 Kč 20 h, který 
ovšem u vzájemného pojišťovacího ústavu nemá povahu stálé pojístné 
prémie. DovoIatelka marně také poukazuje na §§ 2 a 8 zákona o smlouvě 
pojišťovací ze dne 23. prosince 1917, č. 50'1 ř. z., neboť tyto zákonné 
předpisy nevstoupily ještě v platnost v době rozhodující pro posouzení 
věci. -

čís. 16033. 

Podníkatel neodpovídá za úraz osoby na svůj věk tělesně i duševně 
normálně vyvinuté (jedenáctiletého chlapce), který utrpéla v provo
zovně, do níž vstoupila, nedbajic zákazu vstupu plynoucího z čitelných 
tabulek umístěných u vchodu. 

(Rozh. ze dne 15. dubna 1931, Rv 2329/35). 

žalobce, jedenáctiletý chlapec, se domáhá na žalovaných veřejných 
společnících firmy P. a B. a dě,lnicích F. C., obsluhovači kruho,vé pily, 
a R. A., vykonávajícím dozor v podniku na výrobu koM, náhrady škody 
za úraz. K žalobcovu úrazu došlo tím způsobem, že se žalobce, ač 
krátce před nehodou byl opětovně vykázán z provozovny firmy P. a 8., 
přesto se do podniku zase vlouctil a sedl si na nekrytý a ve výši 55 cm 
rovnoběžně s podlahou probíhající hřídel, na němž byla řemenice s ře
menem na okružní pilu, a při tom byl zachycen hřídelem uvedeným 
v pohyb elektromotorem a odmrštěn na zem. Hřídel nebyl tehdy po 
krátkou dobu kryt ochranným opatřením, poněvadž řemenice, která 
byla původně blízko zdi, byla přeložena doprostřed hřídele, a proto do
savadní ochranné zařízení mělo býti zkdceno; před jeho namontová
ním však byla okružní pila vyzkoušena. žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s t ol i c, n e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

d ů vod ů: 

žalobce hájí především názor, že nestačilo umistění čitelných ta
bulek, jimiž nezaměstnaným a cizím osobám byl zakázán vstup do ne
bezpečné místnosti. Ale nelze uložiti podnikateli povinnost, aby ke dve
řím do provozovny postavil ještě zvláštní hlídače, neboť může předpo
kládati o lidech do závodu vstupujících a v něm nezaměstnaných oby
čejný stupeň lidského rozumu v § 1297 obč. zák. uvedený (rozh. č. 4623 
Sb. n. s.). žalobci bylo v době úrazu již II let, a lze proto na něm 
právem požadovati, aby vynaložil potřebnou píli a pozornost; vždyť ne
bylo ve spom tvrzeno, že neměl duševních vlastností, rozvážnosti a 
vzdělání odpovídajícího zpravidla tomuto věku. Ostatně byl i svědkem 
J. varován a jednal proti výslovnému zákazu, byl-Ii již dříve onoho dne, 
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kdy byl zraněn, opětovně z provozovny vykázán. Neni proto odůvod
něno, požaduje-Ii žalobce, aby podnikatel skutečně za všech okolnosti 
znemožnil cizím osobám přístup do závodu. Dovolací . soud souhlasí 
tedy s právním posouzením, jehož se věci nižšími stolicemi dostalo, a 
ježto jednak nějaké zavinění žalovaných nebylo shledáno, jednak ža
lobce, jednaje na vlastní nebezpečí, způsobil si škodu sám, nepochybily 
nižší soudy, neuznaly-Ii žalobní nárok důvodným. 

čís. 16034. 

Nálezy rozhodčích snudů mzdových, zřízených podle § 12 zák. 
č. 45/1930 Sb. z. a n., pokud stanoví mzdové podmínky ve smyslu § 12, 
odst. 1, poslední věty, řeč. zák. a nahrazují podle § 24 řeč. zák. kolek
tivní smlouvy, zavazují všechny zaměstnavatele a zaměstnance, zúčast
něné ve stavebních živnostech nebo podnicích, vyrábě.iících a dopravu
jlcích stavebnl hmoty, pokud upravují jejich pracovní a služební po
měry ve smyslu § 12 řeč. zák. v území, pro něž nález rozhočí byl vydán. 

(Rozh. ze dne 15. dnbna 1937, Rv II 860/36.) 

Žalobce, vice než třetí rok po vyučení, pracoval u žalovaného od 20. 
dubna 19'3'5 jako zedník na stavbě rolníka S. v obci S., soudní okres T. 
celkem 40'0 pracovních hodin, a to za mzdu 1 Kč 80 h na hodinu. Ža
lobce byl členem Odborového sdružení křesťansko-sodálního a žalo
vaný členem Spo1c-čenstva stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské 
komory v B. Tvrdě, že dostávalo 1 Kč 70 h na hodinu méně, nežli mu 
podle kolektivní smlouvy resp. nálezu rozhodčího soudu mzdového v B. 
příslušelo, domáhá 'se žalobou nedoplactku 817 Kč 70' h s přís!. Žalo
vaný namítl, že pro soudní okres T. - venkov neexistuje kolektivní 
smlouva ani nález rozhodčího soudu mzdového, jimiž by byl žalovaný 
vázán, ježto žádnou smlouvu nepodepsal ani o ní nebyl zpraven a že 
tudíž pro něho neplatí. S o udp r v é s t o I i ce vyhověl žalobě co do 
částky 680' Kč. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu zcela. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

DL1vody: 

Pokud Odvolací soud do1íči1 v napadeném rozsudku, že předpokla
dem právní účinnosti hromadných smluv jest, aby obě strany, 1. j. za
městnavatel nebo jeho organisace, a organisace, k níž zaměstnanec náleží, 
sjednaly kolektivní smlouvu, jest tento právní náwr schváliti. V sou
zené věci bylo však zjištěno, že žalovaný ani jeho organisace nepode
psali hromadnou smlouvu ze dne 3D. března 1934 a že na sjednáni hro
madné smlouvy ze dne 17. ledna 1935 nebyla zúčastněna organisace, 
K níž náležel žalobce. Nelze tedy žalobní nárok opříti o žádnou z uve
dených kolektivních smluv. Jiná je však otázka, zda řečený nárok ne
může s úspěchem býti vyvozován z nějakého nálezu rozhodčího soudu 
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mzdového pro stavební živnosti pro zemi Moravskoslezskou v B. V té 
příčině jest uvážiti: a) nález jmenovaného rozhDdčlho soudu mzdového 
v B. ze dne 18. července 1933, Rs 484-496V33, jímž byly stanoveny 
mzdy pro T.-venkov, a b) jeho nález ze dne 4. května 1934, Rs 126-34-7, 
jímž byly stanoveny mzdy dělnictva pro T. a P. Jest nespomé, že ža
lobce byl od 20. dubna 1935 j",ko zedník z",městnán u žalovaného, jehož 
podnik má své sídlo v T., že u něho pracoval celkem 400 pracovních 
hodin, které byly odměněny po 1 K!č 80 h za hodinu, a že žalobce veš
kerou uloženou mu práci vykonal v obci S. (v okresu T.) u rolníka S, 
Co se týče nálezu ad a) uvedeného, nebyl podle souhlasného přednes'u 
stran vydán ve sporu, na kterém byl žalovaný zúčastněn, kdežto nález 
uvedený ad b) byl vydán ve sporu, v němž ještě s jinými byl žalován 
též nynější stavitel Josef K. Odvolací soud vychází z právního názoru, 
že první nález ze dne 18. ,července 1933, Rs 484-496/33, neváže žalova
ného, protože nebyl osobně žalován u rozhodčího soudu mzdového, a že 
tudíž nenáleží k »zúlčastněným zaměstnavatelům«, o niohž je řeč v § 24 
zákona ze dne 10. dubna 19'30, Č. 45 Sb. z. a n., jehož platnost byla pro
dloužena zák. č. 164/1932 Sb. z. a n. a vládním nařízením č. 259/1935 
Sb. z. a n. Leč při tom odvolací soud přehlíží, že podle § 13 dotčeného 
zákona jest úkolem rozhodčíoh soudů mzdových nejen, aby vykládaly 
smlouvy kolektivní, rozhodovaly spory vzniklé z hrom",dné smlouvy 
pracovní, ale talké aby stanovily podmínky pracovní, zejména mzdové, 
pokud se tak nestalo kolektivní smlouvou. V § 24 dotč. zá:k. je pak vý
slovně zdůrazněno·, že nález rozhodčího soudu mzdového nahraZuje 
kolektivní smlouvu a zavazuje všechny zúčastněné zaměstnavatele ,a 
zaměstn",nce, nebyly-li pro ně smluveny příznivější odlišné podmínky. 
Nejvyšší soud usoudil z řečených ustanovení již v rozhodnutí č. 13640 
Sb. n. s., k němuž se odkazuje, že zákonodárci tanulo patrně na mysli, 
že p,ředevším jsou rozhodující kolektivní smlouvy, a že, není-Ii takových 
smluv, nahrazuje je nález rozhodčího soudu. Nález rozhodčího soudu má 
tu význam autorativního, třebas jen podpůrného, upravení prawV'ního 
a služebního poměru v živnostech stavebních a podnicích vyrábějících 
a dopravujících stavební hmoty. Jde tu o úkon státní činnosti upravu
jící plánovité hospodářství, jejž nelze pósuzovati podle ustanovení ci
vilního soudního řádu o relativním účinku rozsudku ve věcech občan
ských. Tomu nasvědčuje též účel podobných ustanovení v dřívějších 
zákonech o stavebním ruchu, jímž bylo »sloučení zájmů zaměstnavatelů 
a zaměstnanců, aby docílena byla stabilita mezd a cen ... k ozdravění 
našich hospodářských poměrů« (srv. tisk senátu 565/21). Jest vš:ak 
zřejmé, že by takových hospodářských účinků (stability cen a mezd) 
nemohlo býti dosaženo, kdyby bylo dopuštěno, aby pracovní a mzdové 
poměry byly upraveny v tom kterém podniku zvláště, čímž by byla 
vyloučena taková jednotná úprava, aby jí byly vázáni všichni zájem
ci, t. j. zúčastnění zaměstnavatellé i zaměstnancí příslušných staveb. 
nich živností i podniků vyrábějících a dopravujících stavební hmoty 
v určitém obvodu hud' kolektivní smlouvou, anebo nálezem rozhodčího 
mzdo·vého soudu, nahrazujícím kolektivní smlouvu, v němž nedošlo 
ještě k ujednání kolektivní smlouvy. Ježto pro území T.-venkov, v němž 
byly práce, o něž ve sporu jde, vykonány, byl vydán nález rozhodčího 
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soudu mzdového v B. ze dne 18. července 1933, Rs 484-496/33, jehož 
platnost byla stanovena v § 3 vládního nařízení č. 89/1935 Sb. z. a n., 
takže uvedený nález byl účinný v rozhodující době, v níž byly konány 
práce v žalobě dotčené, a nahrazoval podle.§ ~. 7á'k~n,,: č'. 45/1.930 Sb. 
z. a n. neexistující hromadnou smlouvu mezI zučastnenyml zamestnava
teli a zaměstnanci v živnosti stavební, byl žalovaný jako stavitel, pro
vádějící v tomto území ,stavitelské úkony, v á z á n řád n Ý 111 n á I e
zem a nezáleží na tom, zda hyl též stranou v dzení, které dalo podnět 
k vydání dotčeného nálezu. Ježto žalobci - jak ani není spomo - po
dle uvedeného nálezu příslušela mzda 3 Kč 50 'I za pracovní hodí nu a 
žalobce vykonal celkem 400 pracovních hodin a obdržel za hodinu 
pouze 1 Kč 80 h, náleží mu ještě cástka 680 Kč. 

čís. 16035. 

Obec, která svěřila provádění opravy městské stoky autorisovanému 
staviteli, neodpovídá za škodu vzešlou majitelům domu vniknutím vody 
do sklepů proto že bylo opominuto učiniti vhodná opatřeni zabezpe
čovaci, třebaže ~i vyhradila právo dozoru na prováděni stavby a právo 
dávati pokyny o způsobu provedeni opravy. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1937, Rv I 1450/35.) 

žalobce se na žalované městské obci domáhá náhrady škody 
vzniklé mu tím, že při provádění kanalisačních prací vnikla .zanedbá
nim vhodných opatření při uvedených pracích voda do sklepa zalobcova 
domu a poškodila tam uskladněné zásoby zboží (vína a kávy). Proti ža
lobě žalovaná obec namítla zejména, že obec není ke sporu pasivně 
opráV'něna, neboť svěřila provedení městské stoky stavitelské firmě S. 
a spol. a vyhradila si jen právo stavebního do'zoru. S o udp r v é 
s t o I i c e uznal žalobní nárok důvodem po právu. O d vol a c í 
s o u d jej důvodem neuznal. D ů vod y: Procesní soud došel k zá
věru, že zavodnění bylo způsobeno tím, že na závitech otvorů rour 
zůstaly viseti předměty, které bránily odtoku. Použití § 1319 Dbč. 
zák. není však odůvodněno. Provedené di'lkazy neumo,žnily zjištění, 
že se od díla (kanálového příkopu a roury) oddělily části nebo že 
se zřítHo dílO'. Ze správných ziištění napadeného rozsudiku se po
dává, že na z,;vitech kanálové roury zůstaly viseti cizí předměty, kter~ 
tam byly lijákem nwplaveny a tak ucpaly odp",doVDU rouru. Nema 
tedy právního významu zvláštní ustanovení § 1319 obč. zák., nýhrž vše
obecná ustanovení o .náhradě skody a podle přednesu žalobcova usta
no·vení §§ 1313, 1315 obě. obč. zák. Procesní soud spatřuje v opominutí 
příslušných direktiva zařízení za účelem zabránění resp. odstranění 
ucpání kanálu skutečnost, která má v zápětí odpovědnost žalované obce. 
K odůvodnění svého názoru opírá se procesní soud o posudky znalců S, 
a M. Znale'c S. při jednání dne 27. září 1933 ve svém posudku rozvedl, 
že uépání kanáfu mohlo býti odstraněno dlouhými hráběmi (příkop je 
3 m hluboký) a že hy bylo účelné pověřiti jednu osobu v noci tímto 
úkolem. Znalec M. ve svém posudku podaném při jednání dne 25. dubna 
1934 uvedl, že dozorčí osoba, která hy včas, t. j . .před zaplněním pří-

Civilní rozhodnuti XIX. 32 
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kopu vodou, vytrhla prkna, umožnila by odtok vody do T. ulice, že by 
však toto vytržení prken bylo velice: ztíženo, když by příkop byl již na
plněn vodou, dále, že, je-Ii nutno počítati s častějšími silnými srážkami, 
bylo by možno učiniti nějaké opatření, aby se zabránilo ucpání otvoru. 
Po posouzení otázky, zda žalovaná městská obec má býti odpovědna za 
opominutí takových opatření, jest rozhodující právni poměr mezi ni jako 
stavebnicí a vedlejší intervenientkou jako podnikatelkou stavby. jakého 
druhu jsou opatření. která pokládá znalec M. za možná a způsobilá, aby 
zabránila ucpání, se v rozsudku neuvádí; ze srovnání obou posudků vy
plývá, že tím, jako opatřen.ím - jehož lze použíti, - "edle vytržení 
prken z příkopu, může býti míněno pouze ·čištěni odpadového otvoru 
dlouhými hráběmi. Jiné možnosti nejsou v posudcích uvedeny, jakby 
tomu nepochybně bylo, kdyby tu byla technicky bezvadná možnost za
bránění takovému zavodnění. Z právního poměru mezi obcí jako staveb
nicí a stavbu pmvádějicí firmou však plyne, že obec jako veřejnoprávní 
korporace jest sice oprávněna na základě stavebniho řádu a zadávacích 
podmínek v mezich těchto zákonných. a autonomních předpisů vykonávati 
vliv z verejných důvodů na vedení stavby, že všwk není povinna 'k čin
nosti jdoucí nad tyto předpisy, tedy také ne k obstarávání bezpečnost
ních opatřeni, která souvisí se stavbou zadanou podnikateli; ani sta
vební řád, ani zadávací podmínky neukládají obci jako stavebnici takový 
závazek. To jest výhradně závazkem podnikatele stavby. Již z toho dů
vodu nestihá žalovanou obec závazek k náhradě škody podle občan
ského práva a zavinění podle § 51 staveb. ř. Také v tom, že žalovaná 
obec nic nezařídila, když po' prvém vniknutí vody do sklepa žalobcova 
dne 22'. ·června 1931 byl žalobcem zpraven podřízený obecní orgán, nelze 
spatřovati zavinění obce. Ježto byla prováděna stavba bez technfckých 
vad a s ve'lkým urYChlením (14hodinná doba pracovní), neměla obec 
jako stavebnice možnost žádati jiný způsob provádění stavby. Spatřu
je-li žalobce v tom, že nebyl vzat zřetel na dotčené jeho hlášení staveb
nímu úřadu žalované obce, vadu dozoru na stavbu, nepatří posouzení 
této &kutečnosti k příslušno'sti soudů. Poznamenává se, že odvolací soud 
neshledává důvodu pochybovati o účinnosti prostředků., které !podle 
údajů znalců mohou zabrániti ucpání kanálu a tím způsobené zavodnění, 
nutno však dodati, že nelze pokládati předem za zaviněné opominutí, 
nepoužije-li se takových prostředků v každém případě, protože je tu 
vzdálená výjimečná možnost, že mohou snad býti účelné. Ježto obec ne
byla zavázána k provedeni zajišťovacích opatření, nelze jí klásti za vi'nu 
škodu vzešlou C1pominuHm takových opatření. Neni také podle shora 
uvedených vývodil protiprávní opominutí v tom, že jich nebylo, a není 
tu tedy zavinění se strany žalované. Neodpovídá proto žalovaná obec 
podle §§ 1313, 1315 obč. zák. 

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

Důvody: 

žalobu na náhradu škody opírá žalobce o to, že žalovaná obec jako 
stavebnice, která si smlouvou se stavitelem vyhradila právo dozom a 
právo dávati pokyny při provádění opravy městské stoky, zadané auto-

i . 
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risované stavebni firmě, opominula učiniti vhodná opatř,ení, aby v době 
prováděni oprav při, prudkém

o 
dešyi stoka ne~yla~ zacpana a aby voda 

nevnikla do sousedmch sklepu. JIZ rozhodnultm c. 10003 Sb. n. s., na 
jehož odůvodnění se tu dovolatel odkazuje, nejvyšší ~oud vyslovil, že 
stavebník, který pověřil provedením díla s.a~ostalneho podmkatel:, 
který je autorisovaným odborníkem, neodpovlda ant podle § 1315 obc. 
zák. za škodu, kterou způsobil stavitel svým zaviněním. To plati také 
pro souzený případ a na tom nic nemění to, že si ~alovaná obe~ vyhr~
dila stavební smlouvou právo dozoru na provedem stavby a pravo udl
leti staviteli pokyny o způsobu jejího prov,edení, nebo! j~dnak z uve~ené 
smlouvy nemůže pro sebe vyvozovatt prava o~soba tr~!t na smlouve. te 
nezúčaslněná, jednak touto smlouvou nabyla zalovana obec sice prav,! 
dohlížeti na stavbu atd.. nebyla jí však řečenou smlouvou uložena po
vinnost, aby tak učinil;. O zanedbáni povinno,stí uložený~h obci, j3'k? 
stavebnímu úřadu, dohlížejícímu na veškeré stavhy v obCI provadene, 
nebyla žaloba opřena a porušeni péče v té příčině jí ulože,né by ~ylo 
porušením povinností veřejnoprávních, pro .'něž~y neh~l? lze dO'r:'a~a!t 
se náhrady pořadem práva bez předchozlho v~ro~u uradu sp,:avmho 
(§ 37, odst. 2, obec. zříz. čes.). Ro·zhodnut,l, k m~mz ~ouk':2Juje za~~hce 
v dovolání se na souzený případ nehodl, ponevadz nejde o pnpad 
§§ 364364 a) obč. zák. Odvolací soud také případně odůvodnil, proč 
tu nelz~ užíti § 1319 cJbč. zák., takže stačí poukázati v tom směru k jeho 
správným důvodům. 

čís. 16036. 

Kdo opírá žalobu o vrácení bezdůvodného obohacení pro nesplněný 
předpoklad, musí prokázati, že. důvodem jeho pln~ní byl ~udoucí vý
sledek bud' výslovně slíbený nebo z povahy právmho pomeru plynoucí 
a obě~a stranám poznatelný, a že tento účel jeho plnění zanikl nebo 
byl zmařen. 

Jen z toho, že dcera 17-2metá odevzdává rodičům ~el?u svou mzdu! 
u rodičů bydli a dostává od nich stravu, nelze usuzovati, ze dcera dáva 
rodičům svůj výdělek nejen za to, že u nich bydlí a se stravuje, nýbrž 
i proto, aby jí dali výbavu a díl svého domu, až se provdá. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1937, Rv I 2342/35.) 

žalobkyně předn.esla, že dávala žalovaným rodičům v. I.~tec~ , 1928 
až 1930 celou svou mzdu, whmem 16.989 Kč 26 h, a to na JejIch zadost, 
ježto jí slíbili, že. za to dostane, bude-li se chtíti provdati, kompletní 
výbavu, nábytek, šicí .stroj a také .část domu č.62 v Ch. jim náležícího, 
že žalovaní však nyní sli'hudostáti nechtěji, a že proto se žalobou do
máhá na nich vrácení mzdy žalovaným odevzdané, pokud převyšuje ná
klady za byt a stravu, vynaložené žalo-vanými v letech 192:8-1930 ve 
výši 6.480 Kč. Niž š í s o u d y, zjistivše, že se nestal slib žalobkyní 
tvrzený, žalobu zamítly. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
32' 
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Důvody: 

Žaloba se opírá o ustanovení § 1435 obč. zálk. Předpokladem takové 
žaloby jest však nejenom, že se zamýšlený budoucí výsledek nedostavil, 
ale í, že důvodem žalobkynína plnění byl právě tento ,zamýšlený 
budoucí výsledek, buď výslovně slíbený, nebo z povahy pravního po
měru plynoucí a oběma stranám poznatelný. Bylo tedy na žalobkym, 
aby prokázala, že důvodem jejího plnění byl jí tvrzený již uvedený slib, 
tedy jí slíbený výsledek oběma stranám poznatelný, a že tento účel jejího 
plnění zaníkl nebo byl zmařen. ŽcJoba podle § 1435 obč. zák. nemůže 
míti úspěch, plnil-li někdo druhému, k určitému účelu jím předpoklá
danému, avšak o tomto účelu se nezmínil, ani jej neoznačil způsobem 
příjemci poznatelným, nýbrž jen v myšlellJkách se jím obíral (s.rv. mzh. 
Č. 10885 a 15511 Sb. n. s.). V souzené věci bylo nižšími soudy zjištěno, 
že se nestal slib žalobkyní tvrzený. Tím tedy pozbyla žaloba svého pod
kladu, neboť, nebylo-li jí žalovanými nic slíbeno, nestalo se ani plnění 
se strany .žalobkyně pro onen slib a pro určitý sllbený a oběma stra
nami poznate'lný výsledek (účel). Avšak ani z povahy žalobkynina po
měru k žalovaným neplyne, že žalobkyně jim dávala ,svou mzdu též se 
zřením k předpokládanému účelu, oběma stranami poznatelnému, a že 
účel ten tudíž označila způsobem žalovaným znatelným. Neboť není 
sporné mezi stranami, že žalobkyni, jejíž rodiče jsou žalovaní, bylO 
v letech 1928 až \930 17 až 200 let, že si vydělávala jako· tovární dělnice, 
bydlila u svých rodičů a dostávala od nich stravu. Poměr inezi nimi 
nebyV tudiž takové povahy, alby bylo lze z něho usuzovati, že dcera 
dává rodičům svůj výdělek nejen za to, že u nich bydlí a má stravu, 
ale též proto, aby jí dali výbavu a ,díl svého domu, bude-li se chtíti 
provdati, a že tento zamýšlený, ale neprojevený budoucí výsledek byl 
oběma stranami poznatelný. Nezáleží také na tom, že se žalovaJná Josefa 
K. na podzim 1931 jednou vyjádřila, že žalobkyně vždy celý svůj vý
dělek odevzdává rodičům a že za to dostane bytové zařízení, až se 
provdá, a dil na domě; neboť již podle zákona (§ 12200 obč. zik.), jsou 
rodiče, nemá-li nevěsta vlastního jmění, povinni dáti dcerám při jejich 
sňatku věno přiměřené svému stavu a jmění, takže ani takovým výro
kem nebylo nic pO'znatelným způsobem projeveno a nevyplývalo by 
z toho, že právě důvodem žalobkynina plnění bylo, aby dostala při 
sňatku od rodičů výbavu a díl domu. 

čís. 16037. 

Soudní smír, sjednaný v advokátském sporu obecným zmocněncem 
strany (manželem', není platným exekučním titulem, třebas byl takový 
zmocněnec k uzavřeni smíru hmotněprávně zmocněn. 

Smír nebyl schválen tím, že se strana nebránila povoleni exekuce 
uvedeného smíru, nebo že její právní zástupce neodpověděl na dotaz 
soudu, před kterým byl smír sjednán, zda souhlasí s tímto smírem. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1937, Rv 1 457/37.) 
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Žalovaná banka vedla proti žalobkyni exekuci nucenou dražbou 
Jomu čp. 347 v M. B., patřícího žalobkyni, na základě smíru uzavře
ného u krajského soudu obchodního v P. dne 17. října 1933. žalobkyně 
tvrdí, že uvedená exekuce jest nepřípustná, ježto řečený smír není proti 
ní exekučním titulem, neboť smír. ten nepodepsala, ani nikdy neschvá
lila, a Vilém T., který smír jejím jménem siednával, nebyl k tomu 
zmocněn. Ani iejí právní zástupce, vystupující ve sporu, v němž byl 
smír sjednán, a'č k tomu byl vyzván usnesením soudu, nepředložil plnou 
moc pro Viléma T. a neprohlásil, Že! jménem žalobkyně s:, smíren;' 
souhlasí, ježto žalobkyně souhlasu k tornu nedala. MImo to zalo-bkyne 
přednesla, že pohledávka exekučně vymáhaná zanikla zaplacením. Do
máhá se proto výroku, že dotčená exekuce jest nepřípustná a že se zru
šuje. Žalovaná banka namítla mimo jiné, že Vitém T. byl při uzavření 
smíru zmocněncem žalobkyně, že při ústním jednání u krajského soudu 
obchodního v P. dne 17. října \933, kdy se právní zástupce žalobkyně 
nedostavil, výslovně prohlásil, že má plnou moc od žalobkyně k sjed
nání smírU. Žalobkyně dodatečně nikdy nijak nedala najevo, že s~ 
smírem nesouhlasí přesto, že na záJkladě řečeného smíru bylo proti nI 
později vedeno několik exekucí, naopak konala menší splátky a pro
střednictvím svého právního zástupce žádala o splátky. Jedna exekuce 
na základě tohoto smíru byla přímo na žádost žalobkyně dokonce ve
dena na svršky, které byly v klenotnickém 'krámě Ludvíka V. v p, a o 
nichž žalobkyně tvrdila, že jsou jejím vlastnictvím a že jejich zabavením 
dosáhne žalovaná realisace ve svůj prospěch. Prostřednictvím svého 
právního zástupce žádala také za odklad exekuce. Žalované bylo kan
celáří krajského soudu obchodního v P. vydáno vyhotovení smíru s do
ložkou vykonatelnosti, takže plná moc Viléma T. musela býti založena. 
Vylíčeným jednáním žalobkyně nepochybně aspoň dodatečně ml!čky 
smír schválila. S o udp r v é s t'Ů 1 i c e, uznav zčásti podle žaloby 
z důvodů zaplacení částky 2.821 Kč 35 h., jinak žalobu zamítl a v otázce, 
o niž tu jde, uvedl v d Ů vod ech: Nejprve jest se zabývati o,tázkou 
platnosti smíru, o nějž jde. Jest sice prokázáno, že podm1l11ky smlru ne
byly splněny, zejména, že nebyla předložena plná moc Viléma T., že 
Vilém T. nebyl k tomuto smíru zmocněn, neboť k sjednání smíru bylo 
podle § 1008 obč. zák. potřebí zvláštního zmocněnÍ. Je'st však proká
záno, že vykázaný právní zástupce tehdejší žalované Dr. K. byl o ob
sahu smíru zpraven pod sankcí, že, nevyjádří-li se do konce října 1933, 
bude soud míti za to, že jako právní zástupce Boženy T. (nynější žalob~ 
kyně) souhlasí jejím jménem se smírem. Dr. K. smír neodvolal a tím 
mlčky smír schvalil ve smyslu § 863 obč. zák. jako právní zástupce 
Boženy T., který jedině byl oprávněn zastupovati tehdejší žalo.vanou se 
zřetelem na to,že šlo o spor advokátský (§ 27 c. ř. s.) takže se původně 
formálně nesprávně sjednaný smír stal pro strany závazným. O d v o
l a c í s o u d nevyhověl dovolámÍ. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání a změniv rozsudky obou niž
ších soudů v napadené části, prohlásil exekuci i co do další částky za 
nepřípu'stnou. 
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Důvody: 

Provádějíc dovolací důvod nesprávného právního posouzení věd 
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.), vychází žalobkyně z předpokladu, že smír sjednaný 
dne 17. října 1933 ve sporu es III a 191/33 krajského soudu obchodního 
v P. Vilémem T., manželem nynější žalobkyně, s Pozemkovým ústavem 
v O., Ibyl řádně uzavřen, že! je v~šak neplatný, ježto nebyla splněna pod
mínka, na kterou byla vázána jeho účinnost, že totiž nebyla zástupcem 
tehdejší žalované Boženy T. předložena plná moc Viléma T. O jeho 
oprávnění k sjednání řečeného smíru. Žalovaná banka naproti tomu za
stává v dovolací odpovědi názor, že se původně pro formální vadu ne
platný smír stal platným, ježto nynější žalobkyně i její tehdejší zástupce 
jej dodatečně mlčky sc!hválili. S uvedeným názorem dovolatelky nelze 
souhlasiti. V advokátském sporu (§ 27 c. ř. s.) - a o takový tu šlo, -
nemůže do jednání vstoupití obecný zmocněnec a nemůže proto ani uza
vříti soudní smír, který by mohl býti exekučním titulem (§ 1 Č. 5 ex. ř.), 
třebas by byl jinak oprávněn k uzavření mimosoudního smíru. Nebyl 
proto Vilém T. podle civilního řádu soudního vůbec oprávněn k jakému
koli dispo,sitivnímu úkonu ve sporu es \II a 191/33 krajs'kého soudu ob
chodního v P., tedy ani k sjednání smíru, a to ani tenkrát, kdyby jej 
manželka (tehdejší žalovaná) skutečně byla k sjednání ,smíru hmotně
právně zmocnila, neboť první podminkou, aby jednající mohl ve sporu 
sjednati soudní smír, jest, aby byl oprávněn jednati samost:rtně před 
soudem, a takové oprávnění neměl Vilém T. ve sporu, o který zde šlo. 
Vilém T. nemohl v advokátském sporu vystoupiti ani jako zákonný 
zástupce manželčín (§ 91 obč. zák.) a uzavříti za ni smír, zejména když 
manželka již udělila plnou moc advokátovi a učinila tak o svém za
stoupení jiné opatření. Nebyl ledy smír, podle něhož je vedena proti ža
lobkyní exekuce, sjednán formálně platně tak, aby mohl býtí považován 
za platný exekuční titul, nehledíc ani k tomu, že nebyla splněna pod
mínka jeho účinností, že totiž nebylo předložena plná moc Viléma T. 
o jeho oprávnění k sjednání smíru. Jde tedy o to, zda se takto sjednaný 
smír mohl státi platným exekučním titulem proto, že se právní zástupce 
tehdejší žalované nevyjádřil ve lhůtě dané mu usnesením ze dne 17. 
října 1933 Č. j. Cs III a 191/33-19 krajského soudu obchodního vP., 
zda se smírem souhlasí, ač bylo v usnesení ř"čeno, že nevyjádří-Ii se, 
bude 'předpokládán jeho souhlas se smírem po případě zdali žalobkyně 
sama svým chováním smír neschválila. Oovolatelka popírá, že by byla 
smír schválila, a popírá i oprávnění soudu činiti dotaz na právníhO' zá
stupce, jak ve sporu es III a 191/33 :lorajského soudu obchodního v P. 
byl učiněn. Podle názoru nejvyššího, soudu se smír vadně uzavřený ne
stal platným exekučním titulem, neboť dotčené jednání tehdejšího práv
ního zástupce nynější žalobkyně a chování nynější žalohk)'ně samé po 
sjednání smíru nemohly zhojiti původní neplatnost smíru jako exekuč
ního titulu. Podstatnou náležitostí soudního smíru jwko exekučního ti
tulu je totiž jeho sepsání a podpis před soudem, pří čemž musí míti 
soudce, před kterým smír byl sepsán, úplnou jistotu, ,že smír je pravou 
a svobodnou vůlí stran (§ 204 c. ř. s., rozh. Č. 882 Sb. n. s.). Na takovou 
vůli nelze ovšem v souzeném případě bezpečně usuzovati z ikonklu-
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dentních činů žalobkyně po smíru. Žalobkyně i"ko dlužnice mohla mHÍ 
zcela jiné důvody, proč se nebránila proti exekucím, povoleným podle 
smíru, jehož platnost nyní napadá, a neplatnost povolení exekuce ne
může býti zhojeno tím, že se exekvovaný eocekucí nebrání a že t:rk se stane, 
že povolení exekuce nabude právní moci (§ 39 ex. ř.). Ani skutečnost, 
že se právní zástupce nynější žalobkyně nevyjádřil na usnesení kraj
ského soudu obchodního v P. ze dne 17. října 1933, nemohla :míti v zá
pětí platnost smíru z důvodů právě uvedených, a též z těchto dalších 
důvodů: Civilní řád soudní ukládá sice st,anám a právním zástupcům 
povinnost k jednání za tím účelem, aby spor nebyl protaho,ván a zne
možňován, a zná proto široce rozvětvenou instituci procesního zmeš
kání (§§ 396, 196, 156 aj. c. ř. s). V mlčení právního zástupce n)'nější 
žalobkyně a v jeho neodpovědění na usnesení krajského soudu obchod
ního v P. ze dne 17. října 1933 nelze však spatřovati takové zmeškánÍ. 
Při zmeškání musí jíti o zmeškání nějakého pmcesního Ú'konu uprave
ného civilním řádem soudním. O takový procesní 'úkon tu vš"k nešlo, 
když civilní řád soudní nemá obecného ustanovení obdobného § 56 ex. 
ř. {neb § 26 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. Bylo proto usnesení krajského 
soudu obchodního v P. ze dne 17. října 1933 vydáno bez zákonného 
podkladu a jestliže na takové usnesení právní zástupce strany neodpo
věděl a ani sí do něho nestěžoval, nelze z jeho mlčení činíti pro formální 
platnost smíru jako exekucního titulu žádné závěry, ať již právní zá
stupce tak učinil z jakéhokoli důvodu. Není proto w2Jhodující ani chová!ní 
žalobkyně při jednání s jejím právním zástupcem o odpovědi na usnesení 
krajského soudu obChodního v P. ze dne 17. října 1933. Neplatnost 
smíru vadně uzavřeného n<!byla tedy zhojena, a musela proto, exekuce 
podle něho proti žalobkyni vedená býti prohlášena dle § 39 Č. 5 ex. ř. 
za nepřípustnou. 

čís. 16038. 

Provozuje-Ii dlužník svůj podnik v obvodě jiného soudu než toho, 
v němž má své bydliště (sídlo), jest místně příslušný pro rozhodnutí 
o návrhu na vyhlášení konkursu na prvnún místě ten krajský soud, 
v jehož obvodě jest provozován podnik. Podnikem ve smyslu §65, 
odst. 2, konk. ř. jest míněn hospodářský střed úpadcovy výdělečné čin
nosti. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1937, Nd I 174/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d rozhodlo návrhu firmy V. O., :rkc. spol. v Praze, 
aby byl rozhodnut záporný spor o místní příslušnost k rO'zhodoviini 
o jejím návrhu na uvalení konkursu na jmění dlužnice »K.«, a!kdová spo
lečnost v Bratíslavě, jenž vznikl mezi krajským soudem v Bratislavě a 
krajským soudem v českých Budějovicích, tak, že místně příslušným 
jest podle § 65, odst. 2, konk. ř. krajský soud v českých Budějovícfoh. 

Ouvody: 

~rajský soud v Bratislavě usnesením ze dne 2'7. IÚJnora 1937 odmítl 
návrh firmy V. O., akc. spol. v Praze, na uvalení konkursu na jmění 
dlužnice »K., akciová společno,st v Bratislavě« pro svou místní nepIí-

I 

I 
I , 
I 
! 



- čís. 16039 -
504 

slušnost a v odůvodnění zejména uvedl, že dlužnice provozuje podnik na 
území krajského soudu v českých Budějovicích. Navrhovatelka podala 
pak znova návrh na uvalení konkursu na jmění téte dlužnice u krajského 
soudu v českých Budějovicích, ale ten je usnesením ze dne 12. března 
1937 rovněž odmítl pro svou místní nepříslušnost, protože prý z návrhu 
vyplývá, že dlužnice jest prokotO'lována v Bratislavě, kde má své sídlo, 
a »tudíž podnik ve smyslu § 65, odst. 2, konk. ř.«. Nejvyšší soud, roz
hoduje podle § 47 j. n. vzniklý takto záporný spor o příslušnost, vy
cházel z těchto úvah: Podle § 65, odst. 2, konk. ř. jest v konkursním 
řízení místně příslušný především onem krajský soud, v jeho·ž obvodu 
úpadce provozuje svůj podnik. Podnikem jest v § 65, odst. 2, konk ř. 
míněn hospodářský střed úpadcovy výdělečné činnosti a pro místní pří
slušnost soudu jest tedy především rozhodující místo, kde se podnik 
v uvedeném smyslu provozuje. úpadcovo bydliště (sídlo) může pro určení 
místní příslušnosti soudu míti význam teprve tehdy, jestliže úpadce ne
provozuje podnik. Nemá-li však úpadce v tuzemsku ani podniku, ani 
bydliště (sídla), jest příslušný krajský soud, v jehož obvodu jest úpad
cův majetek. V případě, o který tu jde, vyplývá ze spisů krajského soudu 
v Bratislavě a také ze spisů krajského soudu v českých Budějovicích, 
že dlužnice provozuje jediný podnik, a to antracitový důl v obci L. 
(v obvodu krajského soudu v českých Budějovicích), kdež jest také 
ústřední závodní správa. Krajský soud v Bratislavě mimo to konaným 
šetřením z.iistil, že -dlužnice neprovozuje v j·EJho obvodě žádný podnik 
a že kromě ·zápisu v obchodním rejstříku není tam ani stopy nějaké její 
hospodářské činnosti. NezáleŽÍ tudíž na tom, kde jest dlužnice protO'ko
lována, a které, místo jest uvedeno v označení firmy ja;ko její sídle, 
neboť - jak bylo již vylo'ženo - rozhoduje především místo, kde jest 
provozován její podnik. K tomu jest připomenuti, že krajský soud v čes
kých Budějovicích již ve věci Nc 1. ... , kde šlo ovšem o návrh jiných 
věř~telů na uvale"í konkursu na jmění téže firmy, uznal svou místní pří
slusnost usnesením ze dne 23 . .března 1936, a to výslovně z důvodu, že 
dlužnice má svůj podnik v jeho obvodě. Bylo proto nejvyšším soudem 
rozhodnuto, že místně příslušným soudem v této věcí jest podle § 65, 
odst. 2, 'konk. ř. krajský soud v českých Budějovicích. 

čis. 16039. 

Je-Ii podle vládni vyhlášky náležitě uveřejněné zaručena vzájemnost 
v exekučních věcech. nelze povoleni a výkon exekuce podle cizozem
ského exekučního titulu odepřlti proto, že v některém konkretním pří
padě některý cizozemský soud takto zaručené vzájemnosti nedbal nebo 
ji porušil. 

Ministerstvo spravedlnosti není v takovém případě podle § 79 ex. ř. 
povoláno k tomu, aby k dotazu soudu podávalo prohlášeni o tom lze-li 
míti vzájemnost hledíc k určitým případům porušeni zaručené v~ájem
ností za zaručenou. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1937, Rv I 691/37.) 

K návrhu žalované firmy A.-W. byly krajským soudem civilním v P. 
povoleny proti žalovaným na zákla;dě rozsudku zemského soudu II v Ber-
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líně ze dne 10. února 1931, č. j. 43033/25, a usnesení téhož soudu ze dne 
5. července 1932 k vydobyti částky 23.123.89 Ř. M. s pUs!. exekuce 
na svršky. Povinní podali proti povolení těchto exekucí včas odpor. 
S o udp r v n í s tol i c e zamitl odpor. O d vol a c í s o u d nevy
hověl odvolání a uvedl v otázce, o kterou jde, v d ů vod ech: Pokud 
dovolatelé namítaji nedostatek vzájemnosti v Německé říši v příčině vy
konatelnosti zdejších exekučních titulů, jsou soudy dosud vázány vlád. 
vyhláškou č. 131/1924 Sb. z. a n., jež konstatuje opak a Merá až dosud 
nebyla odvolána. 

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

D ů vod y: 

Na věci nic nemění, poukazují-li žalovaní na to) že snad ten nebo 
onen cizozemský soud odepřel v konkretní věci nějaký právní úkon, 
o který byl požádán tuzemským soudem, anebo že snad německé soudy, 
dbajíce tamních zákonných ustanovení, postupují jinak nežli soudy tu
zemské v obdobných otázkách. Dovolatelé nedbají zvláštního předpisu 
pro exekuční řízení na základě cizozemských exekučnich titulů obsaže
ného v 79 ex. ř. a nesprávně si vykládají § 83, odst. 2, ex. ř., který 
dopouští odpor pro nedostatek vziljemnosti bez zřetele na lhůtu jinak 
tam zásadně stanovenou. Neprávem poukazují dovolatelé k § 33 obč. 
zák nebo také na § 57, odst. 2, č. 4, správně odst. 3, c. ř. s., anebo na 
§ 38 č. 3 j. n. V prvním případě jde o hmotněprávní ustanovení mezi
státního práva o právech cizích státnich p·říslušníků a o· hmotněprávní 
předpoklad takovýchto práv, to jest o vzájemno.st, kterou ovšem musí 
po případě cizí stát.ní příslušník pwkázatí jako každou jinou pravo
tvornou skutečnost. V souzeném případě je zde však speciální ustano
vení formálněprávní pro exe'ktrční řízení, jež má býti provedeno v tu
zemsku na ",kladě cizozemského exekučního titulu. Soud nemůže ode
příti povolení a výkon exekuce, pokud je tu podle vládní vyhlášky nále
žitě uveřejněné vzájemnost v exekučních věcech zaručena, ani kdyby 
snad v některém konkretním případě některý soud takto zaručené vzá
j-emnosti nedbal anebo ji porušil. Takový postup by mohl zavdati při
činu k stížnosti, kterou by bylo podati .na příslušných místech za tím 
účelem, aby bylo dosaženo nájpravy, a kdyby sei jí nedosáhlo, anebo 
kdyby věc do·spěla tak daleko, že by vzájemno·st vpravdě zachovávaná 
nebyla, mohlo by to zavdati popud vládě, aby učinila opatření ve smyslu 
§ 79 ex. ř., kterým by odpadl předpoklad vzájemnosti. Ministerstvo spra
vedlnosti by však podle řečeného ustanovení záko.na nebylo povoláno 
k tomu, aby na dotaz soudu podávalo prohlášení o tom, zda vzájemnost 
lze míti za zaručenou se zřetelem na určité příp"dy porušeni zaručené 
vzájemnosti. 

čís. 16()40. 

i nezletilý pře.iimateJ jmění nebo podniku ručl podle § 1409 obč. zák. 
Schváleni opatrovnického (poručenskéIJo) soudu je třeba jen k dobro

volnému (smluvnímu) převzetí závazku nezletilcem, ale nedostatek 
SChváleni nevylučuje jeho ručení ze zákona. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1937, Rv I 1709/35.) 
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Žalovaný koupil v roce 1931 v době, kdy byl nezletilý, od svého otce 
dům č. p. 60 v B. Při sjednávání trhové smlouvy byl zastoupen opatrov
níkem k činu Adamem R. a sjednaná smlouva byla opatrovnickým sou
dem schválena. V řečené smlouvě převzal žalovaný jen určité dluhy, 
mezi "nimiž nebyla žalobcova pohledávka. Proti žalobě na zaplacení 
2.855 Kč za cihly objednané atc'e'm žalovaného a dodané žalobcem na 
stavbu uvedeného domu namftl žalovaný mimo jiné též, že byl v době 
převzetí domu nezletilý a že se zaváva! zaplatiti jen určité v kupní 
smlouvě o tomto domu vytčené dluhy. S o udp r v é s t o I i c e uznal 
podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu v podstatě z toho 
d ů vod u, že žalovaný byl v době koupě domu od svého otce ještě 
nezletilý, nemohl proto podl'~ ustanovení §§ 233 a 244 obč. zák. ujednati 
smlouvu a zvláště převzíti nějaký závazek bez schváAení opatrovnického 
soudu, který schválil kupní .smlouvu s otcem žalovaného určitého ob
sahu, že proto žalovaný ručí jen podle obsahu této smlouvy, takže ručení 
podle § 1409 obč. zák. jest vyloučeno. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu další jednání a nové 
rozhodnutí. 

Důvody: 

Názor odvolacího soudu nelze schváliti. Ustanove1ní § 1409 obč. zák. 
o převzetí dluhů .náležících k převzatému jmění jest dáno na ochranu 
věřitelů, jimž 'dlužník převodem jmění odnímá možnost dojíti z něho 
uspokojení, a jest jako úkonný nálsledek onoho převodu právem donu
cujícím, daným ve prospěch věřitelů. Smluvní vyloučení takového zá
konného ručení nemá významu (§ 1409, odst. 2, obč. zák.). Proto není 
také u ne zletilého nabyvatele vyloučeno ručení podle § 1409 obč. z{!k. 
schválení opatrovnickým soudem se vztahuje na ·obsah smlouvy al~ 
n~vylučuje i dalš,Í ručení nastávající podle záikona. Schválení opatrov
m.ckého soudu. jest potřebí jen k dobrovolnému (smluvnímu) převzetí 
:av~zku n.ezletIlcem, ale nedostatek schválení nemůže vyloučití jeho' ru
cen~ z~ zak~na. PrávllJ. po·souzení věci odvolacím soudem není tedy 
spravne. Avsak odvolacl soud nevyřídil následkem svého právního ná
zoru další důvody odvolací a proto nemůže dovolací soud rozhodnouti 
ve věci. 

čis. 16041. 

... Nepř~telský osobní poměr mezi veřejnými společniky, znemožňujic! 
JejIch zdarnou společnou činnost, jest důležitým důvodem pro zrušeni 
veřejné obchodni společnosti (čl. 125 obch. zák.) 

Stači spoluvina žalovaného společníka na skutečnostech jež jsou 
důležitým důvodem pro zrušeni společnosti. ' 

(Rozh. ze cine 21. dubna 1937, Rv I 1792/35.) 

Žalobce Oskar F. a ž;rlovaný Alfons F. byli spolumajiteli veřejné 
obchodní společnosti, kterou převzali od svého otce Hynka K. F. Spole
čenský poměr byl mezi nimi ujednán ústně a na neurčitou dobu. ježto 
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vznikl mezi oběma bratry osobní napjatý poměr a žalovan5: nesouhlasil 
dobrovolně se zrušením jejich společenství, domáhá se zalobce vy
roku že veřejná obchodní společnost, vystupující pod firmou J. C: F.
syno~é v R., je zrušena, že ~~bytím p~á,:ní moci rozsudk~ vstupuje do 
likvidace a že jest jmenovaÍI pko hkvldatora osobu o;Ihsnou od o?ou 
ve1řejných společníkú. Žalovaný namítl, že na jeho ~trane ?~j."?U splneny 
důvody zrušení společnosti podle čl. 125 obch. zwk. N I z S I S o u d y 
uznaly podle žaloby, prvý' s o u d z těchto d ů vod ů: Podle čl. 1?5 
obch. zák. může společník žádati zrušení společnosti před uplyn~tIm 
doby určené pro trvání společnosti, nebo při společnostech na nemclto~ 
dobu bez předchozí výpovědi, má-Ii k tomu závažný důvod. TakovýmI 
důvody móhou býti skutečnosti uvedené v odst. 3 řečeného článku, ale 
mohou to býti i jiné soudem zjištěné důležité důvodr Bylo pr~to zk.ou~ 
mati, zda jsou tu žalobcem uvedené důvody a. zda JSou takoveho ;a~~, 
aby opravňovaly k Zl:ušení společnostI. jezto. jSou. tu, Jen 2. spol~cmcl, 
nelze užíti ustanovenI čl. 127 a 128 obch. zak., nybrz nutnym dusled
kem zrušení společnosti jest .jeln likvidace. Z přednesu obou stran vy
chází najevo, že nejen není mezi nimi již po léta,. dobrý pomě;, al':. ž~ 
jsou v nepřátelství~ již sám tento ~~ednes bl sta,cr! k.vy:slovem zr,usen: 
spotečnosti podle cl. 125 obeh. zak. ~rome. t.o"0 ZJIstIl soud, ze yz 
brzy po převzetí obchodu do·šlo mezi spornyml stranamI ,k nesh?da~, 
že žalovaný přišel jednou do bytu žalobcova, tam vyhrozoval, ze vse 
pobije, že 28. ledna 1933 přišel žalobce z obchodu do bytu a plllkal roz
rušením a měl zranění, jež mu způsobil žalovaný, že žalobce utrpěl ner
vové zhroucení, a je proto stále v lékařském ošetření, dále že mezi spor
nými stranami docházelo ~ ,hádkám a vzáj,;n;ntm ,výči~~á,m,. a ž~, se též 
vzájemně na cti hrubě uraze ly. Je tedy zrejme, ze zpstene urazky na 
cti a zlé nakládání svědčí o zjevném nepřátelství dvou sporných stran, 
a jsou proto dúležitým důvodem pro zrušení společnosti. 

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

Dů vopy: 

Žaloba je založena na ustanovení n 125 ohch. zák. Důvody uvedené 
v třetím odstavci řečeného článku jsou pouze exernplifikativní, ni
koli taxativní, a proto není rozhodující, lze-li skuťko,vé okolnosti, jež 
jsou základem žaloby, podřaditi pod některý z důvodů vytčených v tře
tím odstavci uv.edeného článku. Dovolací soud souhlasí s názorem niž
ších soudů, že zjištěné skutečnosti jsou důležitými důvody pro zrušení 
společnosti ve smyslu čl. 125 obch. zilk., neboť znemožňují zdárnou 
spolupráci členů společnosti. Není rozhodující, z kterých příčin vznikl 
původně nepřátelský osobní poměr mezi společníky, jenž znemožÍÍJuje 
jeji,h spolučinnost, protože již t~nto poměr a z něho· prýštící vzájemné 
chování společníků jest věcně důležitým důvodem pro zrušeni společ
nosti. Mylně dovozuje dovolatel, že nelze věc správně posouditi, ne~ 
byly-li zjištěny původní příčiny nepřátelského poměru společníků, ato 
proto, že jest to zapotřebí pro určení, kdo z obou spole·čníků má vinu na 
nemožnosti spolupllsobení společníků. Ze zjištěných skutečností samých 
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plyne aspoň spoluvina žalovaného, neboť -ať jsou původní příčiny 
rozporu mezi stranami jakékoli - nemůže tím býti chování žalovaného' 
vůči žalobci e"kulpovánD. Již tato spoluvina žalovaného na skuteč
nostech, jež jsou důležitým důvodem pro zrUŠE-ní společnosti, stačí, 
aby žalobce mohl žádati zrušení společnosti ve smyslu čl. 125 obch. 
zák. 

čís. 16042. 

Postupník, jemuž vymáhající věřitel postoupil vymáhanou pohle
dávku, má nárok na její přikázání z výtěžku vnucené správy stejně a 
v témže pořadí, jako by ji bylo přikázati postupiteli. 

Stačí že postupník oznámil postup exekučnímu soudu a předložil 
postupní listinu. 

Ustanovení § 9 ex. ř. nemá tu význam, ano neplatí pro hmotně
právní účinky postupu pohledávky 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1937, R II 163/37.) 

Exekučni soud, rozvrhuje výtěžky složené vnuceným pachtýřem 
Ladislavem H., nepřikázal z rozdělované podstaty vymwhajícímu vě
řiteli Josefu Z. zbytek výtěžků na vymáhané pohledávky, přikázav jej 
dalšim vymáhajícím věřitelům. D ů vod y: Co se týká vedoucího vě
řItele Josefa Z., vysvítá z předložené postupni listiny ze dne 15. ledna 
1935 resp. ze dne 31. července 1935, že postoupil celou vymáhanou po
hledáVku až na část, která byla zabavena berním úřadem v B., Anežce 
P. do úplného a neomezeného' vlastnictví. Tímto postupem pozbyl pos
tupitel jakéhokoli nároku proti povinným. Postupnice Anežka P. by 
ovšem mohla uplatňovati nárok, avšak jen za předpoldadů § 9 ex. ř., 
které vš:ak nejsou splněny. Především nemá řečená postupní listina 
formu 'Vyžadovanou v § "9 ex. ř., n'elboť není veřejně ověřenou listinou 
již proto, že jest ověřen pouze podpis jednoho smluvce, a to postu
pitele, kdežto podpis postllpníkův, který se stal o 6 měsíců později, 
není vubecověřen. To ovšem na platnosti postupu nic nemění, pouze 
vykonatelno'st je pro postupníka podle § 9' ex. L závislá na listinné 
formě. Pokud se postupník spokojí s vymáháním pohledávky bez exe
kuce', nepotřebuje takové listiny. A v daném případě postupnice sku
tečně n'eprojevila nijak, že chce vstoupiti v exekuci, o niž jde, nýhrž jen 
žádala, aby byl postup ve spisech poznamenán, jinak však pohledávku 
nepřihlásila, exekuční návrhy nepodala a k rozvrhovým rokům se ne
dostavila, což je úplně v souladu s nedostatkem listiny shora uvedeným 
(viz rozh. č. 12109, 9128 Sb. n. s.). Bylo proto vyhověti odporu ostat
ních věřitelů proti pohledávkám Josefa Z. a Anežky P. R eik u r sní 
s o u d k rekursu postupnice Anežky P. přikázal zbytek výtěžků na vy
máhané pohledávky Josefa Z. s dodatkem, že se zřetelem na postup po
hledávky bude vyplacen jmenované postupnici. 

. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 
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Důvody: 

Pokud stěžovatelka sama nadhazuje 'přípustnost dovolacího rekursu 
a odůvodňuje ji tím, že by se na ni dostalo z výtěžku následujícího ob
dobí (od 16. října 1936 do 15. října 1937), na které Už složÍ'! vnucený 
pachtýř Ladislav H. splátku 12.000 Kč, kdyby bylo vyhověno jejímu od
poru, není tato skutečnost vůbec rozhodující, neboť rekurs proti rozvrhu 
výtěžku přísluší všem účastníkům, a nelze v tomto řízení užíti .omezení 
podání v dražbě nemovitostí stanoveného v § 234 ex. ř. pro ro'zvrh nej
vyššího podání v dražbě nemovitostí (§ 128, pasl. odst., ex. ř., kde právo 
rekursu není uvedeno). Stěžovatelka předem uplatňuje, že vymáhající 
věřitel Josef Z. postupem vymáhané pohledávky Anežce P. po,zbyl ja
kéhokoli práva proti povinnému. Stěžovatelka tu nerozeznává mezi 
hmo'tněprávním účinkem postupu a vlivem jeho na exekuční řízení. Po
stupem se nezměnilo kromě osoby oprávněného' nic ani na pohledávce 
samé, ani na nároku na její zaplacení z výtěžku správy (§§ 139<4, 1398, 
1407, odsl. 2, obč. zák.), pohledávka vymwhaná musí býti přikázána no
vému věřiteli stejně a v témž pořadí, jako by ji bylo příkázati věřiteli dří
vějšímu. Postupnice Anežka P. oznámila postup exekučnímu soudu a 
předložila postupní listinu, proti jejíž pravo'sti a proti platno,sti postupu 
nebyla vznesena námitka. Poněvadž u ní jde -o hmotněprávní účine'k 
postupu, nemá vlivu na její nárok, že svou pohledávku k rozvrhu nepři
hlásila a k rozvrhovému roku se nedostavila. Ustanovení § 9 ex. ř. 
nemá tu významu, poněvadž platí pro z<~hájení a vedení. exekuce pro 
jinou osobu, než která jest k tomu podle 'eixekučního titulu oprávněna, 
má tedy význam formální (procesní) a nelze je rozšiřovati na případ, 
v němž jde o hmotněprávní účinky postupu pohledávky, které na ro'zdí! 
od postupu práva k vedení exekuce nejsou vázány na určitou formu. 

čís. 16043. 

Řádný soud není vazan nálezem rozhodčího soudu úrazové POJIS
ťovny dělnické v otázce, do jaké míry jest snížena výdělečná schopnost 
poškozeného. 

Dostávácli poškozený od úrazové pojišťovny vyšší úrazový důchod, 
než jaký by odpovidal jeho zmenšené výdělečné zpiisobilostí a možnosti 
lepšího zaopatřeni, zjištěné v soudním řízení před řádnými soudy, nelze 
mu přiznati nárok na náhradu, jíž se z uvedeného duvodu domáhá na 
škUdci. 

(Rozll. ze dne 21. dubna 1937, Rv II 5,35/35.) 

Proti žalobě, jíž se žalobkyně, utrpěvší dne 15. září 1930 úraz, do
máhala mimo jiné též odškodni'ní za zmenšenou výdělečnou způsobilost 
následkem utrpěného úrazu, namítli žalovaní, že v příčině následků 
úrazu byla žalobkyně úplně odškodněna důchodem,. jejž jí poskytuje 
Úrazová pojišťovna dělnická v B. Niž š í s o u d y nepříznaly žalobkyni 
nárok z dotčeného důvodu, o d vol a c í s o u d uvedl v otázkách, o než 
jde, v d ů vod ech: Pro soud není ani rO'zhodující, ani závazný ná-
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lez rozhodčího soudu úrazové pojíšťovny, nýbrž soud si urcuje a ZjIS
fuje sám, zda a do které výše je snižena výdělečná schopnost poškoze
ného Ílrazem. Prvý soud zjístil na základě posudku prof. Dr. B., že pra
covní způsobilost žalobkynína jest úrazem trvale snížena o 20%. Žalob
kyně pobírala od 14. prosince 1930 do 13. června 1931 podle zprávy 
úrazové pojišťovny v B. rentu ve výši 33'/,% a od 13. června W31 do 
dnes 26'/, % z ročního započítatelného výdělku 9.964 Kč, který je vyšší, 
než by si odvolatelka při jí tvrzeném výdělku 150 Kč týdně vydělávala. 
Odvolatelka pobírala a pobírá proto dosud vyšší důchod, než by jí ná
ležel, a právem proto prvý soud vyslovil, že odvolatel'ce je úrazovou po
jišťovnou poskytována plná náhrada, a ",amít1 její nárok domáhající se 
placení týdenní renty pro ztrátu výdělečné schopnosti. Pouze tenkráte, 
kdyby prvý soud uznal, že pracovní schopnost je snížena o více než 
26'/, %, museli by: žalovaní doplatití toHk, kolik schází do výše dů
chodu, který by jí .soud pří znal. Poněvadž však pracovní schopnost ža
lobkynina je snížena pouze o 20%, žalobkyně však pobírá od úrazové 
pojíšťovny vyšší dúchod, nejsou žalovaní povinni odvolatelce něco do
pláceti. Podle názoru odvolacího soudu je přiměřená renta z důvodu 
zohyždění ve výší 50/0 posledního důchodu. Ježto však podle shora uve
deného zjištění byla úrazem pracovní schopnost odvolatelky snížena 
pouze o 20% a se zřetelem na zohyždění by jí mrležel celkem důchod 
ve výši 25%, odvolatelka pobírá však toho času od úrazové pojišťovny 
důchod ve výši 26'/, % posledního důchodu, do'slává toho času více, 
nežli by jí mohlo býti přisouzeno. Nemá proto toho času nitroku na ná
hradu za zohyždění z důvodu, že je zmenšena její vyhlídka nalézti si 
práci. . 

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

D ů vo d y: 

I kdyby se nárok žalobkyně posuzoval s hlediska jejího púvodního 
tvrzem, k němuž se vrací v dovolání, že totiž prý vydělávala před úra
zem prúměrně až 180 Kč týdně, že však její zohyždění způsobilo nyní 
její stoprocentní neschopnost výdělečnou, pak by bylo vycházeti ze 
zjištění nížších soudů, podle kterého byla zjíštěna ínvalidita žalobkyně 
na 20%. Důsledkem toho jest schváliti názor odvolacího soudu že ža
lobkyně pobírala a pobírá dosud důchOd vyšší, než by jí náležel a této 
její invaliditě odpovídal, takže jí úrazová pojišťovna poskytuj" plnou 
náhradu za škodu utrpěnou zohyžděním a v důsledku toho i zmenšením 
vyhlídky nalézti sí práci. K vyvrácení dalších VjÍ'vodů do·volání v tom 
směru stačí odkázati na správné důvody napadeného rozsudku, v kte
rých odvolací soud přesvědčívě odůvodní!, že pro řádný soud není 
r~zh~d~jící. ani zá~aznL ná!ez rozhodčího soudu úmzo.vé pojišťovny, 
nybrz ze Sl, soud sam zJlsťuJe, zda a do které výše je snížena výdělečná 
schopnost zalobkynrna utrpěným úraz'em. Dospěl-li odvolací soud na 
~"kladě z~aleckéh.~ posud~u k přesv~dčení, že i,rivaliditu žalobkynínu 
Jest povazovalr JIZ ke dm 13. prosrnce 1930 za ustálenou ve výši 
20%, nelze brojiti proti tomu s hlediska dovolacího důvodu podle 
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č. 3 § 503 c. ř. s., a samovolně dovozovati, že invalidita žalobkynina 
byla prý po 13. prosínci 1930 proměnlivá a že ji nelze považovati za 
trvalou. Pokud žalobkyně s hlediska dovolacího důvodu podle č. 3 § 503 
c. ř. s. brojí proti tomu, že ji ja<ko náhradu za zohyždění ruky bylo při
znáno odškodnění pouze ve výši 5% renty, l<dežlo prý je pro toto zohyž
děni 100% práce neschopnou, jsou tyto její vývody v rozporu se skut
kovým zjištěním právě uvedeným, z něhož jest při provádění dovolacího 
důvodu nesprávného právního posouzení vycházeti. Vývody ty jsou však 
i neodúvodněné, poněvadž hledíc k 20% zjištěné invaliditě žalobkynině 
jest snížení .iejí pracovní schopnosti pro whyždě'ní ruky vyrovnáno 5% 
posledního důchodu, a jest proto odvolacím soudem přiznanou rentu ve 
výši 25% považovati za přiměřenou. Uznal-li odvoíací soud, že žalob
kyně, která pobírá toho, času od úrazové pojíšťovny rentu ve výši 
26'/, % poslednlho důchodu, dostává toho času více, než by jí mohlo 
býti přisouzeno, a že z toho, důvodu nemá toho času proti žalovaným 
nároku na náhradu za zohyždění a za to, že je zmenšena její vyhlídka 
nalézti si práci, jest jeho názor schváliti. 

čís. 16044. 

Ne každé porušení depuračnlho závazku opravňuje kupujícího žádati 
zrušení smlouvy trhové podle § 918 obč. zák. Ujednání o depuraci jest 
vykládati vždy způsobem slušným a podle jeho účelu se zřetelem k cel
kovému stavu věci, ať již jde o vedlejší ujednání nebo o podmínku kupní 
smlouvy. 

(Rozh. ze dne 21. dllbna 1937, Rv II 863/36.) 

Žalobci se domahají zrušení kupní smlouvy ze dne 17. března 1930 
z toho důvodu, že žalova<ný ve smluvené jednoroční Ihlltě přes doda
tečné lhůty mu poskytnuté neprovedl ,do podání žaloby, t. j. do 19. 
května 1933 na prodaných nemovitostech depuraci věcných břemen váz
noucích tam ve prospěch T. L., některých židovských osob, korporací a 
dobročinných účelů. Žalobu opírají o usta<no,vení § 918 obč. zák. Kupní 
smlouvou ze dne 17. března 1930 odprodal žalovaný žalobcům od velko
statku T. L. některé nemovitosti i s hospodářským inventářem za 
280.000 Kč a zavázal se, že prodané nemovi'tostí odevzdá kupiteH do 
j'ednoho roku bez knihovních břemen. Nesporno je, že žalovaný ústav 
tyto nemo,vitosti i s ínventářem žalobcům odevzdal, a z do,ložek ze dne 
22. prosince 1930 a ,31. srpna 1931 na předložené kupní smlouvě jdena
jevo, že na jejím z"kladě bylo pro žalobce vlo'ženo právo vlastnické. 
S o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. Od vo I a c í s o u d žalobě vyhověl. 
D ů vod y: Správně zjistí I prvý soud, že pa nemovito·sti koupené ža
lobc·em zůstala zajištěná kní!-wvní břemena pro obec T. L. pro 500 zl., 
pro židovskou náboženskou obec pro 1.000 zl., k podporování chudob
ných židovských učitelů náboženství pro 1.0010 zl., vyšších židovských 
talmudských škol pro 1.500 zl., rakouskouherského židovského jerusa
lemského spolku pro 1.000 zl., chudobných židovských nevěst pro 
800 zl. a okresního židovského rabina v T. L. pro 200 zl., z kterýchž 
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částek měly býti ročně vypláceny od vlastníka nemovitosti 5% úroky 
obdařeným osobám. Byl však toho právního názoru, že jde o břemena 
a závady velmi podřadného rázu, ktelré nejsou závažným zatížením ne
movítosti a které vlastník, hledě k nepatrným částkám břemen, může 
snadno plniti, že žalovaný ústav se snažil i tato břemena nepatrného 
rázu a poměrně nízké hodnoty vymazati a že, když se mu to neoodařilo 
složil u :okresního soudu v M. těmto břemenům odpovídající jistin~ 
12.000 Kč k tomu iúčelu, aby 'úroků z ní bylo užíváno k výplatě uvede
dených oprávněných. Žalovaný připustil, že nemohl pro povahu řeče
ných závad jako reálních břemen je knihovně v}'mazati, a ,že proto složil 
12.000 Kč u okresního soudu v M, Tímto složením však se žalovaný 
nezprostil svého závazku k výmazu břemen smluvně převzatého neboť 
složení takové II soudu nemůže vůbec vésti k výmazu břemen, tí~l méně 
k výmazu reálních břemen, neboť podle § 91 l<níh. zák. a § 1425 obč. 
z<ťk je m?žný J'0~ze záznam výmazu, a. to jen, byl-li dluh zaplacen; 
v tomto pnpade vsak nejde o dluh, ktery by mohl zaniknouti zaplace
ním, nýbrž o reální břemena knihovně .zajištěná. Plnění žalo'vaného ze 
S'~louvy bylo tedy zčásti zmařeno, Zmaří-li sel však splnění smlouvy 
VInOU zavázaného nel?o n~?odol\, .za niž ?dpovídá, nabývá tím druhý 
sn;l,?vce ?etohlko. ,~rava zadatJ nahradu skody :P"O nesplnění, nýbrž 
m~~e take UStOUplÍl od ~ml?uvy (§ 921, o~st. 1, obč. zák.), ať již sám 
sV,?J, zavazek ,splml ,Čl .n:~oh (§ ~21 ob~. 'zak.). Zmaří-li se plněníčás
teene, tedy pn zmarem castl plneni, muže druhý smluvce odstoupíti od 
smlouvy, když možno soudíti z povahy jednání nebo z účelu plnění zná
mé,!'o ~lužníkovi, že nemá zájmu na částečném splnění (§ 920, odst. 2, 
obe .. zakl. Žalovaný měl z kupní smlouvy plniti jednak odevzdání ne
movltosÍl koupené - a tuto povinnost splní I -, jedn<Jk měl další povin
nos~ vymazatí na nemovitosti všechny knihovní závady do jednoho roku. 
t;. teto povInnost~ nesplnil a pTávě proto je žalován. První soud pova
zo~al . tent? posleze dotčený závazek za vedlejší a podřadný, s jeho 
pravmm nazorem však odvolací soud nesouhlasí, přihlížeje k okolnostem 
doprovázejícím dotčenou úmluvu. Při výkladu smlouvy nelze lpěti na 
doslovném výrazu. nýbrž jest vypátrati úmysl stran a vyložiti smlouvu 
tak, a,by to. odpovídalo zvykům poctívého obchodu (§ 914 obč, zák.). 
Je~t pn~l~stJtJ, že splně.ní depuračního záva~ku, o nějž jde v tomto sporu, 
muze by tl za okolnosÍl nezbytnou součástkou řádného odevzdání nemo
vito'sti, kdy~ ža.l~bcům na tom záleželo a bylo zjevné žalovanému, že ne
movItost m~,?~Íl odevzdána prosta knihovních závad, a to zejména tam, 
kde J~e o tlZlvy stav knihovních břemen, který by mohl zmařiti snadno 
pro-spech z provedeného již odevzdání nemovitosti. Tako,vý depurwční zá
vazek by neměl této naléhavé povahy při obyčejném knihovním zástav
ním právu, jehož splacení by bylo zaručeno věřiteli v příznivých jinak 
pomerech prodavatehi Zde však jde o břemena, o níchž odvolací soud 
zjišťuje podle spísů okresního soudu v M., že jsou »věčitá«. Žalovanému 
se nepodařilo je vymazati, ač prý se O to všemožně snažil ca-ž vede 
k závěru, že jsou to břemena neodstranitelná. Jsou to břeme~a ve pro
spěch. různých žídovských dobročínných účelů s tím, že koupené nemo
Vlt?S~1 JSou povinnostmi Ik periodickým platům za!lženy věčně, jsou to 
realm břemena záležící v trvalé pelriodické povinnosti ke konáni platů, 
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postihující každého majitele těchto nemovitosti. Odpadl-li zájem ža
lobců na plnění pro zmaření vedlejšího plnění, tedy pro částečné zma
ření plnění, mohou žalobci ustoupiti od smlouvy za podmínek §§ 918 
a násl. obč, zák. Odvolací soud má za zjíštěno, že depuračni závazek 
žalovaného byl sjednán za okolností právě uvedených, a byl proto ne
zbytnou součástí odvezdání nemovitostí, Svědectvím Františka Š. jest 
prokázáno, že při sepsání kupní smlouvy výslovně žalobci trvali na tom, 
že kupují nemovitost jen t<Jk, že musí býti všechny závady do roka vy
mazány, že to chtějí míti čisté a jinak že nemovitost nechtějí, protože 
chtěli části nemovitosti odprodati, co-ž při zadlužení nebylo možné. Jest 
potvrzeno svědky, že žalobcí kladli důraz na tento výmaz břemen. Na 
tom nic nemění, že nesplnění výmazu břemen nebylo učiněno výslovně 
podmínkou kupní smlouvy, neboť žalobci se domáhají zrušení kupní 
smlouvy, poněvadž považují za splněny podmínky §§ 918 a násl. obč. 
zák., nikoli proto, že by nastaly účinky nesplnění výminky. Depura:ční 
závazek žalovaného byl za těchto zjíštěných okolností - kdy žalobci 
k zámýšlenému úvěru museli trvati, aby kupovaná nemo,vitost byla bez 
břemen, ježto její zatížení knihovními břemeny znemožňovalo úvěr a 
mohlo znemožňovati i odprodej části - sice vedlejš'lm závazkem kupni 
smlouvy, jeho nesplnění vša'k poskytuje žalobci i při částečně zmaře
ném nesplnění smlouvy také právo odstoupiti od smlouvy (§ 921, odst. 1, 
obč. zák.). Žalobní nárok je proto odůvodněn. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Odvolací soud stejně jako soud první stoHce dospěl k :ú1sudku, že 
depurační závazek žalovaného ústavu nebyl učíněn podmínkou kupní 
smlouvy, nýbrž toliko vedlejším závazkem. Nelze vš<Jk souhlasiti s ná
zorem odvolacího soudu, že ona knihovní břemena, o něž v tomto sporu 
jde, jsou pro žalobce velmi tíŽívá. Neitnusí býti kniho,vní zatížení tíživé 
již proto, že jde o reální břemeno, jak míní odvolací soud, nýbrž třeba 
v té příčině přihlédnouti k jeho obsahu a povínnosti, která z něho pro 
majitele reality vyplývá. V souzeném případě záleží ona věcná břemena 
pouze v tom, že vlastník reality jimi zatížené má platiti 5% úroky' z jed
notlivých kapitálových částek, kteréžto částky číní celkem 12.000 Kč, 
a má tedy platiti ročně 600 Kč. To není se zřením k hodnotě koupených 
nemovitostí s příslušenstvím, za něž 'kupní cena činila 280.000 Kč, po
vinnost tak tížívá, aby k vůli ní mo,lrli kupitelé žádati za zrušení lkupní 
smlouvy. Takové reální břemeno neznemožňuje hypotekární úvěr, jak 
míní odvolací soud. Mimo to v době podání žaloby vázla ona reální 
břemena pouze na domě, nikoli na ostatních koupených nemovitostech, 
tedy jen na menší částce zbytkovéhO' statku žalobci od žalované koup:e
ného, ježto dům ten měl v den prodeje hodnotu 60.000 Kč. Přihlíží-li 
se 'ke všem uvedeným okolnostem a k té důležité zjištěné okolnO'sti, že 
žalovaný na úhradu povinností plynoucích z oněch reálních břemen 
složil u soudu jí stínu 12.000 Kč, nutno souhlasiti s prvým soudem, že 
depurační závazek žalovaného, týkající se sporných reálných břemen, 
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je rázu docela podřadného, takže pro jeho nesplnění nejsou žalobci 
oprávnění domáhati se zrušení kupní 'smlouvy. I kdyby dep urač ní zá
vazek žalovaného byl učiněn podmínkou kupní smlouvy, muselo by se 
to vykládati způsobem slušným a podle účelu (§ 914 obč. zák.) a se 
zřetelem k celkovému stavu věci a uvážiti, že se depurační závazek týkal 
četných kníhovních zástavních práva břemen v úhrnné ceně okolo dvou 
milionů Kč a že zbytek někoUka sporných břemen, jež se žalovanému 
přes veškeré úsilí nepodařílo ještě vymazati, jest hledíc k tomu, co bylo 
nahoře uvedeno, významu tak nepatrného, že to nepadá na váhu, a ne
bylo by lze proto, že tato nepatrná břemena nebyla ještě vymazána, 
uznati na zrušení kupní smlouvy, zejména když žalobci koupené nemo
vitosti převzali knihovně i fakticky, na nich léta hospodaří a sami se 
své strany kupní smlouvu ani nesplnili, a když žalovaný k úhradě po
vinností plynoucích z oněch reálních břemen slo'žil k soudu jistinu 
12.000 Kč. Je také nesprávný názor odvolacího soudu, že tu jde o zma
ření splnění smlouvy podle § 920 obč. zák., což ostatně žalobci ne
tvrdili a o to žalobu neopřeli. 

čís. 16045. 

Po dobu přiročí stanoveného podle § 3 vlád. nař. č. 160/1934 Sb. z. 
a n. nelze pro stavební příspěvky jednotlivých členů vésti ani exekuci 
zajišťovaci. 

Jde o skutečnost nárok zastavující ve smyslu § 35 ex. ř., byl-li po 
vzniku exekučního titulu povolen další odklad výplat podle § 3 vlád. 
nař. Č. 160/1934 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1931 Rv II 91/3'1.) 

Žalující stavební a bytové družstvo, Zilpsané společenstvo s r. o. 
v B., se domáhá žalobou podle § 35 ex. ř., aby byla prohlášena za ne
přípustnou exekuce povolená žalované - člence žalovaného, družstva -
podle rozsudku krajského soudu civilního v B. ze dne 11. února 1935 
Ck la 1004/34 k zajištění její pohledávky z důvodu vrácení příspěvku 
žalujícímu družstvu ,k úhradě stavebního nákladu. K odůvodněni před
neslo družstvo, že ministerstvo sociální péče výměrem ze dne 4. listo
padu 1935· stanovilo, že částky, kterými čIenové družstva přispěli k ná
hradě stavebního nákladu, nelze až do 31. prosínce 1928 vymáhati ve 
smyslu § 3 vlád. nař. ze dne 13. července 1934, Č. 160 Sb. z. a n., takže 
nastala po vzniku exekučního titulu, podle něhož byla povolena eXElkuce 
k zajištění, o niž jde, skutečnost zastavující exekuci. S o udp r v é 
s t o I i ce zamítl žalobu v podstatě proto, že vymáhaná pohledávka 
byla zastavena nikoli teprve výměrem minísterstva sociální péče ze dne 
4. listopadu 1935, č. j. Cd 1230-48, nýbrž již výměrem téhož ministerstva 
ze dne 15. ledna 1935, č. j. Cd 1230-44, tedy v době před vznikem exe
kučního titulu, t. j. rozsudku ze dne 11. února 1935, a mohla býti tato 
s-kutečnostuplatněna v onom sporu, v němž se konalo poslední ústní jed
nání dne 9. února 1935. O d vol a c í s o u d vyhověl žalobě, vychá-
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zeje z názoru, že k výměru ministers~va ,~ociální r.éče !-e, dn~, 15. ledna 
1935 nelze v projednávaném sporu pnhhzetJ, pone'vadz zadna ze spor
ných stran se naň neodvolala. 

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

Důvody: 

Žalovaná, zastávající právní názor, že ustanovení § 3 vlád. nař. 
č. 160/1934 Sb. z. a n. lze vztahovati tollko na exekuci uhrazovací, nikoli 
však na exekuci zajišťovací, nemá pravdu. V důvodové zprávě ze dne 
4. června 1934 (tisk poslanecké sněmovny č. 2604/1934) k § 46 ná
vrhu zákona o nábradě podle zákonů o stavebním ruchu a o bytovém 
hospodářství obecně prospěšných stavebních sdružení, souhlasícímu 
s ustanovením § 3 vlád. nař. ze dne 13. července 1934, c. 160 Sb. z. a 
n., se praví, že podle § 46 k návrhu z nařízení ministers.tva s?dální péče 
nesmějí býti částky, zapravené členy k úhradě stavebmho nakladu, sta
vebním sdružením vypláceny ani jednotlivými členy zažalovány n~bo 
exekučně vymáhány po dobu určenou ve výměru ministerstva sociální 
péče, a že vyplácení takových částek a jejich vymáhání členy sdruženi 
bez zřetele na to, má-Ii s'družení k tomu ú;čeltl volné prostředky, ohro
zilo by netoliko bezpečnost zápůjček, nýbrž i samo lrvání . stavebulho 
sdružení. Z toho je jasně viděti, že, když po dobu moratona stanove
ného podle § 3 vlád. nař. Č. 160/1934 Sb. z. a n. nesmějí býti stavební 
příspěvky jednotlivých členů ani zažalovány, nelze pro ně vésti ani e"e
kuci zajišťovací. I exekucí zaiišťovací mohlo by býti hospodaření sta
vebního družstva podvázáno; ježto by se družstvu odňala disposice 
s jměním exekucí tou zasaženým a tím by bylo ohroženo i samo trvání 
družstva. 

Co se týká otázky, zda prvý soud právem přihlížel k výměru min,i
sterstva sociální péče ze dne 15. ledna 1935 čili nic, není potřebí se 
otázkou tou zabývati, nebof i výměr ze dne 4. listopadu 1935, kterým mi
nisterstvo sociální péče prodloužilo odklad výplat stavebních příspě'V'ků 
stanovený výměrem ze dne 15. ledna 19'35 na z"kladě § 3 vládního naří
zení Č. 160/193'4 Sb. z. a n. na další dobu od 1. ledna 1936 do 31. pro
since 19'3>8, jest považovati za no'vou skutečno'st, vymáhaný nárok zasta
vující, a ježto vzníkla teprv:~ po vzniku exekučního titulu, jenž exekuč
nímu 'řízení, o které jde, jest základem, jsou splněny podmínky § 35 
ex. ř. Výměrem ze dne 15. ledna 1935 byla vymáhaná pohledávka sta
vena jen do 31. prosince 1935, kdežto výměrem ze dne 4. listopadu 1935 
byla stanovena na dobu další. Toto potomní prodloužení stavení lze 
uplatňovat! žalobou podle § 35 ex. ř. 

čís. 16046. 
Pojištění smluvní. 
Závazek společníků výdělkové společnosti obecnoprávní (§§ 1175 a 

další obč. zák.) k zaplacení pojistné prémie při pojištění proti škodám 
jest nedílný, je-li pojištěna \!ěc náležící jim vespolek a (,závisí-li jejich 
nárok na plnění z pojistné smlouvy na zaplacení celé pojistné prémie. 

(Rozh. ze dne 22. dubna 1937, Rv 11338/35.) 
33' 
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Proti žalobě na zaplacení pojistné prémie 1400 Kč namítl žalo
vany, ze pojistná smlouva o pojištění proti škodám na strojích byla 
sjednána na účet firmy Bratří U.-ové, výroba křemenového štěrku. 
žalovaný jest vlastníkem pouze jedné desítíny lomu a připadá tudíž na 
něho jen jedna desítina pojistné prémie. Uvedená firma není protoko
lo,vanou firmou, nýbrž jen výdělkovou společností podle občanského 
práva, a ručí proto každý spole'čnik za závazky její podle hlav. S" u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl žalobě jen co do částky 155 Kč 55 h s přís!., 
t. j. co do jedné desítiny zažalované částky. O d vol a c í s o u d uznal 
zcela podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhO'vě'l dovolání. 

Důvody: 

Právní názor dovolatelův, že jest vázán jen podle výše svého spole
čenského podílu, není správný. Třebaže jde o podnik výdělečné spo
lečnosti podle obecných ustanovení §§ 1175 a násl. obč. zák., dopouští 
ustanovení § 1203 obč. zák. také ručení nedílné všech společníků za 
společné jejich závazky vůči třEJtí osobě. Nemusí při tom jíti na jejich 
straně ani o obchod, neboť podle § 890 obč. zilk. stačí k založení tako
vého výjimečného závazku nedílného také skutečnost, že jde o nedílné 
plnění vůbec. V souzené wzepi'i jde o taikové plnění, jehož nedíl:nost 
se zakládá v ustanoveních pojístné smlouvy. Podle čl. 7 všeobecnýoh 
podmínek pro pojištění proti škodám na strojích a stwjových zaříze
ních závisí totiž pojistníkův nár.ok na tom, aby byla celá pojistná prémie 
včas zaplacena; to jest zřejmé zvlášť z ustanovení odst. 3 uvedeného 
článku, podle něhož jest pojistitel za předpokladů tam uvedených 
prost závazku plniti, není~li prémie v době pojistné přihody ještě za
placena, tedy cel á prémie. Z toho jest souditi na nedělitelnost nároku 
a zázavku na obou stranách, nebof byla-li by zaplacena jen část po
jistné prámie, nechrání to před ztrátou cell é h o náhradního nároku. 
Zásady vyjádřené v rozhodnutí Č. 13818 Sb. n. s. Jest tedy užíti i v sou' 
zeném případě a dovolatel marně poulkazuj-e na to, že "ÍJkladem řeče
ného rozhodnutí byl jina,ký skutkový děj. Rovněž bezdůvodně se ža
lovaný dovolává § 1008 obč. záik., .neboť tu nejde o případ, jejž by 
bylo posuwvati podle uvedeného zakonného ustanovení. Z těchto úvah 
jest zřejmé, že tu jest nedílný zázavek žalo'vaného a že tudíž žalobní 
nárok na zbytek celé prémie jest odůvodněn. 

čís. 16047. 

Není-Ii umluveno něco jiného, jsou výměnkářské dávky obili splatné 
čtvrtletně předem. V tom, že výměnkář přijímal bez námitek obili po 
mnoho let teprve po žních, nelze spatřovati beze všech pochybnosti 
vzdání se nárflku na splatnost dávek podle zákona, změnily-Ii se přestě
hováním výměnkáře do jiné obce značně jeho poměry. 

(Rozh. ze dne 22. dubna 1937, Rv I 2591/35.) 
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Podle odst. II c) notářského spisu ze· dne 24. července 1919 si ža
lobce při postupu hospodářské usedlosti čp. v H. vymínil jednak plnění 
výměnku, jednak bezplatné doživotni právo bytu pro sebe a svou man
želku na postoupené nemovitosti; kdyby oprávnění z jakéhokoliv dů
vodu nemohli nebo nechtěli užívati práva bytu, byl držitel řečené ne
movitosti povinen platiti odškodnění roční částkou 80 Kč ve čtvrtletních 
splátkách předem v jejioh bydlišti a opatřiti jim bezplatně ročně 4 m' 
palivového (polenového) dříví a 50 q hnědého uhlí a bezplatně je dodati 
na misto, kde toho času budou bydleti. Jako vl'měnek byl smluven 10 
hl žita, vždy v·e váze 75 kg za I hl, 5 hl pšenice ve vále! 80 kg za I hl 
a 5 hl ječmene ve váze 70 kg za I hl. Kdyby výměnkář se z postoupené 
usedlosti vzdálil, byl přejimatel povinen bezplatně dodati naturální 
dávky obili na dvě hodiny v okruhu obce H. Tvrdě, že po odstěhování 
žalobce do obce K. žalovaný majitel usedlosti čp. 82 v H. nesplnil mimo 
jiné i za první a druhé čtvrtletí 1935 výměn:kářské dávky obili. čtvrt
letně předem splatné, domáhá se žalobce žalobou též plnění uvedených 
výměnkářských dávek za dotčenou dobu. P.roti žalobě namítl žalo·vaný 
předčasnost žaloby proto, že uvedené dávky jsou podle přirozených po, 
měrů splatné teprve po sklizni a že žalobce sám od zřízení výměnku až 
do roku 1934 přijímal bez námitek výměnkové dávky obili vždy až po 
žních (vymlácení obilí). S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. 
O d vol a c í s o u d zamítl žalobu v příčině dotčených vl'měnkářských 
dávek obilí. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil v této části rozsudek soudu prvé 
stolice. 

D ůvo dy: 

žalovaný nepoplfa, že jest dlužen zažalované výměnkové dávky 
obilí za první a druhé čtvrtletí 1935, popírá však splatnost uvedených 
dávek proto, že dávky ty jsou podle přirozených poměrů splatné te
prve po sklizni a že také žalobce byl mnoho let srozuměn s tím, že do
staval vždy tyto dávky teprve po žních. Jde tudíž v hlavní věci jen o 
otázku, kdy jsou, není-li jiného smluvního ustanovení, výměrJkářské 
dávky obilí splatné. Zákon neobs~huje o tom zvláštní ustanovení a vý
měnkářská smlouva ze cine 24. července 1919 se také nezmiňuje o splat
nosti davek obilí. Otázku splatnosti nutn.o tedy řešiti podle obdobných 
předpisů zákona (§ 7 obč, zirk.). V té příčině má význam předpis § 1285 
obě. zák., podle něhož jsou ·dávky ze smlouvy o doživotní důchod splatné 
čtvrtletně předem; neboť účelem výměnkářské smlouvy, stejně jaiko při 
smlouvě o doživotní důchod, jest poskytování životní potřeby oprávněné 
osobě. Použije-li se řečeného ustanovení. obdobně na souzený případ, 
jest žaloba o dodání obilí odůvodněna. Není pře'kážkou, že žalobce do
stával po mnoho let obilí teprve po žních; neboť tehdy bydlil ještě. 
v domě žalovaného, kdežto nyní bydlí v jiné vesnici, žije tudíž za značně 
změněných poměrů. To tvrdil žalobce již v žalobě a žalo.vaný to ne
popřel. Není proto správné mínění žalovaného v odvolacím sdělení, že 
prvý soud nebyl oprávněn přihlížeti k změněným poměrům. Ustanovení 



- čjs. 16048 -
518 

§ 863 obč. zá:k. nelze tu užíti právě proto, že žalobce uplatňoval výměn
kářský nárok na obilí podle § 1285 obč. zák.; v tom, že přebíral mnoho 
let obilí po žních, nemůže býti beze všech po'chyb spatřovámo vzdání 
se nároku na splatnost dávek podle zákona. 

čís. 16048. 

Postup odvolacího soudu, byl-li žalobce zastoupený právním zástup
cem, jemuž udělil procesní plnou moc, za sporu zbaven pro duševní 
chorobu svéprávnosti. 

Odvolací soud není oprávněn ihned z úřadu rozsudek a předchozí 
řízení zrušíti pro zmatečnost podle § 477 č. 5 c. ř. S., nýbrž jest povinen, 
aby dříve zjistil, zda žalobce byl již v době podání žaloby a podpisu plné 
moci duševně chorý a nebyl s to své věci samostatně obstarávati, a 
zjistil-li to, pokusiti se o nápravu nedostatku zákonného zastoupení do
tazem u zákonného zástupce žalobci ustanoveného, schvaluje-li podáni 
žaloby a vystaveni plné moci a další vedení sporu. Neschválil-li zákonný 
zástupce podání žaloby, jest žalobu odmítnouti. Schválil-li podání ža
loby a udělení plné moci, bylo by odvolání věcně vyříditi. Schválil-li jen 
podání žaloby, nikoliv však i udělení plné moci ani dosavadní vedeni 
sporu, bylo by rozsudek i řízení jemu předcházející zrušiti pro zmateč
nost, počínaje doručením obsílky k prvnímu roku a vrátiti věc prvému 
soudu k dalšímu jednání a opětnému rozhodnutí. 

Srv. 9672, 9914, 11312 Sb. n. s. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1937, R I 388/37.) 

Žalobce podal osobně na žalovaného dne 4. 'Února 19'36 žalobu o za
placení 3.650 Kč s přís!. Dne 21. února 19'36 udělil procesní plnou moc· 
Dr. Waltru E., jenž ho ve sporu dále zastupo'va!. Dne 2'1. března 1936 
bylo zahájeno z moci úřední říz,ení o zbavení žalobce svéprávnosti a 
usnssením ze dne 8. července 1936, Č. j. L 7/36-15, byl žalobce částečně 
zbaven svéprávnosti pro duševní chorobu »sudičství«, aniž mu za tohoto 
řízení byl ustanoven zatímní odpůrce (§§ 8, 9' ř. o zbav. svépráv.). Na 
odpor žalobcův bylo toto usnesení potvrzeno odporovým soudem usne
sením ze dne 27. ledna 19'3'7, Č. j. Odp 1/36-26,. Zda toto usnesení na
bylo, moci práva (§ 49, odst. 2, ř. o tbav. svépráv.), nelze ze spisu pro
zatím seznati, jelikož k němu nejsou připojeny návr"tky od doručení 
posléz uvedeného usnesení. S o udp r vé s t o I i c e zamítl žalobu 
věcně. O d v 0' I a c í s o u d odvolání žaloibwvu vyhověl, správně 
z podnětu pod"ného odvolání .z m0'ci úřadu wzsudek prvního soudu 
a řízení mu předcházející zrušil a věc vrátil prvnímu soudu k novému 
jednání pro zmatek podle § 477 Č. 5. c. ř. S., vyhradiv svému usnesení 
právní moc. D ů vod y: Ze spisů okresního, soudu v T., L 7/36, před
ložených zdejšímu soudu pod Odp 1/36, je odvolacímu soudu známo, 
že okresní soud v T. zahájil k návrhu ze dne 14. března 1936 proti 
žalobci řízení o zbavení svéprávnosti a že usnesením ze dne 8. července 
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19G6, Č. j. L 7/36-15, bylo vysloveno, že se žalobce částečně zbavllje 
svéprávnosti, poněvadž podle lékařského posudku trpí kverulantstvím, 
a že pro uvedenou duševní chorobu potřebuje k řádnému obstarávání 
svých věcí podpúrce. Odpor žalobcův proti řečenému rozhodnutí byl 
usnesením zdejšího sOlldu ze dne 27. ledna 1937, Odp 1/36-2, zamítnut. 
Žaloba, o niž v souzené věci jde, byla podána žalobcem 4. února 1936, 
ale ústní jednání o ní bylo zahájeno teprve dne 16. dubna 1936" tedy 
poté, kdy řízení o zbavení svéprávnosti žalobce bylo již zahájeno. Bylo 
proto podle § 8 ř. o zbav. svépráv. ze dne 28. června 1916, Č. 207 ř. z. 
z moci úřední ustanoviti žalOlbci zatímního podpÚfce, a nestalo-li se tak 
a nebyl-li žalobce ve sporu zatímním podpůrcem z,,,toupen, jest na jeho 
straně. dán nedostatek procesní způsobilosti a zákonného, zastoupení, 
k němuž podle § 6 c. ř. s. je hleděti z úřadu v každém období rozepře. 
Nedostatek takový zakládá zmatečnost podle § 477 Č. 5 c. ř. s. a po
něvadž nedostatek ten vyšel najevo teprve při odvolacím ústním jed
nání, bylo podle § 494 c. ř. s. a přes to, že zmatečnost tato vytýkána 
není, rozsudek prvého soudu a jednání mu předcházející zrušiti a věc 
vrátiti prvému soudu, aby po nápravě nedosta~ku toho postupem ve 
smyslu § 6, odst. 2, c.ř.s. o věci znova jednal a o ní mzhodl, přihlížeje 
zejména i k tomu, zda žalobce již v době smlouvy, která je předmětem 
žaloby, byl k právním činům plně způsobilý. , 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené 4snesení a uložil odvolacímu 
soudu, aby po případném doplnění řízení podle § 6, odst. 2, c. ř. s. znOvU 
o odvolání rozhod!. 

Důvody: 

V rekursu do usnesení odvolacího soudu uplatňuje žalovaný, že zba
vení své:prá'vnosti působí od nynějška, že pro posouzení procesní způso
bilo's!i jest rozhodující den zahájení sporu a že podle § 35 c. ř. s. se 
platně udělená procesní plná moc neruší změnou proc~sní způsobilosti 
sporné strany, twkže žalobce svým advokátem byl ve sporu řádně za
stoupen. Stěžovatel ,přehlíží ustanovení § 6, odst. I, c. ř. s., že k ne
dostatku procesní způsobilosti a zákonného zastoupení jest hleděti 
z úřední povinnosti v každém období rozepře. Přes to jest jeho rekurs 
částečně oprávněn, poněvadž odvolací soud nedbal ustanovení druhého 
odstavce § 6 c. ř. s., podle něhož má soud zaříditi z moci úřadu po" 
třebné, může-li nedostatek zákonného zastoupení býti napraven, totiž 
může-li podle § 477 Č. 5 c. ř. s. býti vedení rozepře dodatečně řádně 
schváleno. Ustanovení § 35, odst. 1, c. ř. s.předpokládá, že spor byl 
řádně z"hájen, a jenom za tohoto předpokladu se pozdější změnou pro
ce'Sní způsobilosti žalobcovy plná moc jím udělená neruší (srv. ro'zh. 
č. 9672 Sb. n. s.). Zbavení svéprávnosti pro choromyslnost ovšem působí 
od nynějška, ale v příčině doby předcházející 'Soudnímu usnesení 
o zbavení svéprávnosti" nebyl-li ustanoven za tohoto řízení zatímní 
podpůrce (§ 9 ř. o zbav. 8vépráv., srv. ro.zh. Č. 9914 Sb. n. s.), rozhoduje 
skutečný duševní stav v době vykonání toho kterého právního jednání. 
Neplatná jsou veškerá právní jednání, jež hyla konána před usnesením 
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o zbavení svéprávnosti, bude-Ii prokázáno, že jednající již tehdy byl 
duševně chorý. při čemž břímě průvodní stíhá toho, kdo tvrdí dřívější 
nezpůsobilost jednajícího k právním jednwním (srv. rozh. Č. 11312 Sb. 
n. s.). K nedostatku zpúwbilosti k právnímu jednání nelze tedy hleděti 
z moci úřadu, jde-li o dobu před zbavením svéprávnosti a o otázky 
hmotného práva. Ale jinak se má věc, jde-li o otázku procesní způso
bilosti, kterou jest zkoumati v každém období rozepře z moci úřední 
(§ 6, odst. 1, c. ř. s.). Lze-Ii zji'Stiti, že žalobce již trpěl duševní 'chorobou 
a že nebyl s to své záležitosti samostatně obstarávati v době podáni 
žaloby a vystaveni plné mocí, bylo i k těmto procesním úkonům potřebí 
spolupůsobení podpůrce a pak procesní plná moc nebyla platně vysta
vena a předpisu § 35, odst. 1, c. ř. s. neibyl0 by tu užíti. To by ovšem 
předpokládalo, že odvolací soud skutkově zjistil, že duše"ní choroba 
žalobcova byla tu již v době podání žaloby a vystavení 'procesní plné 
moci. Kdyby to bylo možno zjistiti, pak by bylo povinností odvolacího 
soudu pokusiti se o nwpravu nedostatku zákonného zastoupení ve smyslu 
§ 6, odst. 2, c. ř. s., t. j. dotázati se žalobcova podpůrce mezitím usta
noveného, zda schvaluje podání žaloby a vystavení plné moci, po pří
padě další vedení .sporu. Kdyby po'dpůrce neschválil podání žaloby, bylo 
by žalobu odmítnouti, neboť by nebyla v tom případě podána o'SO'bou, 
jež měla právo státi před soudem. Kdyby pvdpůrce schválil podání ža
loby a udělení plné mocí Dr. Waltru E., pak by nebylo na místě zru
šení dosavadního řízení a ro·zsudku prvního soudu, nýbrž by odvolací 
soud musil meritorně vyříditi podané odvolání. Jen kdyby podpůrce 
schválil sice podání žaloby, ale neschválil by udělení plné moci Dr. 
Waltru E., ani dosavadní vedení sporu, nezbylo by než zrušiti rozsudek 
prvníhv soudu i s řízením mu předcházejícím, počínaje od doručení ob
sílky k prvnímu roku, a vrátiti věc prvnímu soudu k dalšímu jednání 
a novému rozhodnutí. Ježto však odvolací soud tak rozhodl ihned, aniž 
se před tím podle přeclpisu § 6, odst. 2', c. ř. s. pokusil napraviti obje
venou vadu zákonného zastoupení, bylo napadené usnesení zruš,eno a 
odvolacímu soudu uloženo, aby po slyšení pvdpůrce žalobcova znova 
rozhodl, za předpokladu ovšem, že má za zjištěno, že žalobce již v době 
podání žaloby a udělení procesní plné moci byl procesně způsobilý. 

čís. 16049. 

Třebaže dodávka zbožl z ciziny šla na nebezpečí kupitelovo, bylo na 
pmdateli, aby učinil včas 'Opatřeni um'Ožňujici vycleni zbvži .bez znač
nějših'O průtahu, převzal-li P'Ovinn'Ost zb'Oží ihned d'Odati a je vycHti. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1937, Rv 11 444/35.) 

Proti žalobě na zaplacení 169.50 šv. fr. s přísl. za dodané zboží na
mítl žalovaný: podle ústní smlouvy mělo býti ,"boží dodáno žalující 
fll'mou Ihned. K:dyž žalovaný neobdržel zboží do jednoho měsíce pv 
uzavření objednávky, urgoval žalobkyni dopisem ze clne 4. dubna 1932 
v kterém jí dal dodatečnou lhůtu k plnění do ll. dtlbna 1932 s tím, ž~ 

I 
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jinak od smlouvy odstoupí. Na ten žalující firma <Jdpo'věděla dopisem ze 
dne 9. dubna 1932, že zboži již bylo o·desláno. ZbOží však nedošlo ani 
30. dubna 1932, proto žalovaný dopisem ze dne 30. dubna 1932 oznámil 
žalobkyni, že odstoupuje od smlouvy. Zboži došlo až ll. června 1932 
a proto je žalovaný nepřijal. žalující firma zaslala zboží ve sběrné 
zásilce prostřednictvím firmy S. & spol. teprve 2.0 dni ,po objednávce, 
místo aby je zaslala franco bez ela, H. nádraží. V době, kdy byla ža
lovaným objednávka sjednána, t. j. dne 7. březlla 1932, byly již de
visové předpisy v platnosti a musily býti žalující firmě známy. Bylo 
věcí žalující firmy, ,aby si povolení devisové včas opatřila. Jestliže tak 
neučinila, jednala na vlastní vrub a nebezpečí. S o udp r v é s t o I i c e 
žalobě vyhověJ. O d vol a c í ,s o u d žalobu zamítl. 

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

Důvody: 

Nižši soudy zjistily, že se zboží objednané dne 7. března 1932 mělo 
ihned dodati, že však .je žalobkyně odeslala teprve dne 27. března 1932 
(podle tvrzení žalobkyně) v hromadné zásilce (ve sběrném vagoně), 
že' došlo dne 14. dubna 1932 k firmě S. a spol. v Ch. s příkazem, wby 
bylo vyeleno .a potom dále žalovanému zasláno do H., že žalovaný zboží 
dopisem ze dne 4. dubna 1932 urgoval a v něm poskytl žalobkyni do
datečnou lhůtu do ll. dubna 1932 s tím, že jinak od smlouvy odstoupí, 
že žalobkyně odpověděla poté dopisem ze cine, 9. dubna 1932, že zboži 
bylo již odesláno, že žalovaný, když zboží nedošlo ani do 30. dubna 
1932, oznámil žalobkyni dopisem ze dne 30. dubna 1932, že od smlouvy 
odstupuje, a že zboží došlo k žalovanému teprve dne ll. června 1932, 
že však žalovaný je nepřijal. Žalobkyně' ani netvrdila, že při odeslání 
zboží (dne 27. března 1932) uvědomila žalovaného, že odesílá zooží ve 
sběrném vagonu na firmu S. a spol v Ch. Ani na urgenci žalovanéhv 
neuvedla v dopise ze dne 9. dubna 1932, kam a na kterou o'sobu hro
madná zásilka byla odeslána a kde přeJkročí hranice. Rovněž žalobkyně 
ani netvrdila, že si osvědčení ve smyslu § 3 vl<ict. nař. Č. 7/1932 Sb. z. 
a n. měl opatřiti žalovaný. Nižší soudy pak zjistily, že devisové povolení, 
když zásilka nemohla býti na celním úřadu v Ch. vyclena, bylo obsta
ráno firmou S. a spol. v Ch. k pHkazu firmy S. a spol. K. (v Německu) 
po dotazu u žalobkyně. Podle objednwciho listu mělo býti zboží dodáno 
ihned, lranco, bez cla, stanice H. Za vyličeného stavu věci je správný 
závěr odvolacího soudu, .že žalovaný nemohl spolupůsobiti k odstranění 
překážky stran dovozního povolení a tim k urychlení proclení zboží a že 
nemohl sledovati osud zásilky, dokud nebyla Hrmou S. a spol. v Ch. 
odeslána na přímou adresu žalovaného, což se stalo, teprve dne Ó. června 
1932, když již žalovaný dne 30. dubna 1932 od smlouvy odstopil. I když 
tedy podle objednacího listu šla dodávka na nebezpečí žalqvaného, nelze 
hledíc k předchozím zji'štěním přičítati na vrub žalovaného průtah ve 
vyelení zboží (skoro 2 měsíce), když i žalobkyně v souzeném případě 
byla podle čl. 344 a 345 oheh. zák. zmocněna uči,niti s péčí řádného 
kupce oPatření o způsobu zaslání zboží, nebo.f bylo na ní, aby včas 
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učin!la ,opatření, aby zboží m?hlo býti bez zna~nějšího průtahu vycleno, 
kdyz prevz.ala .pOVIn?ost ZbOZI lh~ed dodati a Je vyclíti. Proto jest při
svedčIl! pravmmu nazoru .~dvobcl~o soudu; že. žalovaný byl oprávněn 
od ~n;louvy odstOUPIl!, 2mz bylo treba zrubyvah se dalšími vývody do
volam. 

čls. 16050. 

,Kni.hovně poznamenaný závazek vlastnlka nemovitosti podle § 469 a) 
obc. zák., že dá vymazati uvolněné zástavní práv!) (hypoteku) který 
přechází i na pr~y'ní.~ástupce vla~tnika n':"l0vitosti, zakládá op;ávněnf 
len pro osobu, VUCI mz byl tento zavazek prevzat a její právní nástupce 
nikoliv i pro jiné knihovně oprávněné osoby. ' , 

(Plenární usnesení ze dne 24. dubna 1937, Pres 220}37.) 

y nej.vyššího soudu byla řešena odporujícím si Zpllsobem otázka, 
plal!-h. zaka~ § .469 ,~) obě. zák: nakládati hypotekou, poznamenaný 
v ~oz~mko~e km~e pn hy~otece, len v poměru smluvních stran a jejich 
pmvmch nastup cu, Čl plal!-h truke ve prospěch ostatních následujídch 
knihovních věřitelů. . 

y rozhodnutí č .. 9'? 18, 15305 Sb. n. s. hájí! nejvy;;ší soud názor prvý, 
kdezto v rozhodnuti c. 14288 Sb. n. s. vyslovil opačný názor. 

První president nejvyššího, soudu přikázal podle § 12, odst. 2, záckona 
ze ~ne 16. ~ubna 1919, č. 216 Sb. z. a ,no řešení této o'tázky zesílenému 
sena tu, ktery se usnesl na právni větě v čele uvedené. 

Důvody: 

. Předpis § 469 a) obč. zák. je části III. dílčí novely k občanskému 
zruko~u i§, 3~) a na~.azuje n~ předch.ozí § 469 0obč. zák.,· v němž v po
sle?m vete zakon pnpushl, ze vlastmk statku muže podle kvitance nebo 
Jme hstmy, p.rokazující zánik zástavního dluhu, převésti zástavní právo 
na nov?u pohledávku, která nepřevyšuje částku zástavní pohledávky 
zapsane. 

. ::rato vlastníkova disposice v příčině zaniklé pohledál'ky byla třetí 
dilCI novelou zavedena proto, ruby vlastník 'Statku mohl co nejvíce vy
u:žíti re~lního .úvěr~ a získa!i možn,ost. si po~ržetí volně pro případ po
treb;:: ~as~~vm ,pravo urČ1teho pOT~dl ,(Zpravy komise pro záležitosti 
jus~cm, pnL 78,st~n. protokolťl pánské sněmovny XXI. sez. str. 53, 58). 
Nez toto. d!~pos:cn} práv~ má také svůj rub, poněvadž je na újmu vývoji 
~ypotekar?!ho~veru, zejména ztěžuj.e v zadnějších hypotekách zíslkati 
Uver za vyhodnych podmínek. (Zprávy str. 61, 62). 

Zákon v § 469 a) obč. zák v prvé větě omezuje způsobem velícím! 
v~~st~~ka ~tatku, ~b'y se ,:zdal disposičního práva uvolněnou hypotekou 
pn zn ze?! prava zastavmho, kdežto v druhé větě upravuje právní ná
sledky zavazku jeho, že dá určitou hypoteku vymazati. 
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Podle prvé věty § 469 a) obč. zák. vlastník statku při znzení prácva 
zástavního nemůže se vzdáti práva volně n~kládati uvolněným zástav
ním právem (toto disposiční právo přechází naň již ze zákona v oka
mžiku zániku pohledávky). Podnětem k .této větě bylo podle zpráv 
(str. 61) to, aby poskytnutá výhoda vlastnika statku z .tohoto dispo
sičního práva nebyla zmařena úmluvami př,edem vylu'čujícími pře
neseni zástavního práva (hy:poteky) na no'vý dl'llh; avšak na druhé 
straně bylo záhodno v zájmu zlevnění pozdějšího hypotekárního úvěru 
připustiti, aby se vlastník statku mohl vzdáti disposičního práva vůči 
následujícím knihovně oprávněným osobám, wž bylo upraveno druhou 
větou § 469 a) obč. zilk. ve znění: "Zaváže-li se vlastník jinému, že dá 
určitou hypotéku vymazati, nemůže s ,hypotekou nrukládati, je-li tento 
závazek ve veřejné knize při hypotéce poznamenán<<-

Smysl tohoto ustanovení je v nauce velmi sporný zejména co do 
účinku této poznámky'). 

*) S ch e y (Oerichtszeitung 1916, str. 212) doličuje, že ta-to' poznámka má 
věcný účinek, záležící 'v tom, že ém! vlastn-í,k Illemcvitosti, ani jeho právní ná
stupce nemúže hy;potekou jinak nakládati než jejím výmazem a že každá jiná 
di,sposice je vůči zadnímu hypotekárnírnu věřiteli (rozuměj s kterým byla dohoda 
sjednána) neúčinná a opravňuje ho k odporu podle § 213 ex ř. 

Téhož náJzorl1 je E i s II e r (»Das VerfUgungsrecht des Ei'gC'ntiimers liber die 
Hypoťhek« OZ. 1917, str. 135), který' mluví o věcném účinku poznámky a dovo
lá1vá s.e článku Scheyova. 

Podle Klan g a [Kornmentar zum ABGB. § 469 a)], který se zmiňuje 
o 'věcné účinnosti poznámky (»die Verdinglichung des Verzichtes«), 'působí vzdání 
se vlastníkovo nakládati hypotekou i proti osobám třetťm, takže třetí OSOba, bylo-Ii 
zástavní právo, protismluvně na její pohledávku přeneseno, musí strpěti ná
mitku vzdáni se. Poznámka knilhovní zbavuje vlastníka oprá:vnění k jiným taJbu
lámím úkonům, příslušné hypoteky, se týkajícím, než k výmazu hypoteky, ta,kže 
knihovní soudce by musel zamítnouti žádost na převod hypnteky. Autor však ješté 
Ulpnzorňuje, že derpura'ční závazek, př-evzatý vůči určitému věřiteli, má též reflexní 
úČo~nek co dO' ji,ných 'knihovních věřitelt1, ježto odpadnutím hypů:teky, k jejímu'ž 
výmazu se zaváza,I vlastní-k stat'ku, tito zadní hypotekární vě-ř1telé automa,ticky 
vzestupují, avšak jde tu o pouhý fa'ktický důsledek a 'nik,oli ,o Ipráv.Q zadnkh vě
řitelů na vzestup, pročež ,knihovní pO'známka může bSrti kdykoH vymazána do
hodou stran, které svého času uj ednaIy depurační závazek 'vla,stníkův'. 

V Komentáři profesorů H.o- II Č k a - Sed '1 á č k a k Čs. obecnému zákonu .ob
čanskému je zdůrazněno, že vlastní1Zlo'v'0 vzdání se, které bylo v knihách pozna
menáno, působí i VŮlči osobám třetím, které musí str;pěti námttku 'V'zdání se, 
byla-li s jejich pohledávkou uvolněná hypoteka spojena. 

Sku1pina jiných spisorvatelů jde ještě poněkud dále. 
S t je ber (»vývoj a prárvní povaha vlastníka-vy hypoteky«, str. 144 a násl.) 

uči, že poznámka depuračního ziwazku má ú č i fl k Y a b s o I II t n í. Znemožňuje 
vlastníkorvu disp.osici a knihovní soudce musí ji respektovati a všeHkoo vlastníkorvu 
disposici odmítnouti. Pnznámka není ani vazá\na na existenei práva, k .jehož pro
Sipěchu měla sloužiti, a trvá i po jeho výmazu. 

Mr š t i 'n a (,;;Nlastníkova hypoteka v novele obč. zák.«, Zprávy Právnické 
jednoty Moravské, 1917, str. 154) vyslovuje názor, že se zřením na věcný účinek 
poznámky nelze převod práva povoliti, ale i kdyby se povolení stalo, nemů,že n.a
býti ú6in!ku a »měI by jistě každý zadní véřitel právo odporu dle § 213 ex. ř.«. 

S v.o bod a (»0 vla'Stn~kově právu naklá,dati hypotekou«, Právník 1916, 
str. 691 a násl.) zdůrazňuje, že jakmiile se -při hypotece objeví poznámka záva:zku, 
že ji dá vlastník vymazati, pOllbude vlastník práva hypotekou nakládati, a to bez 
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Znění :ákon~ je. tu vš~obecné" ~ také důvO'dová zpráva nedává 
~a tuto Mazku presne. odpove?l,~rocez. nutno z povahy věci, z úmyslu a 
učelu zakona se dopldrtI spravneho zavěru v dotčené otázce. 

,Hledí-~i se na povahu ~á~azku vlastníka statku, vychází z něho, že 
dosl? k ?emu srovn.alou vulI stra'n, tedy smlouvou, jež byla uzavřena 
mezI dvema. smluvcl, vlastníkem statku a jinou 'knihovně oprávněnou 
osobou (Zpravy, str. 61, 62) - a nelze tu rozuměti kohokoliv třebas 
osobu knih?;,ně nezúčastněnou přes opačné mínění některých t~;Qfetiků 
-, podle mz vlastnrk statku se vzdává ve prospěch svého smluvce dis
posice .u,rČItým uvolněným zástavním právem potud, že nesmí užíti to
hoto z<lkonem mu daného práva disposičního ,na újmu onoho smluvce. 

?ojde-li j)odle tako'vé~o, záva~ku pOdl~ § 469.<l) obč. zák pozname
nan~ho v kmh~ch skutecne k .vymazu predchozlho zástavního práva, 
maJl, z toho ov~e'Il1 zprav~dl~ vy.ho?u ~eJen ,osoba, v jejíž prospěch byl 
zalozen ~nen ~avaze~, nyb;z I pni kmho'.'ne oprávnění, ná:sledují-li pO' 
vymazane~ zastaV?lm, pravu. Tu, však jde jen o důsledek, který, 
ač.ne.byl cdem, k nemuz se nesla vule stran, Se jeví přece též v poměru 
k Jlnym na, s~louvě nezúčastněným osobám. Z toho však neplyne, že 
by temto trelIm osobam příslušel též právní nárok na tento výsledek 
Věřite!é zad~~, 'kteří p~s~ytli vlastníku statku nový knihovní úvě; 
vd?be, kdy JIZ byla v kmhach po'Zná:mka podle § 469 a) obč. zák. v pří
č~n.e. Jednoh~ nebo ně~olika předchozkh zástavních práv, se' nemohou 
cllIlI . zklamam a zkracem, nedOJde-lI z nějwkého důvodu přes onu 
poz?amku k výmazu těchto předchO'Zkh práv zástavních. Vždyť může 
take tato oprávněná osoba upustiti od svého nároku na výmaz před-

j~kéh.o~oli ome~cn!. :o.činek ztráty práva disposióního nastane tedy a<b s o I II t n ě 
Oi:koh J~ relatJ.V.~~ ve p,rospě.Ch ;osobY'.,yůči ní~ se vlastník zavázal, a vůči ieji~ 
nastup~um ,ve ver~telstvI 'rOhledavk~, yz se~ mel?" '?OSikyt~outi právo na vzestup. 
A~tor Je ·nazoru, ze poznamka vzdall! se dls!posmlllho prava nemftže býti vyma
zana be.z so~?!la~u všech. ~ad~ních hyporteiká'1:?kh věřitelů a že ti jí nabývají práva 
vzestupu, amz SI vyhradlh vy maz predchoZl'ch hyqJotek. 

.. Tyté~ právní názory vyslovuje i Hec h t (»Das Veríiiigungsrecht des Eigen
thum~r~ ul~er best~hende Hypotheken O. Z. 1918, str. 193). 

.J~n.l ~plJSoyate.Je ndkaeují k tomu, že je myslem ustanovení § 469 a) obč. zák. 
chra01~l Jen 1 e d:fl' o- t t.i v c e, t. j. věřitele, lkterému se má dostati lepšího po
stavem.-

. Tak ,E ,~: e n z w e i ~ ~l/?, st~. Ji18) 'v vyslovuj~, že poznámka má jen r e _ 
I a t 1 V!ll~. uCl1ll,ek a ,.fl.el?ofam d~SPOSICl, s mz souhlasl oprávněny věřitel, ježto může 
v dohode s mm bytt 1 .pnznamka vymwzáJna. 

Stejně Si r ti ll. Z w,e j. g (»Literaris~he A:nzeigen« o. ,z. 1919, str. 96), ktery 
schv'~l~Je nartor po'ls,keho autora Sta-ms!. Galaba, doličujídho, Že -není vlastníku 
zabr~neno~ abyv mr~ládal hypotekou, třebas poznámkou podle § 469 a) obč. zák. 
P?stlze~,ou! a ~~ ,dlISpOS!ce je neúčinná toHko vůči věřiteli, v jehož prospěc'h 
zre~n~h dlsposlcmho pfalva se sta'10, kdežto' ostatní hy,potekární věřitelé z tohoto 
vzda:m se nemohou vyvozovati žádného oprávnění. 

H e II ? e,l J»Die V,erfiigung des Ei-genthiiimers ,u:ber ·díe Hy:pothek«, str. 1.16) 
pozn~menava, ze poznamka podle § 469 a) obč. za'k nemá jiného významu než 
poz?a,t?k~vpodlle ~ 20 ~b) ,knj~. ,zák., že ,z této pmmámky nabývá práva jen hYípo
tekar,m vente!, v lehoz pro'srpech <se sta'la, a že reflexní účinek ~nastane II ostatních 
zadmch hYlpotek jen teh-da, došlo-li k výmazu hypote~ky poznámkou postižené. 
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ClOzího zástavního práva, a musí proto nový pozdějši - knihovně 
oprávněný - počítati také s tím, že předchozí zástavní právo neod
padne. Chce-Ii se však nový věřitel před tím chrániti, je na něm, aby si 
také ve SVllj prospěch vymínil podobný závazek dohodou s vlastníkem 
statku v příčině předcházejících zástavních práv. 

Smlouva vlastníka statku s osobou knihovně oprávněnou o vzdáni 
se disposičního práva určitým uvolněním zástavním právem z<rkládá 
oprávnění jen pro osobu, s níž byla smlouva sjednána a pro její 
právní nástupce, kdežto jiné knihovně oprávněné osoby nemohou z to
hoto v7Jdání se nabýti žádných práv. Zákon, připustiv vlwstníkovi statku 
nakládati uvolněným zást<rvním právem, chtěl z"brá:niti samočinnému 
postupu do přednějšího knihovního, pořadí. Pokud však při tom umožnil 
zadnějším knihovně oprávněným zlepšení jejiah poř;rdí, mohlo se to 
státi jen za předpokladu zvláštní dohody - smlouvy - knihovně opráv
něného s vlastníkem statku, avšwk účinky tohoto obligačního poměru -
po případě nabytí oprávnění - nemožno vzt"hovati na ostatní knihovně 
oprávněné osoby. 

Výkladem tím není vš"k knihovní pozná:mka podle § 469 a) obč. 
zák. zbavena vůbec věcného účinku. Naopaúc, význ"m její záleží 
v tom, že - stejně jako původní smluvci byli smlouvou vázáni -
každý jiný nabyvatel nemovitosti vstoupí do závazku původniho dluž
níka a každý knihovní naJbyvatel zástavníhO' práva vstoupí do, opráv
nění původniho věJi tele, aniž pO'třebuje v tO'm směru činiti novoU 
smlouvu. Dochází tedy věcný účinek oné poznámky výrazu v tom, že 
právo a povinnost původních smluvců přechází bez další smlouvy na 
kniho'vní nástupce původních stran, nelze však její právní účinnost 
po případě nabytí oprávněni vzlaho'vati na ostatní nezúčastněné 
knihovně oprávněné osoby. Vždyť onou dohodou se mělo dostati le,p
šího postavení jen u r čit é O'sobě - smluvci - po případě jeho 
knihovnímu nástupci jako majiteli určitého knihovního práva. Ovšem 
věcný účinek lmihovní poznámky se jeví proti tř<Jtím kniho,vně opráv
něným osobám v tom, že tyto o,soby nemohou naibýti knihovních práv 
na újmu smluvce, vůči němuž vlaslnlk nemovitosti převzal kniho'vně po
znamenaný závazek . 

Rozšiřovati účinnost této poznámky také na oprávnění osob na 
smlouvě nezúčastněných by odporovalo duchu, smyslu a účelu ",(kona, 
není také kryto ani podstatným účelem smlouvy, ani vý,slovně zákonem . 

Kdyby měla uvedená poznámka míti skutečně absolutní věcný účinek 
tak, že by z ní Mbyli oprávnění i jiní a nejenom oSQJba, vůči níž byl 
závazek převzat, a její právní nástupci, musilo by se připustiti, aby se 
jí dovolávali též věřitelé, kteří předcházejí oprávněnému, v jehnž pro
spěch byla tato poznámka za'Psána, jen když následují po uvolněném 
právu zástavním, které má býti vymazáno, poněvadž i tito věřitelé 
vzestoupí pořadím, odpwdne-Ii předchozí zástavní právo, třebaže 
v době, kdy nabyli svých knihovních práv, závazek dlužníkův podle 
§ 469 a) obč. zák. ještě tu ani nebyl. 

Nelze konečně ani přehlédnouti, že ona poznámka může býti vyma
zána v dohodě smluvních stran po přípaně doč"sných knihovně opráv-
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něných a zavázaných osob bez zřetele na ostatní knihovně oprávnene, 
jejichž svolení k výmazu této poznámky ani podle zákona, ani podle 
povahy věci není potřebi, jejichž souhlasu však by bylo· třeba, kdyby 
jim přislušelo z ní skutečně věcné právo. Nenabyly-li tyto osoby žád
ného oprávněni od po·čátku z takové smlouvy, nemají je ani po čas 
trváni poznámky v knihách, což má právni význam zejména pro 
knihovni a exekuční řízení. 

žádá-li v knihovním řízení vlastník statku za spojení uvolněného 
zástavního práva s jinou pohledávkou, ač je knihovně poznamenán jeho 
závazek dáti toto zástavní právo vymazati, nesměl by knihovní soud 
takovou žádost zamítnouti, prokázal-li by žadatel souhlas toho, v jehož 
prospěch byla poznámka podle § 469 a) olbč. zitk. uskutečněna. 

Než i tehda., kdyby takový souhlas nebyl podán, nemohl by 
knihovní sO'lld žádost zamítnouti, nýbrž byl by povinen jí vyhověti, 
ovšem jen s omezením, že se tak děje »bez ,újmy práv oSOlby, v jejíž 
prospěch zní ona poznámka«, jako se to činí i v jiných případech, na 
přiklad při zastavení statku bez souhlasu fideikomi'Sárních nástupců, 
nebo při výmazu zástavního práva bez souhlasu kniho·vně zapsaného 
nadzástavního věřitele, kdy se t<lkové zápisy povolují s omezením »bez 
újmy práv oprávněných osob«, jejichž souhlas nebyl vykázán. Takové 
vyřízení neodporuje předpisům § 9-6 knih. zák., poněvadž se tu povoluje 
méně, než bylo žádáno, a právo oprávněné osoby není tím dotčeno. 

Také v řízení .exe'kučním při wzvrhu výtěžků vnucené správy nebo 
nejvyššího podání nejsou op"ávněni třetí hypotekární věřiteilé k odporu 
(§§ 128, 213 ex. ř.) proti přikázání knihovní pohledáJvky poznámkou 
podle § 469 a) obč. zák. postižené z dúvodu, že byla spojena 
s jinou pohledávkou, a že to odporuje po,známce o vzdání se disposič
ního práva tímto zástavním právem, poněvadž ani tu v důsledku rela
tivní účinnosti oné poznámky nebylo dotčeno nějaké právo oněch odpo
rujících třetích osob knihovně oprávněných, 

Vycházeje z těchto úvah, usnesl se zesílený senát přes široké a po
všechné znění zákona ve větě v čele uvedené. 

čís, 16051. 

Syndikátní nárok (zák, Č, 112/1872 ř. z.l. 
Proti syndikátnímu nároku . lze namítati spoluzavinění poškozeného. 

Jest spoluzaviněním, zanedbal-Ii orgán poškozeného peněžního ústavu 
svoji povinnost, uloženou mu stanovami, zkoumati, zda jsou do po
zemkových knih řádně vložena zástavní práva pro poskytnuté zápůjčky. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1937, Co I 11/36.) 

žalující Okresní hospodářská záložna zapůjčila manželům Václavu 
a Emilii K ve V. 30.000 Kč, z nichž se jí zavázali platiti pololetně pře
dem 6-8% úroky a 6% úroky z prodlení a nahraditi jí výlohy s vy
máháním zápůjčky spojené a dali jí dlužním úpisem z 9. ledna 1925 za 
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tuto zápůjčku s přislušenstvím a vedlejší závazky do v~še 3.0m Kč 
v zástavu svůj dům čp. 132 ve vložce č. 52 ve V ~ ~5nesemm okresmho. 
soudu v Č. z 12. ledna 1925 Č. d. 51/20 'hyl manze~úm Vaclavu ~ EmIlII 
K povolen mimo jiné na uvedený dům vklad pr~va v~astn~ckeho pro 
ně a vklad práva zástavního za uvedenou pohledavku z.al~JICI zalozny 
ve výši 30.000 Kč s úroky ,a vedlei,šími z~v,alky, jak prav,~ uveden?, ~ 
bylo toto usnesení účastníkum, I;,eZl mmI I ~alobkym, doru:~no.Dotce~e 
zápisy prováděl žalovaný FrantIse'k L., ktery byl tehdy poveren vedenlIll 
pozemkových knih a který na spise potvrdil, že povolené V1klady dne 2~. 
února 1925 vykonal, ač tak ve' skutečnosti v příčině V1kladu práva za
stavního pro žalobkyni neučinil. Později bylo vloženo n~ uvedenou ne
movitost Václava a Emilie K. právo zástavní za pohledavky~ 1. ~~avo
varečného měšťanstva v Č. v částce 36.000 Kč, 2. Josefa s. v castc: 
12.325 Kč, 3. téhož pravovarečného měšťanstva ,v částce 60.000 ~c 
(na polovici Emilie K v pořadí poznámky z.a.dluzepI) a, 4. AlOIse S. 
v částce 480 Kč. O tom, že bylo opomInuto VIOZItI pravo z;lstavm ~a p?
hledávku žalující záložny, by~a podá?a r. ,19,33 ~~IhovI1lm o~delemm 
zpráva a knihovní soud po vysl echu učastmku nand~l usn,esemn; ze 4. 
května 1933, Č. d. 1730'/33, aby opominutý vklad prava zastavmho' byl 
vykonán v pořadí před pohledávkami právě pod 1 až 4 uvedenýmI. Toto 
usnesení bylo na rekurs druhých účastníků usnesením y:r,ajského ~oudu 
jako rekursního. soudu v K. ze dne 7. července 1933 z~eneno tak, ze ~yl 
vklad ten povolen v pořadí pouze běžném ,za pohle?,~vkamI pod 1 az 4 
uvedenými. Usnesení to bylo rozhodnutI~ nejvyssIh.0 soudu, ze dne 
26. října 1933 potvrzeno. žalobkyně vymahala. svo!, pohle9avku ve 
zbytku 28.700 Kč na Emilii K, která se po smrtI sveho manzela stala 
vlastnicí i druhé polovice zavazeného clomu, a ta byla odsouzena: alby 
zaplatila žalobkyni její pohledávku ve ~bylku 28.700 Kč se, 6Y2 % uroky 
od 1. ledna 1932 do 30. června 1933, s 5,% % 'wroky od 1. cervence 193~ 
a 6% úroky z prodlení a nahradila jí útraty sporu .494 Kč 601 h. Pot~ 
vedla žalobkyně dům Emilie K ?O dražby, čímž JI VZnIkly e",;ekllčm 
útraty ve výši 307 Kč 65 h a byl dum ten, odha9nuty na 76.177 !<c 90.?, 
při dražbě konané dne 29, března 1934 vydrazen Pravovarečnym. m,;s: 
ťanstvem v Č. za nejvyšší podání 51.5.00 Kč, z kterého se clo stal? jeste 
na pohledávku Josefa š. 467 Kč 05 .h" kdežto ,se zbyt'~em vysel o~ 
i ostatní zadněiší pohl~dávky a tedy 1 zalobkyne na pra~dno. Ke dnI 
dražby činila Žalobkynina pohledávka, ,čítaJe ,v to i, ú~oky ,a útraty: 
35.458 Kč 45 h. Opirajíc se o tento nesporny dej, domaha se zalohKr:ne 
syndikátní žalobou na žal'Ovaných Františku L.a česlko~love~ske~m 
státě náhrady škody v částce 34.458 !<č 45 h, k~erou .. utrp~la hm, ze 
vinou žalovaného Františka L., soudmho kmhovmho uredmka, nebylo 
právo zástavní za její pohle~ávku .. na nemo'vitost ,~~c1ava a, ~milie K 
včas vloženo, a že proto vysla pn ;ozvrhu nejVJ:ssIho podam ~a t~to 
jejich nemovitost dosaženého, na prazdno', ač hy JInak zaplacem dosla. 
Proti žalobě namítli žalovaní mimo jiné též to, že si žalobkyně způ
sobila škodu sama, neboť se neměla při výplatě zápůčky manželům 
Václavu a Emilii K. spoko,jiti s pouhým předložením knihovního USUle-

. sení, nýbrž se měla přesvědčiti, zda povolený zipis práva zástavní~o 
byl skutečně také proveden. žalobkyně se od 1". 1925 do 1". 1933 o vec 



528 
- Čís. 16051 --

~ůbec nestarala; kdyby tak byla učinila, byla by na věc přišla a mohla 
Jl POU?ýn2 upozo;něním so.~du přivést! d?,pořá:dku. Mezi škodou a 01'0-
~Inutlm zalovaneho Frantlska L. nelli pncmne souvislosti n~boť podle 
lI;struk,cí platných p~o oHor,esní zá~ož.nY hospodářské neměla býti před 
predlozemm kmhovmho vy tahu zapujčka vyplacena. Podle zákona ze 
d?e ? če.rvna 1924"č; 128 ~b, z. a n., il1!strukcí a jednacího' řádu žalující 
z~lo~ny j~st k sprav,e a vyk~nu dozorl!, ~ad, okresnímí hospodářskými 
zalo,zn,aml povolano redltelstvl a revldujlcl vybor a povinností řeč,ených 
organu bylo, aby správu podrobně revidovaly a zjištěné závady napra
v~ly, I takto mohlo býti škodě zabráněno. Podle § 35 právě uvedeného 
zak?na,odpovídají i tyto orgán!',žalohkyni za škodu způsobenou, žal oh
kyne vsak na n,lch n,ahradu ~ezadab., S o udp r v é s t o líc e (vrchní 
soud, v Praze) zalobe vyhovel pOIOVI'CI a druhou polovící žalobu zamítl. 
V o,~azce, o níž tu jde, uvedl v d ů vod ech: Vinu na způsobené škodě 
majl nejen žalovaní, nýbrž i žalobkyně sama, Nelze ovšem říci že ža
lobky~ě při výplatě zápůjčky manželům K. jednala v rozporu s instrukcí 
nebo jlnýnll předpisy, poněvadž, jak soud na základě svědecké výpovědi 
Vaclava K. v souhlase s poučením příl. I a jednacím řádem zjišťuje 
nebylo ,v dob~ výplaty zápůič~y manže!ům 1<' v r. ,1925 předpisu, že ža~ 
lobkyne nesml vyplatItI zapujcku bez predlozeni knihovního výtahu nebo 
před ~a?lédr:utím ~o pO,zemkovýc~ knih, Přesto ,vš~k má i žalobkyně vinu 
na sve s~ode: po~ev~d:. !ze na Ul pko na penežmm ústavu požadovati, 
a?y se pn vyplate zapujcky kmhovm nespoléhala jen na obsah knihov
mho usnesení a na 10, že dluhopis je opatřen potvrzením kníhovního 
soudu o vykonaném zápisu, nýbrž aby se nahlédnutím do knihovního 
výtahu, který si múže od dlužníka vyžádatí, nebo nahlédnutím do po~ 
~emkov~ch kníh přesvědčila, že vklad povolený byl skutečně v knize 
~,~ykonan, Kdyby byla twkto postupovala, nemohlo k žádné škodě do
jl:l, o~dyby jí byl býval předložen knihovní výtah teprve po vyplacení 
zaJp.uj~ky, neboť by nahlédnutím do knihovního výtahu byla musila shle
dalI; ze vklad práva zástavního za její pO'hledávku na domě manželů K. 
nem ,~o'sud proveden, a byla by pouhým upozO'rněním soudu dosáhla 
aby vec byla včas napravena. Je tedy vina i na straně žalující. PO'něvadŽ 
nelze zjistiti p.odíl stran na vině, byl podíl ten ve smyslu ustanovení 
§ 1304 obč, zak. stanO'ven pro obě strany stejně a žalovaní odsouzeni 
k zaplacení polovice způsobelJJé škody, kdežtO' CD dO' dmhé polovice byla 
žaloba zamítnuta, 

Ne j v y Š š í s o u d žádnému z dovolání nevyhO'věl' v příčině do-
volání žalobkyně z těchto ' 

důvodů: 

Výv~dy odvolání žalující záložny směřují vesměs jen proti právní 
mylnoslI rozsudku, pokud Jím bylo uznáno také na její zavínění ve 
smyslu.§ 1304 O'bč. zák, Než s názorem prvého soudu v tom směru je 
souhlaSItI. I když lze připustiti, že žalobkyně neměla důvodu pochybo
va:1 o správn?sti kniho~:ního us~esení, jímž byl soudem povolen vklad 
prava .zast~vnlh? p~? je]1 pohledav'ku 30.000 Kč s přísluše,nstvím, a po
tvrzem kmhovmm uradem na dluhopise ze dne 9. ledna 1925 o vyko-
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naném zápisu ve smyslu § 16 instrukce ze dne 12. ledna 1872, Č. 5 ř. z., 
kteréžto listiny dostala, jak je zřejmé z knihovní'ch spisů Č, d. 51/25 
okresního sDudu v Č" přece nelze žalobkyni jako peněžní ústav zprostiti 
péče o to, aby se aspoň dodatečně přesvědčila bud' z vyžádaného vý
tahu knihovního nebo nahlédnutím do pozemko'vých knih o tom, zda 
povšechné potvrzení o výkonu vkladu je 'Ú'plné nebo zda byl výkon 
správně a přesně I'roveden, neboť nabytí zástavního práva na nemovI
tostech nastává teprve knihovním vkladem (§§ 4 a 13 a násl. knih. zák. 
a § 451 obč. ziik,), Nelze v té příčině přehlédnouti předpisy, podle nichž 
má revidující výbor záložny při dlužních úpisech zjistiti, j'sou-li náležitě 
zápůjčky do pozemkové knihy vloženy, je-Ii k dlužním úpisům přiložen 
knihovní výtah, katastrální arch nebo jiný prí'lkaz o čistém výnosu ka
tastrálním, nebo protokol O' odhadu menovitosti. Řečený revidující výbor 
reviduje podle § 50, O'dst. 2, jednacího řádu v rozhodující době platného 
nejméně čtyřikráte do roka pokladnu, účetnictví a hospodářství ústavu 
a má se při tom říditi poučením obsaženým v přilo'ze I. Kdyby byly 
v souzeném případě odpovědné orgány žalující záložny postupovaly 
s povinnou péčí, byly by i po výplatě zápůjčky manželům K. přišly na 
to, že vklad jejího zástavního práva nebyl knihovním soudem proveden, 
a mO'hla žalobkyně ihned zakro'čiti ve věci a žádati nápravu a tak pře
dejíti škodě. K takovému zákroku bylo dosti času až do 19. ledna 1931, 
kdy se teprve stal vklad práva zástavního pro pohledávku 36,000 Kč 
s přísl. ve prospěch pravovárečného měšťanstva v Č. Právem proto 
shledal prvý soud v tom také zavinění žalobkyně a poněvadž se nedal 
poměr zavinění poškození určiti, správně uznal podle § 1304 obč. ziik, 
na škodu rovným dílem pro 'Obě strany rozepře. Nemá opory v záJkoně 
tvrzení prvého žalovaného, že dělení víny není možné při žalobách podle 
zákona č. 112/1872 ř, z., neboť i tu jde o žalobu o náhradu škody, jež 
předpokládá zavinění, ovšem za podmínek § 1 uved, z':'k., pří čemž však 
není vyloučeno také zavinění poškozeného samého ve smyslu všeobec
néhO' předpisu § 1304 obč, zak, Není tudíž odvolání žalobkyně odů
vO'dněno, 

čís. 16052. 

Starosta obce (osady) jest pasivně oprávněn ke sporu, jímž se třetí 
osoba domáhá na něm nároku na náhradu škody, vyvozované ze své
mocné bezprávné činností starostovy souvisící jen s výkonem jeho ve
řejné funkce (svémocným zabavením a prodejem úrody náležící třetí 
osobě pro dlužné nájemné (pachtovné). 

(Rozh, ze dne 27, dubna 1937, R I 396/37.) 

Srv, rozh, 5610, 1376 Sb, n, s. 

Žalobci se na žalovaném domáhají ná:hrady škody, kterou jim způ
sobil tím, že jwko starosta o'sady L. svémocně »zabavil" a prodal dne 
7. července 1935 pro nedoplatek nájemného (pachtovného) dlužného 
osadě L úrodu (obilí), náležící žalobcům, za 510 Kč, a~koIí její běžná 
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cena činila nejméně o 3.000 Kč vice. Škoda ta byla jim způsobena za
viněnou bezprávnou činností žalovaného starosty, neboť nedbal při 
prodeji zákonných předpisů, zejména §§ 1, 2, 6, 7, odst. 2, 3, 11, 13, 
dražebního řádu ze dne 15. července 1786, Č. 565 Sb. z. s., a odpovídá 
jim za škodu i podle § 1295, odst. 2 obč. zak. Proti žalobě namítl žalovaný 
nedostatek pasivního i «ktivního oprávě-ni ke sporu, ježto jednal jako 
starosta osady L: podle usnesení Ů'sadního zastupitelstva ze dne 9. Června 
193'5 a nejednal nikterak neoprávněně. Starosta spojených obcí L: po
věřil žalovaného provedením dražby písemným nařízením ze dne 5. čer
vence 1935. žalovaný tudíž jednal pouze jako zástupce osady L: a 
pouze úsada L. by byla legitimována k nái'oiku na náhradu, kdyby sku
tečná škoda vznikla. žalovaný provedl prodej úrody veřejnou dobrovol
nou dražbou ve smyslu dražebních podmínek, takže nepotřeboval k tomu 
soudního řízení, jak výslovně jest v dražebních podmínkách uvedeno. 
Dražbu provedl ve smyslu § 58 obec. zříz.čes. tak, že byl proveden 
odhad prodávané úrody Josefem V., roIníkem v L., jako hospodářským 
znalcem a podle výsledku odhadu byla úroda prodávána a prodána 
v přiměřených cenách podle odhadu, a nebyla prodilna pod odhadni 
cenu, takž·e žalobcům žádná škoda nevzpikfa.žalO'val)ý ani obec L. ne
byli povinni úrodu vůbec nějakým zvláštním způsobem zabavovati, jak 
tvrdí žalobci, a stačilo zabavení na místě samém bez soudního řízení. 
To bylo t«ké žalobcúm oznámeno dopísem ze dne 30. června 1935, kdy 
byl jim dán též zákaz disposice se zabavenou úrodou. žalovaný splnil 
ustanovení dražebniho řádu o dobrovolných licitacích, i 'kdyby však 
ustanovení toholo řádu splněna nebyla, mohli se- žalobci proti provedení 
dražby brániti pořadem ·instančním předlÍřady správními a nebyla by 
okolnost v právní souvislosti s tímto sporem. žalovaný škodu nezpú
sobil a tím méně způsobil ji úmyslně. Úrodu prodal v.dobrovolné dražbě 
zájemcům za pod~ní podle odhadu, takže nemůže mu býti vytýkáno ne
správné provedení dražby. S o udp r v é s tol i ce zamítl žalobu, 
vycházeje z názoru, že žalovaný jako starosta osady L. nemůže býti 
pohnán k odpovědnosti za bezprávný čin, záležící v porušení jeho- po-o 
vinnosti, poněvadž podle § 66 čes. zříz. obec. jest starosta odpověden 
za své úřední jednání pouze obci, a že tedy nen.í u žalovaného· dána 
aktivní správně pasívní legitimace k žalobě. O d vol a c í s o u d zrušil 
rozsudek· prvého soudu s výhradou právní moci a uložil mu další jed

.nání a nové rozhodnutí. D ů vo d y: NázÚ'fu prvého soudu nelze při
svědčiti. Třebaže si osada L. podle dražebních podmínek ze dne 6. čer
vence 1932 vyhradila, že, nebude-Ii zaplaceno nájemné, má právo úrodu 
exekučně zabaviti a prodati bez soudního řízeni, a přes to, že podle 
usnesení místniho zastupitelstva osady ze dne 9. června 1935 bylo roz
hodnuto zabaviti a prodati úrodu žalobců a žalxl'Vanýk tomu dostal 
zmocnění od starosty obce L. D. ze dne 5. července 1935, není tím ještě 
založeno oprávněni žalo'vaného provésti dražbu svémocně, nebof podle 
ustanoveni §§ 267 a násl. nesp. pat. jest pro každou dobrovohlOU dražbu 
.předpokladem její soudní povolení. Na věci nic nemění, že ustano,vení 
§ .5-8 čes. obec. zřiz. dává starostovi obce právo povolovati dobrovolné 
. licitace movitých věcí, neboť v souzenémpřipadě nutno pokládati místní 
pbe~ L: za. stranu a. usnesení jejího zastupitelstva o vymáhání pachtov-

~ čís. 16053 ~ 531 

" .' kl 'd' o za výkon jejího oprávnění podle 
něho exekučně ne!:lUZ; byt~rf. t~df; žalovaný dražbu, aniž byl k lomu 
§ 58 čes. obez; Z;lZ. ,rov: st~ro;tou místní osady L., vyloučena jeho 
oprávněn, ne~l hm, ze jo benou škodu ve smyslu § 1295 a násl. obč. 
osobní odpovednostza ZpUSo. traně ke s oru dána. Ustanovení § 66 
zák. a je-proto legltrmace na jeho s , "tP eboť řečené ustanoveni 

, ... " 1 e na souzenou vec UZll, II 
čes. obec. znz. n: z škodu 'im zaviněnou. Poněvadž se 
nevylučuje odpoved.nost ta\osty zadalšimi jpro spor důležitými skuteč
prvý soud ml?,o lotbazlku eglll~~~ceprvého soudu podle § 496 Č. 3 c. ř. s. 
nostml nezabyva, y o rozs 

zrušiti. h 'I kursu N e j v y Š š í s o II d nevy ove re . 

D ů vod y: 
, ' lobe! domáhají na žalovaném 

Z obsahu žalo~y je patrn~kv~\ s~a~~ěné svémocné bezprávné čin
lli!hrad.y ško?y, JeJlz ,pod;lad . osti jako starosty osady L., a dow
nosti jel10 pn ,~ykon~ je ~ pov1l1n 'slovně i ustanovení §§ 1295 a násl. 
liivají se v dalslm : vem ple~?eS~ Vl na náhmdu škody ze skutečn.o-sti, 
obč. zák. Vyvozu)l. tedY

b 
s~UI, n.ar~ veřejných funkcí žalovaným, jehož 

která pouze SOUVISI s o s .ar,,;v«m . Z OIho stavu věci jest u žalo
čin však nemá povahU spravmho nakzu. ~ t h' 5610 13763 Sb. 
v«né pasivní legitimace ke sporu dana (s,v. rOZ. c. , 

n. s.). 

čis. 16053. 

Pořad práva. .. "' " iálnlmu ojištěni nepozbývá veřejno~ 
p~vinnost p~attb pnspe.vlry ~ S:laceni Jednanou mezi nemocensko~ 

právm povahy umluvou o J~J!C z o dle 'z á k o n a zavázána k placem. 
pojišťovnou a" o~ob?~, ktera Jest ~ocenská pOJ'išťovna nemůže domáhati 

Nároku z recene umluvyse ne 
na řádném soudě. 

V témž smyslu úr. sb. č. 850. 
(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, R I 3.301/37.l 

k · ... ť. v K H se na žalovaných 
žaluj'íd zemědělská nemocens a,po'ps °čv,nat 2'669' Kc' 80 h s přis\. 

. .. t ' h příspevku v as ce . . 
domáhá zaplacem.~opS n~c t " 'Iovaní jsaupovinni k zaplacení 
žalabní nárok oplra jedl1"~ o, o" z~ z~i v achlu pozemků se zřetelem 
řečet;é p~hledávky !~k'? p;~~/~ ;2": v~ zněn1přílohy k vyhlášceč. 189~ 
na predpls § 171 za : c;alova~i uznávají jednak O to, že SEl žalovanr 
1934 Sb. z. a n., c~~ Zlatiti kd Ž žalující ,pojišťovna zo!bavrla 
zavázalI uvedenau c~stku zajp" o' Y, zavázali k zaplace-ní této 
u žalovaných pohledavku manzelu, B.; a :ze, se D K jakmile jim 
částky prostřednictvim s~ého prav~llho ,z~sl~p~e u~~'den'~u částku ža
bude předloženo potvrzem. O tom, ~e manz~ s t ~ I i c e žalobu odmítl 
lující pojišťavně po'~taupllI .. S o ~ k ~ ~ ~ ~ í s o u d zamítnuv námitku 
pro !]epřr'tpusttnost J'°druadpUrPa'Vr~va;lIOŽ~ soudu prvé sta\;ce, aby.o žalobě 
nepnpus nOS I pora, 
věcně jednal a znovu rozhodl. . 

Ne j v y Š š í s a u d obnovil usnesení soudu prvé stolIce. 3'· 
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Důvody: 

P~dle § 161, odst. I, zák~,č .. 221/19'~4 ve ~nění přílohy k vyhlášce 
~. 189/1931, Sb. z. a.~." vyme:uJe, ~ ~yblfa pOJistné nemocenská pojiš
t~'vn,a, u nl~ ,Jest PO'Jlstence pnhl<rsll!. O opravných prostředcích proti 
vymeru P?!,stovny rozhodují soudy zřízené podle dotčeného zákona nebo 
pol~!I~ke urady (§§ 192, 193, 239 řeč. zák). Vykonatelný platební výměr 
POjlstovny lest, exek~čním :it~le,m (§ 175 uved. zák., § 1 Č. 19 ex. ř.). 
Z uvede~ych Fr~dplSu vyplyva, ze pro nwrok nemocenské pojišťovny na 
zaplacem d~uznych nemocenslkých příspěV1ků není pořad práva přípustný 
(srv. rozh.c. ,?39:8 Sb. n .. ~')', Veřejll?'P:rá."ní záv,azek, jakým jest povin
nost pl,atrtl plIspevky soclalmho pO]Istenl, neztraci úmluvou o jejich za
placem, ~Jedn~n?u mezi pojišťovnoll a stranou, která jest podle zákona 
k 'place~~ za,vazana, povahy veřejnoprávní, která zabraňuje jeho uplat
nem u radnY,ch soudů (srv. Úr. sb. Č. 850). Bylo proto dovolacímu re
kursu vyhovetr a obnoviti usnesení prvého soudu. 

čís. 16t}54. 

T~ebaže bylo P~ávo z~stavni na nemovitosti, na níž je poznwmenána 
~ll1?s!ttuce pod~e zakona c. 6~/1908, z. z. čes., vloženo podle dlužnlch 
UpISU, op~třenych schvalovacl dolozkou nadporučenského soudu stran 
nezl: SUS!lt.uta, be~ omezení, lze véstí exekuci nucenou dražbou této ne
movItosti jen, zm-li exekuční titul nejen proti fiduciáři ny'brž i proti 
substitutu. ' 

(Rozh. ze dne 28. dubna 19'37, R I 39>2/37,) 

Srv. rozh. č. 7761, 11526, 12901 Sh. n, s. 

Ex, e k u ční s () u d povolil vymáhající věřitelce podle' fů'zsud'ku 
Okre.smho. sO,udu v C. B. ze dne 3. října 19G6, Clil 521/36, vydaného 
prot,1 pO,;'IDnym l~nu a Maifdaleně K. k dobyti vykonatelné pohledávky 
4"6?I,Kc 85 s pns!. exekucI nucenou dražbou nemovitosti zapsanýoh ve 
vlozka,ch 4,a 72 poz. knihy kat. území Č. V. Rek u r S n i s ú u d zamitI 
exe~ucm navrh, pokud se týkal polovice nelmovitostí zapsaných ve výše 
dotcených vložkách, p'řipsa~é Ma~daleně K. D LI vod y: Na nemúvi
t;'stech za,~sanych v kmho~,llIch ,vlo~kách 'č. 4 a n poz. knihy kat. území 
c. V" kter~ z polovmy patn dlnzmcl Magdaleně K., jest na této polo'vině 
poznamenana, subshtuc~ pOdl'e zákona ze dne 7, srpna 1908 č. 68 z. z. 
č~s, ve,prospe,ch ,nezlet!leh? Karla J. Ježto substituce ta byla pmuame
na~a dnve ne~ zastavm prav~ pro ~ohledávku v'ymáhající věřitelky, lze 
povohh exeku~" ,nucen?u .d,razbou ,techlo, nemo~ltostí, pokud jsou obtí
zenl:' ~ub~trtucI len, zm~h exekučm !ttul I, prot! substitutovi, nebO' je-Ii " 
~ykazan Jeh? souhlas. JIDak lest vlastmctvl dluzllIce' při sllbstituci podle 
S§ 608 a :rasl. obč. zák. jen vlastnictvím omezeným s právy a ovin
nostml pozlvatele, ta'k~e tu platí ustanovení §§ 511 a násl obl. zák. 
Ex~kuce vnu~eno'll drazbou" se týká podstaty statku a takovou exekuci 
nelze povohtl bez shora uvedených podmínek. 

Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl do,volacímu rekursu. 
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D ů vod y: 

Na ideállli, Magdaleně K. připsané polovici nemovitosti v, knihovní 
vložce Č. 4 katastrálního územi Č. V., jest pod datem 11. prosmce 1923 
poznamenána substituce podle zákona ze dne 7. srpna 1908, Č, 68 z. z, 
čes. ve prospěch nezletiIého Karla J. Pro vymáhající věřitelku bylo na 
celé této vložce bez jakéhokoliv omezeni vloženo právo zástavní, a to': 
dne 17. října 1932 pro 20,000 Kč s přis!. a dne 27. března 1933 pro 
8.400 Kč s přis!. podle dvou dlužních úpisů, Vymáhající věřitelka při
pojila k dovolacímu rtlkursu také originály obou dlužnioh úpisů, opatře
ných schvalovací doložkou okresního soudu v Č. B, jako' soudu "po<u
čenského nezletilého Karla J. v příčině intwbulační doložky. Již tedy 
z knihovniho výpisu samého, nehledě ani k sbírce listin, je zřejmé, že 
toto zástavní právo postihuje celou podstatu řečených nemovitostí, a 
docvolací stěžovatelka má pravdu, že je může uplatniti bez zřetele na 
onu fideikomisární substituci. Aby však mohla vésti i na shora uvedenou 
ideální polovici nemovitostí těch exekuci nucenou draž'bou k vydobytí 
pohledávek z dotčených dlužních úpisů, musel by exekučni titul zniti 
nejen proti liduciářce: Magdaleně K., nýbrž i proti substitutu nezletilému 
Karlu J., neboť jen oni oba dohromady představují skutečného vlastníka 
oné ideální polovice (rozh. Č, 7761, 11526, 12901 Sb. n. s.). ExeIruční 
návrh se však opírá o vykonatelný rozsudek okresního soudu v Č. B. 
ze dne 3, října 19'36, C III 521/36, znějíci proti Magdaleně K. a proti 
Janu K., majiteli druhé ideální polovice, pikoli také proti substitutovi 
nezletilému Karlu J. Není proto tento exekuční titul dostatečný, <rby na 
jeho z,"kladě mohla býti povolena exekuce nucenou dražbou shora uve
dené ideální polovice nemovitosti ve vložce Č. 4 v Č. V. 

čís. 16055. 

Věřitel, pro nějž bylo na nemovitosti zatižené lideikomisární substi
tucí ve prospěch děti dlužnikových vloženo právo zástavní »bez újmy 
práv sUbstitučnlch«, nemá nároku na úhradu své pohledávky z rozvrhové 
podstaty za vydraženou nemovitost a není oprávněn věcně odporovati 
přikázání na pohledávku věřitele, pro níž vázlo na vydražené nemo\7Ítosti 
zástavní právo bez omezení. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, R I 423/37.) 

Ex e k u ční s o u d, rozvrhuje nejvyšší podání zaexekll'čně proda
nou nemovitost, nepřikázal nic na přihlášenou pohledávku 2,086 Kč 
spřísl, příslušící Juliu K, k jejímuž zajištěni bylo vloženo na vydra
žené nemovitosti zástavní právo s doložkou »bez újmy práv substituč
ních«, Rek u r sní s o u d potvrdil n"padené usnesení. 

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

Dúvody: 

Na nemovitostech zalpsaných ve vložce Č. 387 kat. území D., jež byly 
exekučně prodány, vázla pod datem 12. června 1929 lideikomisární sub
stituce ve prospěch dětí exekutových Eduarda, Josefa, Terezie, Jana a 
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Bedřišky j-ových. Dne 3. března 1933 bylo na nemovitostech těch podle 
platebníh_o_ příkazu ze' dne 4. února 1933 U 96/33-1 vloženo pro dovo
laCl?? stezova!ele JulIa F .. vyko~atelné ,,)rá~o, zástavní pro 2.086 Kč 
s ~nsl. s ,doloz~ou »be~_ujmy pIav sUbstItnomch«. Nehyla tudíž ~ímto 
pravem zasta~nl1?_ postIze~a podstata dražených nemovitostí, a nemá 
proto dovolacl,stezovatel naroku na. úhradu své pohledávky z rozvrhové 
p~dstaty, kte,ra Jest rel~ten: oněc~ ,nemovitostí a nastupuje na jejich 
mlsto, a n~H!, p'wto Dpravnen bro]ltI protI tomu, že bylo z rozvrhové 
podstaty pnkazan? fIrmě K, pro jejíž pohledávku vázlo na vydražených 
nen;?vltostech pravo zástavní, bez jakéhokoli omezení a postihovalo 
tudlz.1 samu podstatu nemovitostí těch, . 

čís. 16056. 

Řádná mimosQudni výpQvěď je účinným exekučnún titulem třebaže 
vYPQvl~~~y od~pře~ bezdůvQdně přijeti správně adreS'Ovanéh~ d'Opisu 
Qbsahujlc!ho vYPQved'. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, R I 424/37.) 

.. .? o udp r v é s t ol i c e zamítl návrh vymáhajících věřitelů (ma
]ltelu domu) na povolení exekuce nuceným vyklizením bytu vč. p. 57 
v B. vedene podle_ nllmosoudní výpovědi dané povinnému. D ů vod y: 
§, 5~5, odst. 3 c. r. s, ustanovl1']e, že mimosoudní výpověd' obsahující 
n~leZI~ostI vytč~né v § 562, odst. 1 a 2, c, ř. s., má-li nabýti úónku 
vYP?vedl sou,dnI!, musí ?ÝÍI prokázána listinami, které co do průvod~í 
moc! nezav?ava]l podnetu k pochybnosti. Tomu tak není v exekuci 
o mz )de, jezto z poznámky na zadní straně dopisu obsahujícího výpověď 
vychaz: naje~o, ze povInny tento dopís nepřijal a že tudíž nenabyl vě
domost} o v~povědl, takže neměl mO'žnost podati po případě námitk 
plOl! m, Rek II r s n I s o u d povolil navrženou exekuci. y 

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

Důvody: 

. , \řisvčdčitl je'~t stěžovateli potud, že se rozhodnutí Č. 15127 Sb 
]en.?z ,se rekursm soud dovolává, na souzený případ nehodí je"to

ll 
.. ~., 

? j~ny s~utko_vý děj. Přes to ~šak _nelze dovolacímu rekur~u zřizdat~ 
uspech. -r,1_eba~e _~e k ~lat~l.osÍl vypovedi nevyžaduje, aby výpovfd' b la 
o~obou, J~z s~:dcI, take prIJ~ta, zu"tá~á výpověď přece právním jedXá
n<l11, kte; c muze pr_oh druhe osobe pusobiti jen, když se stalo vůči ní 
nebo jejlmU Z1l10CnenCI (VTZ rozh. č. 10764 Sb. n s) O t ,k . -- d 
jde Podle '--ť' k 'h ' ,. a ovy pnpa 

,,' v ZJlS ;nI rt' ~rsn}' o soudu dOfučoval poštovní zřízenec dopo-
rucene odeslany a spravne adresovaný dopis obsahUj'ící řádnou' . 
soudní výpověd' " 'k' 011moP .', ' povmnemu, ' terý však přijetí bezdůvodně odepřel 

ovmnemu byla tudíž dána rnožnust aby dotčený do' V" .' 

obsah seznal. Nepoužil-Ii této možn;sti °ne'st;lo ;0 tl'mPIS p'nj~l a jJeh~ 
vy' 'd'" t '''', ,(. ~ - • Pl aVl11 Jel Dam 

pOVI a]lcI s ronY' neuclI1ne, neboť by so příčilo za' sa j' ,. . 'h - cam pOCdve o 

- Čís, 16057 -
535 

styku, kdyby adresát bezdůvodným odepřením přijetí dopisu mohl při
praviti odesilatele o !právní lÚéinky, kterých chtěl dotčeným dopisem do
síci. Z téhož stanoviska vycházejí také předpisy civilního řádu soud
ního o doručování soudních zásilek, 'Odepřela-li osoba, které může býti 
platně doručeno, přijmouti písemnost bezzákonného důvodu (§ 109 
c, ř. s.). 

čis. 16057. 

Nepřípustuost d'Ovolac.ihQ rekursu dQ rQzhQdnuti rekursnihQ soudu, 
jehož předmětem jest, zda má býti PQdle § 20 vlád. nař. č. 115/1931 
Sb. z. a n. základem pro úpravu zvláštní 'Odměny sprÍ!vce kQnkursn! pod
staty sazba úhrnných odměn A, připQjená k řečenému vlád. nařízen~ či 
zda má býti 'Odměna upravena PQdle § 22, 'Odst. 2, uved. vlád. nařízení 
na. základě jednQtlivých PQlQžek. Nezáleží na tom, jde-li 'O čiseln'Ou 
úpravu zvláštní 'Odměny, anebo o usnesení rQzhQdující vůbec 'O tétQ 'Od
měně ('O tom, PQdle .iakézákladny má býti výše 'Odměny určena). 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, Rl 46Q/37.) 

K o n k II r sní ,k o m i s a ř rozhodlcllsnesením ze dne 19. prosince 
1936, že základem pro vyměření odměny správce konkursní podstaty za 
správu úpadcových nemovitostí má býti sazba podle § 20 vlád, nař. 
č. 115/1931 Sb. z, a n.Rekursní so'ud k rekursu věřitelky M. 
banky v B. zrušil napadené usnesenÍ. D ů vod y: Dojde-li k zpeněžení 
zvláštní podstaty, přísluší správci konkursní podstaty za součinnost při 
zpeněžení podle § 22, odst. 2, vlád. nař, č. 115/1931 Sb. z, á n, odměna 
zvláštní, kterou určí soud eXekuční (§ 127, odst. 4,'a § 50, odst. 3, 
konk ř.). Kromě této zvláštní odměny přísluší však správci 'konkursní 
podstaty ještě úhrnná odměna podle § 80, odst. 2, konk. ř. a §§ 19 
a násl. řeč. vlád. nař, Do základu pro výměru této úhrnné odměny (§ 20, 
odst 1, uved, vlád. nař.) nelze započítati celý výtěžek zvláštní podstaty, 
poněvadž by se t<tkto správci do'Stávalo, dvojí odměny za tutéž činnost, 
nýbrž jen možný přebytek výtěžku zbývajícíhO po uspokoj ení všech 
oddělných věřitelů (hyperocha), který spadá do společné podstaty (§ 51, 
odst. 2, konk. ř.). (Srv. po'sudek nejv. soudu ze dne 22. května 1933, 
Pres 409/33, otištěný v Č. 6 Věst. min. sprav, z roku 1933.) 

Ne j v y Š š ís o u d odmítl dovolací rekurs správce konkursní pod
staty. 

Důvody: 

Předmětem rekursního soudu nebyla otázka, zda je zvláštní odměna 
správce konkursní pod'Staty, příslušící mu podle § 22, odst. 2, vlád. 
nař. Č, 115/1931 Sb. z. a n., poMedávkou za podstatou společnou či za 
podstatou zvláštní, nýbrž jen otázka, zdali má býti podle § 20 téhož 
vlád, nařízení základem pro úpravu této zvláštní odměny sazba úhrnných 
odměn A, připojená k řečenému vládnímu nařízení, či' zda odměna má 
býti upravena podle jeho § 22, odst. 2, na základě jednotlivých položek 



I' 
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»za vedení sporů a exekucí, za součinnost při zpeněžení zvláštní pod
staty a za práce konané v řízení správním«. Nejde tedy o rozhodnutí 
o pohledávkách ve smyslu § 50', odst. 3, konk. ř. Č. 64/1931 Sb. z. a n. 
protí němuž by zásadně nebyl vyloučen do,volací rekurs podle § 192' 
odst. 2, konk. ř., nýbrž jde o dovolací rekurs protí usnesení vrchníh~ 
soudu jako soudu rekursního 0 nárocích správce konkursní podstaty na 
odměnu, kteréžto rozhodnutí jest podle § 127, OdSl. 2 druhé věty kon
kursního řádu konečné. Takový dovolací rekurs jest' nepřípustný; a to 
ne~en tehdJ:' když napadené usnesení upravuje číselně výší zvláštní od
meny, ale I t~~dy, kdy~ vůbec mzhoduj~ o odměně správce konkursní 
podstaty, tudlz I tenkrate, když rozhodUje o tom, podle jaké základny 
má výše odměny býtí určena. 

čís. 16058. 

I. Nepřípustnost samostatného dovolaciho rekursu do rozhodnuti re
kursni~.o s~udu, jimž byl~ vyrovnacímu věřiteli odepřeno hlaSovaci právo 
pro pnhlásenou pohledavku, třebaže rekursni soud usnesení prvého 
soudu, při~nayši v~řiteli hlasovaci právO', z jiných důvodů zrušil s vý_ 
hradO'u pravm mOCt. - II. Dovolaci rekurs jest v takovém případě od
mítnouti pro tentokráte. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, R 1 464/37.) 

K ll. srv. mzh. č. 2424 Sb. n. s. 

Vy r O v n a c í k o m i s a ř u krajského soudu v L. přiznal USne
sením ze dne 10. října 1936 vyrovnacímu věříteli Hanuši A. hlasovací 
právo jen za částku 14.487 Kč 30' h z jeho přihlášené pohledá:vky 
24.~87 Kč 3D h. R.e k u r sní s o U d k rekursu vyrovnacího dlužníka 
zrusll us~esenl. prveho s01;du a uložil mu, <ťby, doplně 'řízení, po právní 
mOCI 3'rusovaclho usnesent znovu rozhodl. D ů vod y: Vyrovnací věřitel 
Ha~us A .. jest vl<ťstníkem ideální polovice nemo'vitO'stí, jež byly S pří
slusenstvln: v ceně 91.0'10 Kč oceněny celkem na 1,250.'00'0' Kč, takže 
c~n.a polOVIce činí 625.000 Kč. Nejnižší podání s polovicí příslušenství 
č~m 416.66'? Kč .60 h. Pohledávka Hanuše A. 24.487 Kč 30 h jest zajiš
t~na kauč~~m zastavním právem na po,IO'vici patřící vyrovnacímu dluž
mku ~o ,:yse 35.00'0' Kč. Zástavnímu právu Hanuše A. předch<'rzejí zá
Mavnt prava. za pohledávky y celkové částce asi 300.00'0' Kč. Zajištění· 
jeho ,pOh!~d~vky ,~,alezne tUdlž plné úhrady v nejnižším podání. Hanuši 
A. p.nslusl vsakdale podle § 1101 obč. zá!k. 0'. i zákonné právo zástavní 
na mve'c!a et lllata k zajištění nájemného. Polovina ceny jich jest 
45.5015 Kc, kteroužto částkou jest jeho pohledávka rovněž kryta. Z toho 
co uvede.no, plyne, ž.e věřiteli Ha?uši A. nepřísluší pro jeho pohledávk~ 
24.187 Kč 30 h,pr~vo hlasovacl p~dle §,47, odst. 1 vyr. ř. Tím se 
zmen!1 pod~tatne zakla~ pro určem pomeru hlasovacího podle § 50' 
vyf. f. Za predpokladu, ze by věřitelé Josef f., františ·ek Č. a Antonín 
U., kteří hlasovali proti vyrovnacímu návrhu, neměi'i hlasovací právo za 

- čís. 16059 -
537 

své celé pohledávky, býla by dosažena i tříčtvrtinová v,ětši~a po~le § 50' 
v f. ř: a byly by tak splněny oba předpokl<ťdy pro pr.ljett ,~avr~u. Po-
lvadž však dlužník upírá posléze uvedeným vyrovnaCIm ve;ltelull1 hl,~

~~vací právo, musí vyrovnací komisař zjistiti, zd,a a kterou cástkou pr!~ 
sluší řečeným věřitelům hl~sovací právo, ~terouzto ~t~1JkOU se pro svuJ 
odchylný názor o hlasovaCIll1 pravu Hanus.e A. nezabyv~1. , 

N e j v y Š š í s o u d 'Odmítl pro tentokrate dovolacl rekurs Hanuse A. 

DůvO'dy: 

Rekursní soud sice zrušil s vyhradou právni moci usnes,ení pr.vého 
soudu, jímž bylo Hanuši A. přiznáno hlaso'vací p:ávo pou;,e za, č~stku 
14.487 Kč 30 h z pohledávky 24.487,Kč 30 h ... Av~~k v oduv~dne.nt do
spěl rekusní soud k závěru, že Hanusl A. nepnslusl hlasovacl pravo, z~ 
pohledávku 24.487 Kč 3D h, tedy ani za částku :4.4~7 Kč 3D ~. Zmeml 
tedy ve skutečnosti usnesení pr,:ního soudu taM, ze .vubec odepTel hl"so
vací právo Hanuši A. Do takoveho rozh?dnutt ne,~~ podl~ § 52, odst. 3 
vyf. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n. samostatnJ: rekurs pr~pustny a lze mu od
porovati toli'ko rekursem proltpolvrzenr vyrovnan!. ,- Bylo proto ne: 
přípustný samostatný rekurs podle § 526, odst. 2, c. LS., § 188 konk. f. 
a § 70' VyL ř. pro tentokrát odmítnouti (srv. rozh. Č. 2424 Sb. n. s.). 

čis. Hi059. 

Jest nezákonnosti (§ 46, odst. 2 zák. č. 1(}~/1931. Sb. z. a n.): jestliže 
trižší soudy povolily rozluku manželst,ví ~ozv~en~ho kontradlkto~im 
rozsudkem pro hluboký rozvrat, zalozeny dusevm. ch~robou manzel
činou, jež nedosahuje stupně u~eden~ho v § 13 ~t z~. c. 320~1919 Sb; 
z. a n., aniž zjistily skutečnosti, ktere by, dopo.ustel~ usudek, ze a proc 
jest tímtO' stavem manželčino/m účel mat17lelstvl zmaren. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, Rl 538/37.) 

Manželství stran bylo rozvedeno rozsudkem bez viny manželů. žá
dosti manžela zaměstnance česko,slovenských státních drah, aby byla 
povolena rozl;lka manželství podle § 17 ťů'zl. zák., s o u cl p r v é s t o
líc e vyhověl a prohlásil manželství za rozlotlčené bez v111y stran. R ,e~ 
k u r sní s o u d potvrdil napadené usnesení. 

N e j v y Š š í s o u d změnil usnesení obou nižších soudů tak, že 
návrh na rozluku m"nžel'Ství zamítl. 

D ů vod y: 

N0zilkonnost na,padeného usnesení (§ 46, odst. 2, nesl'; říz.) s~le
dává stěžO'vatelka v tom že povolení rozluky odporUje dobrym mravum, 
poněvadž by přišla o pe~sijní nároky. Pokud dále uvádí, že rekursní soud 
nevyloučil ve výroku l>ozlukový důvod nepře1konatelného odporu (§ 13, 
písm. i) rozl. zák.), ač v důvodech uvádí, že z ře~2né~o dúvod~ nelze na 
rozluku uznati, není tu vúbec nezákonnoslt, ponevc.dz am prvy soud ne-
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uvádí ve výroku, z jakých důvodů povoluje rozluku, nýbrž číní tak 
správně v dúvodech, rekursní soud tedy při svem právním názoru ne
měl příčiny, aby výrok ten nějak opravoval. Ani z prvního důvodu nešlo 
by o nezákonnost, protože rozhodnutí o tom, zdali by se povolení roz
lu:ky přičilo do~r>,m m;avům,. nemůže, se ,opírati o žádný přímý předpis 
z",konny, nybrz .lest vyhra:dne Jen pravmm posouzením, u něhož zpra
vIdla nelze !llIUVIlI .o odporu s jasnym anebo nepochybným zněním nebo 
smyslem z<tkona, Jehož bylo nebo mělo býti na případ užito. Avšak 
usnesení nižších soudů jsou nezákonná z jiného důvodu. Jde o povolení 
r~zluky manželství rozvedeného rozsudkem bez viny stran (§ 17 rozl. 
zaJk.). V takovém případě má soud, který má rozhodnouti o návrhu na 
rozluku takového manželství, konati šetření podle zásad nesporného ří
z·em o tom, zda by skutečno'sti ve sporu o rozvod najevo vyšlé byly už 
teh,dy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň byio bývalo žalováno, a 
sml pOVolltl rozluku jen, dojde-Ii k přesvědčení, že lomu tak bylo. Uve
d~nýrozsudek zjišťuje ze znaleckého po·sudku, že žalobkyně již před 
~natk~m trp~la hystero.epileptickými záchvaty! které ji činily k man
zelstvl nezpusobdou a Clm JI 1 dnes, a dOVOZUJe z toho, že na základě 
řečené chof.oby nezaviněné žalobkyní nastal mezi manžely hluboký roz
vrat a !,eprekonatelný odpor. Tento poslední důvod správně vyloučil 
rekursm soud, protože tu nebylo souhlasného projevu druhé strany. 
Chor~ba odpúrkyně, jak ji zjistil rozvodový wzsudek, není tak kvali
lrko,vana, aby mohla býti samO'statným dúvodem rozlukovým podle 
§ 13 g) r~zl. zák. Pokl~d, ~e pak v rozsudku z ní vyvozuje hluboký roz
vrat, manzelstvl, neZjlstuJe rozvodový rozsudek žádných skutečností, 
ktere by Jak co do stupně a trvání choroby, t<tk co do jejích následků 
pro .s~olečnýživot manžeilú doponštěly úsudek, že tímto stavem odpůr
k~ne Jest zmařen sám mravní a hmotný účel manželství a že choroba ta 
puso bIla na manželství tak rozvratně, že přivodila nenlO'žnost manžel
ského společenství. Navrhovala'l ani v onom sporu neodúvodňoval svůj 
návrh na rozvod manželství z viny manželčiny hlubokým rozvratem 
vznrklým následkem její choroby. Zjištční rozvodového rozsudku na
prosto nepodávají podklad pro rozlukový důvod hlubokého rozvratu 
podle § 13 h) rozl. zitk. Bylo proto odůvodněnému dovolacímu rekursu 
vyhověno, 

čís. 16060. 

~yly-!i strany v trvalém obchodním spojení, za něhož bylo zbožl 
~o,daváno na úv~r, musí prodate! při další objednávce, chce-Ii se odchý
hÍ! od dosavadmho způsobu prodeje zboží na úvěr kupitele na to ítpo
zo~iti, jinak plati dodání zboží na úvěr za mlčky '(konkludentně) ujed
narne. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, Rv [ 2.041/35.) 

žalobkyně, majitelka zlatnického a hodinářského závodu se na žalo
vaném domáhá žalobou, aby žalov<tný splnil smlouvu uje'dn<tnou s ní 
dne 24. srpna 1933 a dodal jí objednané u něho ,;!atnické zboží K odů
vodnění žaloby přednesla, že po její písemné objednávce ze . dne 22. 
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1933 přišel žalovaný k ní do obchodu, že při tomto jednání. byly 
sr.?~~n změny stran objedn<tného zboží, že si žalo;aný sepsal zbOZI za
ť~~k~J definitivně objednané a, že ž::tobkyn~ pote, d,ne 24 .. sr?n~ 193~ 
ob.ednala podle tohoto ujednám zboz" Jehoz d~dalll ~e do:na~~ ;'Jez 
se Jžalovaný zavázal dodati za podmínek, za kterych. dosl? pn dnveJslc~ 
objednávkách. S o,u d p r v é s t o I i c e vyhověl zalobe. O d vol a c 1 

s o u d žalobu zamltl. 
N e j v y Š š í s o u cl obnOVIl rozsudek soudu prvé stolice. 

Dúvody: 

žalobkyně objednala od žalovaného před objedn~v~ou, která je 
předmětem sporu, již čtyřikrát různé "boží. :;vedene ctyn ob]edn<tvky 
byly žalovaným také uskutečněny. Ve dvou pnpaclech byla tr~ova .cena 
podle nepozastavených faktur splatná do 30 dnů, v J,e~nom pnpade v 6 
měsíčních splátkách, počínaje I měsí~,po v~stavelll =lčtu, a v jednon; 
případě v 8 měsíčních splálbch, pocmaJe ,leden ~es~c po vy~taven~ 
účtu. Při sporné objednavce nebyly ~J:dnany zvlas,tm plateblll, ~od 
mínky. Jest tudíž podle zásad podlveho obohodmho' styku mll! ,za 
to, že prakse o splatnosti trhových cen, .zachovava~~ za. do~avadl1lh:: 
obchodního spojení měla býti zachována I v tomto pnpade a ze l zbOZI 
podle sporné objed;lávky mělo býti dodáno na Ú~~r. Ch;ěl:~i se žalovaný 
odchýliti od dosavadního způsob.u ('fode)e ~bOZI n~ U~b, mu~el pk:: 
poctivý obchodník llpozormtJ zalobkym na to, ze obJedna~~ zbOZI 
již nehodlá dodati žalobkyni na úvěr, jako v dosavadmch ~npade~h. 
Z toho co uvedeno, proto vyplývá, že i podle sporné ?b]edn2:vky melo 
býti zboží žalob'kyni dod"no na úvěr, nikoliv za hotove z ruk~ do. ruky 
a že se žalobkvně mMe domáhati žalobou dodání zbož~ amž, musela 
prohlásiti ochotu zaplatiti kupní cenu z ruky do rulky, a ze ;ake ~eb,ylo 
důvodu pro to, aby tento zavazek byl p~Jat do wzs~dkoveho vyl.~ku. 
Nezávažné jest jedn<tk, že splatnost trhovych ce?, v predchoz:~h pnpa
dech byla upravena různě, jen když ve vsech pnpadec~ ZbOZl bylo d~
dáno na úvěr třebas různého trvání, jednak že žalobkyI;e platebmm lhu
tám nedostál~; to mělo býti žalovanému tím spíše podnet~m ~ ~omu, aby 
při datším obchodě, který u.iednával se stranou !prodleva]1cl, Ujednal 
výslovně splatnost trhové ceny, nechtěl-II pokr,ačovah v.dos~d pr::k: 
tiko,vaném poskytování zboží na úvěr. Bylo-II v'sak I v p~lpade, ,? ne]z 
jde, mlčky ujednáno dodání zboží ~a ~věr, mohl žal5lva~y odepnlI .do
dání zboží jen za předpokladu dru'he vety § 1052 obc. ~a,(. Tent? p~ed
poklad však nebyl splněn, ježt~ žal~va~ému mu.selo bytlv ~?be, UJed
nání sporné trhove smlouvy znamo, ze zalobkyne \JElspl~1l1a S\ e ~avatky 
z dřívějších objednávek zboží a že špatně platí; neboť, zal?bkyn.e vysta~ 
vila žalovanému na SVll] dluh několik směl;ek, ]eJIcl~z }!IJel~ zalov~ny 
dopisnicí z ll. července í 903 potvrzuje, a duvodem n~vstevy zalo,:aneho 
u žalobkyně, při níž došlo k sporné trhové smlouve,. bylo prave, aby 
jednal se' žalobkyni ve věci vystavených směnek, J~k ],:st patr~o z d?~ 
pi Sll žalovaného ze dne 12. zitří 1933. MusIlo-ir vsal~,z~19~"nemll ~yÍ1 
známo, že žalobkyně nesplni!a dosud závazky z dnvClslch trhovych 
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smluv, ~ llzavřel-,li s ní přes to- ,novou trhovou smlouvu za nezměněných 
plat~bJ?lchpodmmekdos~vadmho obchodního spojení, nemůže odepříti 
spln,em s,;eh? dodac:ho zavazku poukazem na majetkové poměry žalob
kyne, zname mu v době uzavření řečené smlouvy. Ustanovení § \O 
O?st. 2, VyL ř. se na souzený ptípad nehodí, ježto smlouva hyla uzavřen~ 
pred zahaJemm vyrovnání. 

čls. 16061. 

Propachtováni zubnl technické koncese (zák. č. 303/1920 Sb z a n) 
bez schválení příslušného úřadu jest nicotné (§ 879 obč. zák.)." • 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, Rv I 2606/35.) 

. žal.obkyně, jež bYla sirotčím práve'!1 oprávněna provozovati schvále
nym za~tupcem zubm telchmckou praxI, se na žalovaném domáhá z dů
v~du n,aJmu nedoplatku 4.4!0~ Kč. Protí žalobě namítl žalovaný, že ža
lobkyne mu nepmnapla z~bm !echnickou praxi v tom smyslu, že by mu 
pronapla p'ro.:'owv~u, zanzem, okruh zakaznictva atd., nýbrž že mu 
pron:'Jala clste)en zlvnostenské oprávnění podle ustanovení § 55 živu. 
~', Dale uvedl: ze nebyl Jako paohtýř koncese žalobkyniny živnostenským 
urade,m schvalen; Pole plednesla žalobkyně, že jest správné, že výmě
;em zlvnos!ellSkeho úřadu IV P. ze ?ne 22. &l1'na1934 byl schválen 
J~ko odpovedny zastupce zubll! techmcké koncese Miloš S. zubní tech
mk v K., kt~rý prokázal příslušlnou způsobil'Ost, a ten 'byJ! oznámep 
u~edenemu uradn na výslovné přání žalovaného který sám jmenova
neho udal a jehož žalobkyně před tim ani neznala'. S o udp r v é s t o
II ce uznal pO,dle žaloby. O Ll vo, I a c í s o u d žalobu zamítl. D ů
vod y:. Jde o ZIVn?st~oncesovanou ve smyslu ustanovení § 22 živn. ř. 
Ko~cesl nemohla vsak zalobkyně převésti na žalovaného poněvadž má-li 
s,e Zlvnost koncesovaná převésti na jiného, jest k to!~u podle ;á,kona 
treba .nove koncese (§ 56 živn. ř.). Žalobkyně mohla žalovanéh'O ustano
VIt; zastupcem. ve ~vé ,živnosti nelbo mu Ikoncesi pro1pachtovati, to i ono 
ovsem se schvalemm zlvnoste"ského úřadu jak předpisuje § 5'5 živn ř 
~.odle vlast~ích ~,dajú žalobkyněriIěl býti ~zmámen a byl také schváie~ 
zl:n~stenskym. uradem Mllos S. jako 'Odpovědný zástupce v provozu 
zubm techmcke, ~onc~se, který prokázal příslušnou způsobilost. Ta sku
~tfn~,st Jest zjl sten a I zp;á~ou zdravo'tní~? re1erátu magistrátu ze dne 
, '. ubna 1935 resp. vymerem tohoto ura'du ze dne 22. srpna 19'34 
~~ J. X 1684~/34, Z 116~<2, podle. nichž byl Miloš, S. schválen zástup~ 

m - nam:~tke"! - teto zubnI technICké koncese. Za náměstka ve 
~,:,yslu § 5.5 Zlvn. r. lze pokládati jen toho, kdo pmvozuje živnost na 
ucel vl~st?lka konce~e. Pravý opak byl však zamýšle'n smlouvou, 'iž ža
lobkyne Sjednala se zalovanym, neboť žalo'vaný měl provozovati ,fonce
sova~o,u ZIVI~?st samostatně a na vlastní účet. TO' se .vša'k příčí živno
~tenskem~ radu, neboť stranami zamýšlené p,rovo'ZO'vání koncesované 
zlvnosl! zalob~yniny nevyhovuje zákonnému pojmu náměstka, nýbrž 
~ut~o Je pov.az9v~Í! za nedovolené samotné provozování živnosti žalo-

anym, kryte trel! osobou, totiž odpo,vědným náměstkem Milošem S., 
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a to arci způsobem nepřípustným. Právem proto vytýká žalovaný, že 
sporná sml~uva je nicotná. podle §.879 ?bč. zák. a ž~ proto žalobkyně 
nemůže z m vvvozoval! prav am zavazku (srv. rozh. c. 9734 Sb. n. s.). 
Bylo tudíž jeh~ důvodnémn odvolání vyhověno. 

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

Důvody: 

K správným, zjištěnému. stavu věci ~. zák?nu vyhovujíc~m, důvodům 
odvolacího soudu. se dodáva toto: § 55 zlvn. r. zakazuje vvsem Jen pod
pacht živnosti, aniž vyslovil o nico~nos! smlou;,y řečen,~mu z<lkaz:, se e~í: 
Čící. Je-li však zákonem z duvodu vereJnoprav!1!ch pnmo zakann urclty 
druh smluv, pak nutno ,pokládati smlouvu pmti zákazu uzavřenou za 
ni co tnou podle všeobecného předpisu § 879 obč. zák. (srv. rozh. Č. 6835 
Sb. n. s. O takovou smlouvu jde v souzeném případě, poněvadž podle 
zjištění nižších soudů byl živno,stenským úřadem schválen jako odpo
vědný náměstek zubní technické koncesel, kterou žalobkyně provozuJe 
právem sirotčím, Miloš S., kdežto žalovaný jako pachtýř nebyl jmeno
vanému úřadu ani oznámen, ani jím schválen. Rozhodnutí Č. 11853 a 
8383 Sb. n. s., jichž se žalobkyně clovol'ává, se na souzený při pad ne
hodí, neboť v obou případech lam řešených šlo o smlouvy o . převzeH 
koncesovaného podniku, jichž podmínkou bylo, že přejímaJeh t",ko've
hoto podniku bude příslušným úřadem udělena '~~oncese k J.eho .~rovo, 
ZO'vání po případě, že pachtýř podmku bude zlvno'stenskym uradem 
schválen. Takové schválení vš,ak nebylo v souzeném případě vyminěno. 

čls. 16062. 
Pozemková reforma. 
Ujednání, že kupítel nemovitosti ze zkráceného přídělu nahradl »vý

luhy spojené se schválením smlouvy, byť byly předepsány prodateli«, 
nelze vztahovati na t. zv. režíjnl příspěvek, který se prodatel zavázal 
podle předchozí dohody se Státnlm pozemkovým úřadem zaplatiti státu, 
»dojde-li z podnětu a v zájmu prodatelově k změně v přidělovém pro
gramu«, ledaže by bylo kuplteli známo, že řečený příspěvek patři po
dle úmyslu prodatele pod výlohy spojené se schválením smlouvy. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 19'37, Rv II 397/35.) 

Žalobce prodal kupní smlouvou ze dne 23. únOra 1933 žalované obci 
různé lesní parcely z vl. Č. 453 mor. zem. desk v kat. území M. a z vl. 
Č. 577 kat. území Č. Smlouva byla vazána schválením Státního pD'Zem
kového úřadu podle § 7 zák. Č. 215/1919 a zák. Č. 108/1921 Sb. z. a n. 
žalobce tvrdí,· že dotčenou kupní smlouvu sjednal ve smyslu generální 
dohody, kterou .uzavfel se Státním pozeml<o,vým úřadem dne 12. února 
1930. Podle řečené generální dohody se žalobce zavázal pro případ, 
kdyby došlo k změni>m v přejímacím a přídělovém programu, nahraditi 
Státnímu pozemkovému úřadu výlohy, nákhldy a záv",zky, které by ji
Mk při d'Održení stanoveného programu nevzešly, tak, jak mu budou 
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předepsány. žalovaná se v kupní smlouvě ze dne 23. února 1933 zavá
zala zaplatiti výlohy spojené se schválením smlouvy Státním pozemkovým 
úřadem, byť i byly předepsány žalobci. Státní pozemkový úřad schválil 
sice kupní smlouvu, vázal však toto schválení podmínkami. Mezi jiným 
měl býti zaplacen 10% poplatek podle § 61 příděl. zák. ve výši 5·2.424 Kč 
80 h a dále měla býti zaplacena částka 15.727 Kč jwko náhrada nákladů 
vzniklých Státnímu pozemkovému úřadu při uskutečňování pracovního 
plánu a z připravovaného již přídělu na odprodávané části velkostatku. 
Obě tyto částky, které byly žalobci předepsány k placení do 1. září 
1933 pod následky 5% úroiků , prodlení, jsou tudíž výlohami spojenými 
se souhlasem státního pozemkového úřadu. 10% poplatek zaplatila ža
lovaná již Státnímu pozemkovému úřadu, ,částku 16.727 Kč však se zdrá
hala zaplatiti. Domáhá se proto žalobce buď výroku určovacího, že ža
lovaná obec v: závazku zaplatiti výlohy spojené se schválením kupní 
smlouvy ze dne 3. února 1933 se strany Státního pozemkového úlřadu, 
byť I byly předepsány žalobci, převzala závazek nahraditi za něho jmé
nem náhrady nákladú vzniklých Státnímu pozemkovému úřadu při usku
tečňo'vání pracovního plánu a z připravovaného již přídělu na odprodá
vané části velkostatku 15.727 Kč, anebo, že žalovaná jest povinna za
platiti žalobci částku 15.727 Kč s přísl., nebo, že žalovaná jest povinna 
zproslIlI žalObce závazku zaplatiti Státnímu !pozemkovému úřadu ,částku 
15.727 Kč s přísl. a za tím účelem uvedenou částku zaplatiti Státnímu 
pozemkovému úřadu. Proti žalobě namítla žalovaná obec mimo jiné, oč 
tu již nejde, že žalované nebylo nikdy řečeno, co smluvil žalobce se Stát
ním pozemkovým úřadem a j<lké závazky vůči tomuto úřadu převzal. 
O koupí leslI jednali zmocněnci žalovaného města dne 26. srpna 1931 
v P. se zmocněnci žalobcovÝnlÍ; při tom byla sepsána informace, obsa
hující předmět koupě a kupní cenu, a bylo v ní uvedeno, že město za
platí ze svého poplatky 'převodní, výlohy kupní smlouvy, intabulace, 
10% poplatek Státnímu pozemkovému úřadu a výlohy za měření. Další 
závazky převzaty nebyly. lnfo'rmace ta byla sepsána po dlouhém a ze
vrubném jednání. O náhradě v),loh v žalobě uvedených vůbec nežádali. 
Poté předloží! žalobce žalovanému městu kupní smlouvu .k podpisu. 
Smlouva ta byla pak podepsána. Ani touto smlouvou nepi'evzala žalo
vaná vůči žalobci, aní vůči Státnímu pozemkovému úřadu žádných dal
ších závazků, které nebyly jíž uvedeny v informací ze dne 26. srpna 
1931. Městské zastupitelstvo žalované obce schválílo smlouvu pouze za 
těch podmínek, které byly ujednány zástupci žalované v P. dne 26. 
srpna 1931. Ani z písemné 'kupní smlouvy ze dne 23. února 1933 nevy
svítá závazek žalovaného města lk zaplacení zažalovaných výloh. vý
razem »výlohy spojené se schválením kupní smlouvy« mohly by býti 
míněny toliko výlohy běžné, které snad vzejdou se schválením, j"ko vý
lohy intervence, dávka z úředního výkonu, porta, kolky a podobné. 
Niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

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

Důvody: 

Po právní stránce jest vycházeti z odstavce 7 kupní smlouvy ze dne 
23. února. 1933, který stanoví, že výlohy spoj ené se sepsáním a kolko~ 
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váním této smlouvy, jejím knihovním vklMem, jejim schválenÍI;' Státním 
pozemkovým úřadem, byť i byly předeps"ny prodavate~l: pak .utrat>:ky:
tance na kupní cenu, jakož i poplatky převod11l I s pnpadnyml pnra:
kam i a 10% poplatek pro Státní, pozemkový úřad ye s?'y~lu ~ 61 přide
lového úkona zaplati kupující mesto K. Tak zvany rezlj11l pnplatek ve 
smyslu odstavce 16 generální dohody hlobcovy s,: Státním po,,:emkovým 
úřadem ze dne 12. února 1930 je tako,ve povahy, ze jej nelze vradllI pod 
výraz »útraty spoje~é s; sch,:álenim smlo~vy.«, ~ebl!lo-lí pn ;;)ednávání 
.smlollvy té výslovn~ ře~eno, ze I tento"reZ,ljHl pn~pevek nal~zl ~? lltrat 
spojených se schvale11ln; smlouvy. Pnspevek ten ,ne~ouvlslpnmo se 
schválením smlouvy a vubec s kup11l smlouvou, vzdyt smlouva ta ne
musila míti nutně v zápětí žádné takové výlohy, nýbrž byl způsoben 
tím, že došlo k změnám \původního přejímacího a přídělového pro;: 
gramu. Změny ty nezpůsobila žalovaná obec, nýbrž .žalobce výhradne 
ve svůj prospěch, ježto pTodejem z volné ruky utrží! více, než by byl 
dostal od Státního pozemkového úřadu na ceně náhrado'vé, jak jde na
jevo i z výpovědi svědka Dr. B. I když je do kllpní smlouvy P?jata do
ložka, že kupitel hradí všechny náklady se smlouvou tou spojene, byť 
i byly předepsány prodavateli, a že proda.vateli n;usí zůstati ,kupní cena 
čistá, neznamená to, že by kupltel nemovltosh mel hradili I sRodu, 'kte
rou by prodate!. musil nahraditi osobám smlouvou. tou poškozeným, na 
př. pachtýřům ne?.odřív~j,Šín; kllpitelům též~ nel~?vito:sti. A ~tejně j~ 
tomu s tak zv. reZljlllm pnsipe\Ckem v souzenem pnpade, ze]mena kdyz 
10% poplatek podle § 61 p!ídělového z,~kona, :'Č je ,~ta~oven ~~ín:o 
v zákoně, jest v kupní smlouve uveden zvlasť, kdezto »,pnspevek rezIJm« 
spočívající na pouhé dohodě mezi žalobcem a Státním pozemkovým ura
dém, tam uveden není. Ježto nebylo pro'kázáno, že zástupcům města K. 
nebo jeho obecnímu zastllpitelstvu bylo při sjednávání kupní smlouvy 
se žalobcem známo, že pod výraz »výloh spojených se sepsáním této 
smlouvy se strany Státního pozemko'vého úřadu, byť i byly předepsány 
prodavateli«, náleží i režijní příspěvek uvedený v uvedené generální 
dohodě žalobce se Státním pozemkovým úřadem, právem olba nižší soudy 
odepřely žalobci nárok proti žalovanému městu na zaplacení řečeného 
příspěvku. 

čis.16063. 

Též akcie znějlci na 'jméno je věc. zastupitelná a nenastává nemož
nost plněni, jestliže jej! majitel ji převedl po prodeji na jiného. 

Je-li však podle stanov akciové společnosti k p~evodu vlastnictvi 
akcie na neakcionáře potřebi povoleni společnosti, neni kupni smlouva 
právně účinná, nebylo-Ii povoleni uděleno. 

Rozh. ze dne 28. dllbna 1937, Rv II 497/35.) 

žalobu, kterou se žalobce na žalovaném domáhal splnění trhové 
smlouvy, sjednané o prodeji jedné polovice kmenové "kde Rolníc:kého 
cukrovaru v D. se yšemi právy a povinrlO'stmi za 1.100 Kč, a vydání ře-
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čené polovic.e akcie proti zaplacení uJ'ednané s o u d yzamltly. trhové ceny, niž š í 

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

D ů vod y: 

. Nižší soudy nesprávně posoudil' .., 
uJ,:ly stanovisk?, že jde o nemožnoJ :el~fn~ t~~av~1 stmnce, .když za
a ze by proto zalobce mohl ml't' , kP ove smlouvy In natura " I - I 'nam pouze na odškod ' , ' 
nem srn ouvy. I akcie znějící n . " ., . ' nem pro nespl
taková akcie stejného druhu ': hm~no Je vec zastupItelná, ježto každá 
a nezáleží na tom, která z jedK~~li~ .a~uJ~ ~teJn~ll, majetkovou hodnotu, 
t~ím oprávněné osoby. Pro,to předm~~ a C~I :t:Jneh'Ú druhu, je vlastnic
rakoliv z akcií stejného druhu Nee'?l sP ne~1 smlouvy muže býti kte
smlouvě byl předmět trhové smi za eZl!,-m na tom, že v písemné 
~sv~ji Y2 kmenovou akcii Ro,lnic~~:l ~~~i~ce;~ tak, :e žalovaný p<odal 
cenym označením _ právě I roto V' "...e o CUl rovaru v D.«; ře
loučeno, aby smlouva byla sg'l ' ,ze Jde o yec.za:stu'Pitelnou - není vy
než té, jež byla v době uza n,en~ pre,~'Údem ]lne aJkcie stejného druhu 
Z toho však pl ne' . v,rem s.m ouvy vlastnictvím žalovaného 
pro datel v dobl uz'a~~en~c~z~f~~ Jediné t<ikovéto p~lakcie, kterou měi 
má v}ápětí zproštění prodatele ~~ln~~fast~la ne,!!oznost plnění, která 
v'y'lou~ena možnost _ ani právně <lni fa:

m 
,ouvy ln natura, neboť není 

tni pulakCle stejného druhu. Platí to Ílcky -;-, a?y pr?d~tel SI opa
podle skulkového stavu má žal' ,v sou~en.em ~npade Ílm vice, že 
podle třetího odstavce § 3 t ovany celou ~kcll stejného druhu, již lze 
dílčí akcie. Přest'Ú není z'alo'bsnal' n~~d :"kclO've ~polečno,sti proměniti na 

. . ' za am po pravu '1 
mlnouÍl s úspěchem z tohoto důvodu' a mUSl'Ú se dovolání 
stavce § 5 stanov Rolnickéh " . Podle ustanovení druhého od-
I t' ,. o CUNrovaru <lkCIOVéh' v D k ' 

v as mctvI akCIe na neaJkcionáře :ll' b .., u '.» u prevedení 
třebí p'Úvolení výboru«. Pod "~us~, emynym než dědictvím je po
smlouva »i v tom případě k:;u~ a rhdove ~mlouvy, podle níž platí 
Y2 akde nebyla Správní ;aJdo! ~0,1 sn~ . no~~mu tomuto majiteli této 
I~n.a«, Je proto v rozporu se st~ov~::i ClOve o. cukro,var~ v D. schvá
pCI. Z toho plyne, že žalobnímu ž' d' ~ le~t JI p,okladaÍl za neexistu
smlouvy, bylo by lze vyhověti 'e \~m, Jez smeru!e koplnění trhové 
~;dostává-li se však toho,to Jo~~1 yby bylo udel;no ono povolení. 
ucmnosti, a nelze proto doma'h Pl' em, ,nema trhova smlouva právní a I se z m práv. 

čis.16064. 

Byl-Ii komisionář podle sml . lhůty bud' vrátiti neprodané zbo~r~ ~tl~en. po uplynuti šestimésični 
zváni, nebo na svůj účet 'e.V ,oml en O~I vyplaceně, a to bez vy
d~ouženl šestiměsični lhůty! mi':e,::i!\ a ::o,::e zapl~titi, nedošlo k pro
navrh komisionářův na prodloužel~t~~ůty. ' ze konutent neodpověděl na 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1937, Rv II 592j35.) 
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podle objednaciho listu ze dne 29. března 1928 převzal žalovaný od 
žalující firmy do komise na konsignační sklad stroje tam popsané a za
vázal se vrátiti je žalobkyni bez vyzvání anebo převzíti je na vlastní 
účet a hotově je zaplatiti. žalovaný však v řečené lhůtě stroju žalující 
firmě zpět nezaslal. Tvrdíc, ,že oprávněně vyúčtovala stroje žalovanému 
na pevno zažalovanou částkou po srážce příslušného ralbatu, domáhá se 
jejího zaplaceni. Proti žalobě namítl žalovaný mimo jiné, že žalobkyně 
nežádala po uplynuti Ihuty ani vrácení strojů, ani zaplacení, takže lhůta 
byla mlčky prodloužena, že na jeho opětovnou žádo'st, aby stroje si 
převzala nebo snížila cenu, neobdržel odpovědi. Niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o li d z těchto d ů vod ů: O pro
dlouženi šestiměsíční lhůty smluvené nemůže býti řeči, a to ",ni na zá
kladě dopisů žalovaného z 28. ledna 1931 a 14. září 1931, neboť tehdy 
smluvená šestiměsíční Ihuta už dávno uplynula a oba dopisy obsahují 
pouze jednostrannou nabídku, která by musela býti .přijata, ale nestalo 
se t<1k ani mlčky, ani výslovně, neboť nedala-li žalující firma odpovědi, 
neznamená to, že návrh přijala a zejména na dopis z 26. ledna 1931 ne
potřebovala odpovidati, se zřetelem na to, 'CO již uvedeno, t. j. se zřením 
na dávno uplynulou šestiměsíční lhůtu. Proto nepotřeboval žalovaný nic 
jiného podnikati, leda podle smlouvy vrátiti stroje po uplynutí šestimě
síční lhůty. Neučinil-li tak, jest ho pokládati ve smyslu písemné smlouvy 
za kupce stmjů daných mu původně do komise. Než i l<dyby bylo pravda, 
že šestiměsíční lhůta trvání komisního poměru v příčině dodaných str'Úju 
byla prodloužena ať už na základě dohody výslo,vné s Arpadem W. dne 
8. května 19'29, anebo již dříve mlčky, nemá to praúdného významu už 
proto, že žalovaný až do ukončení sporu strojů vůbec nevrátil, jak již 
prvý soud zjistil. Žalovaný myslí palmě, že prodloužená lhůta šesti
měsiční měla jíti do nekonečna. Ale v té příčině jest na omylu, neboť 
i při prodloužení šestiměsíčni lhůty musela býti dodržena další 
šes,timěsíční lhůta, která dávno zase uplynula do dne vyúčtování, t. j. do 

9. fljna 1931. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D u vod y: 

žalo'vaný upustil již v dovolání od námitky, že šestiměsíční lhůta, 
stanovená při komisním zboží, je pouhou formalitou, uznává ji za 
smluvní podmínku platnou mezi stranami rozepře, avšak snaží se pod 
dovolacím důvodem právní mylnosti (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) dovoditi, že tat'Ú 
smluvená lhůta byla mlčky a výslovně prodloužena vůlí stran na dolhu 
neurčitou. Bezvýznamnost vývodů těch vyvrátil již odvolací soud a stačí 
do vola tele odkázati na příslušné důvody napadeného rozsud'ku, a k vý
vodům dovolání se jen dodává: Žalobkyně nepotřebovala 'Odpovídati na 
návrhy žalovaného, učiněné v jeho dopisech ze dne 26. ledna a 14. 
února 19'31, poněvadž platila mezi stranami smluvní podmínka objed
nacího listu, podle něhož byl komisionář povinen po uplynutí šestimě
síční lhůty neprodané zboží vyplaceně jí zpět do továrny bez vyzvání 
vrátiti anebo na svůj účet je převzíti a jí hotově zaplatiti. Pouhé mlčení 

35 
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obchodníika není za pravidelných 'o . 
práva, však nabývá toho v' znam~O~%U am souhla,sem, ani vzdáním se 
nesouhlasí-Ii, a kde jednotlřvosti přípaďu kde

d 
se n;e: .?bcohodník ozvati, 

bovati o tom, že by obchodní!' neb ne opoustejl duvodně pochy
odpověděla-li žalobkyně na ná~rh yl čml~e~, k~)'l?Y ~ebyl souhlasil. Ne
latelových, nemohl žalo vany' duO VOYd' ': Inene v recenych, dopisech dovo-

. k ' , ne USUZOvali ve I § 6 
~~u~č~t~~a!o~~y~! ~~~~I~~~~I~ pro~lou~~ním šestimě:;T~s I~ůty 8n; d~~~ 
kyně ,nebyla smluvně povinna aSbmy uz,van

lo
' Ol ~hrava v tom sm, éru. Žalob-

'do ,"t' db' 'vane o vyzvala k ' . b" urct e .0 y, naopak povinnost vrátiti ž ~. vracem z OZl 

vyplaceně p'Ů uplynutí šestiměsíční lhůt a:ob~ym neo~p:od~né z'boží 
vOlatele, a nezachoval-li se podle sml~' a . oh ez vy~vanl, slihala do
toho důsledky. uvenyc pOdlmnek, musí nésti 

čís. 16065. 

L ~ení nezák'Ůnnosti ani zřejmým rozporem se s i 
n~sp. m.), zmocnil-li pozůstalostní soud b d psy (§ 46, odst. 2 
zustalosti - přihlášeného dědic - ez o poru opatrovníka po
ještě svěřena, k vedeni určitého :po~m~!mspr<~a pozů~t~losti nebyla 
nechal onomu dědici určitý díl spr' • o OtaV lY'" zmocnemm soud pře-

. avy pozus ostí. 
II. AUl odkazovnik ani nepomi t ln' d' . 

k~~u proti opatřeni:n soudu ~u e Yo edIc nejsou .?právněni k re
p r I nt o ve svých právech dotčeni. pozustalostního rtzeni, nejsou-Ii 

(Rozh. ze dne 29. dulbna 19'37, R I 450/37.) 

P o z li s t a los t n í s o u ci udělí! v oz o I ',. 
H. st. dodatečně po zahá'ení " P usta ostm veCI po Václavu 
přihlášeným dědicem BedJiche~P~u {eč~nou pozústalo~ti! zastoupenou 
ze dne 9. prosince 1936 D I 589/35" nav:h~ tohoto dedlce usnesením 
základní rozepře Ck III 57/34 d z~ocnem k, vedení Sporu o obnOlvu 
přihlášený dědic Václav H ml ~e ene. u,kraJskeho soudu v L., ačkoli 
,:olný a beznadějný spor jÍmž' v:ejd:!adnl ~r~hl to,?u, ježto jde o své
utraty. Mimo to usnes~ním z tého' ~ poz,:s a osli zbytečné procesní 
uvedené pOzůstalosti přihlášen' d ~d' ~e prenechal společnou správu 
Václavu H. ml. a PL RudO'lfu Jm t4~cum Jmenovanému Bedřichu H., 
dosa,:adního opatrovníka pnzůsia\~,sti D~e'Jsp'd~' §h81LO ~lbč. zák.), zbaviv 
trovmcké. Rek u r sní s o u d " ll] nc a . jeho funkce opa
Václava H. ml do usnesení o lld~,levJ;hovel re:kursu P,řihlášeného dědice 
A t H . , e ell! zmocněni a odm'tl k ugus y . aodkazovni ce Ann W d ,,: re urs vdovy 
pozůstalosti výše uvedeným déJ;ců~. o usnesem o prenechánf správy 

Ne j v yš š í s o u d h nevy ověl dovolacím rekursům. 

Dúvody: 

O zmocnění k vedení SpOl' o . 
před pOdáním žaloby a Předpo:~I~~Oy Pp~~USd~\os~ le: t ~pravidla zažádati 

u e ell! receneho zmocnění jest 
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posuzovati podle poměrů v době žádosti a jejíhO vyřízeni. V souzeném 
případě byla však žaloba Ck ll! 33/36 o obnovu sporu Ok III 57/34 u 
krajského soudu v L. jménem pozůstalosti po Václavu H. st. podána dne 
10. srpna 1936 přihlášeným dědicem Bedřichem H., aniž bylo předlo
ženo zvláštní, na konkretní případ znějící zmocnění k vedení sporu, a 
teprve dne 21. listopadu 1936 zakročil B.e,dřich H. o dodatečné zmocnění 
a tím o schválení tohoto kroku. Jest přisvědčiti dovolacímu stěžo'vateli, 
že v tomto případě je třeba zkoumati předpoklady pro zmocnění k ve
dení sporu podle stavu věci v době podání žaloby. PO'zustalostní soud 
ustanovil pravoplatným usnesením ze dne 17. prosince 19'35 Dra Jind
řicha L. opatrovníkem !pozůstalosti tenkráte neujaté podle §§ 78 a 
128 nesp. pat. Dne 20. prosince 1935 se sice přihlásil zůstavitelův syn 
Bedřich H. podmínečně za dědice ze závěti a jeho dědioká přihláška 
byla dne 21. pmsince 1935 pravoplatně přijata na soud, ale jeho návrhu 
na přenechání správy a obstarávání pozůstalosti nebylo vyhověno, a 
tato správa nebyla mu ani v době podání žaloby Ck III 33/36 ještě pře
nechána. Nezanikl proto do té doby úřad opatrovníka (mzh. Č. 15547 
Sb. n. s.), zahrnujíCÍ v sobě i op'rávnění zastupovati pozůstalost i výkon 
její správy. Zůstavitelův vnuk Dr. Rudolf H. podal dědickou přihlášku 
teprve dne 7. října 1936, dovolací stěžovatel dne 22. listopadu 1936 a 
o jejich návrhu na přenechání správy bylO rozhodnuto teprve dne 9. pro
since 1936. Pozůstalost po Václavu H. st. měla proto býti ve sporu 
Ck III 33/36 zastoupena opatrovnlkem; zmocnil-li však pozůstalostní 
soud bez odporu opatrovníka pozůstalosti přihlášeného dědice, jemuž 
správa pozústalosti ještě nebyla svěřena, k vedeni určitého sporu, pře
nechal mu tím za souhlasu opatrovníka určitý díl správy pozůstalosti, 
což nez«kládá ani nezákonnosti, ani zřejmého ro.zporu se spisy podle 
§ 46, odst. 2, zákona ze dne 19. června 1931, č. 100 Sb. z. a n. (čl. V, 
Č. 1 zákona ze dne ll. pwsince 19'34, č. 251 Sb. z. a n. a čl. I zákona ze 
dne 17. prosince 1936, Č. 314 Sb. z. a n.). 

Podle ustáleného rozhodo'váni nejvyššího soudu jest nárok z odkazu 
obligačním nárokem a odkaZů-vnik proto jen věřitelem pozůstalosti po 
případě osoby odkazem obtižené (rozh. Č. 15624 Sb. n. s.). Věřitelem 
pozůstalosti jest však i nepominutelný dědic, jenž ve skutečnosti není 
dědicem (rozh. č. 10755 Sb. n. s.). Proto nezáleži na tom, že odkazovnice 
Anna W. ohlásila v pozůstalostním řízení i svůj nárok na povinný díl 
a že pozůstalé vdově Augustě H. přísluší i výživa. Odkazovníci, pokud 
nejsou některým fO'zhodnutím soudu přímo ve svých právech dotčeni, 
zejména nejde-li o ,případy uvedené v §§ 158 až 100 nesp. pat., jsou 
v pozůstalostním řízení omezeni na práva podle §§ 811, 812, 815 obč. 
zák., svéprávní nepominutelní dědici na práva podle §§ 784, 804 a 812 
obč. z"k. (rozh. Č. 9360 Sb.). Neprávem dovolávají se do'volaCÍ stěžova
telky rozhodnutí Č. 8368 Sb. n. s., neboť v případě, o nějž tam šlo, bylo 
oďkazovnici právo k rekursu v otázce správy pOlzttstalosti přiznáno právě 
proto, že včas - již v řízení soudu první stolice - učínila niÍ;vrh podle 
§ 812 obč. zák., tedy skutečně použila práva jí vyhrazeného, kdežto 
v projednávaném případě odkazovnice t«k neučinily. Rozhodnutí rekurs
ního soudu není proto ani ve zřejmém ro,"poru se spisy, ani nezákonné. 

35' 
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čís. 16066. 

Pokud lze v tom, ž.e se podnikatelé dohodli na d" 
bíd~y ~~a u;čiiou stavbu a spolčili !, jejímu společnémPo anl spo~ečné ~a
vati z.rtzem společnosti podle § 1175 obč. zák. u provedem, spatřo-

Narok společníka na odměnu za vlastni přičinění. 

(Rozh. ze dne 29. dubna 1937, Rl' I 1389:135.) 

ž.aIOVa!,í tři stavitelé se v červnu 1929 dohodli se ~ I b 
veblllDl lllzenýrem pro pozemní stavb ::', . ., za o v ceru ~ sta
na stavbu železobetonového hanga J -, ze PO~~J1 spoleenou nabídku 
nabídka společně .ak od . r na vOJens em leÍlsh v H. Jejich 
dená stavba 'im s Pole"~' e-ps~na byla vOjenskou správou přijata a uve-
stavby spole2ně. k Uj~d~á:~~doan~'l~~l~ L:Oh~dy se měl~.~šiehni účastniti 
nedošlo. Ježto však žalobce př~sto k n SI edc. pro pozdeJs; neshodu však 
máhá ~ I ona OZOr na stavbe hangaru do 

. se na za ovanýeh zaplacení zažalované částky S· d ' ~ 
s t o I I C e vyhověl zčásti žalobě O dl' . o u p rve 
volání žalovanÝch Důl' od' p'" V? a ~ I S o u d nevyhověl od
stranamí k spóleč~é smlouvZ' pi ~:em l11a pr~y.,s~u~ za to,. že došlo mezi 
železobetonového hangaru n; l'et~~t' toHze bZJIlotelll, zenabldka o stavbě 

. . t . ~ IS I V • ya podepsána obe'lll nyml s ranamI a ze stavba této b j bl." a spor-
i žalobci. Již tím byl; splněny P~~~I~1nk y :á~~~~na J§a§k žalovaný~m, t,ak 
a nasl. pro v:cni'k výdělečné s JolečnoslÍ y(§ v. 1175 obc, zak. 
tom, zda teprve Dozděii bylo ~e' t . ~6d3 ?bč. za;c). Nezáleží na 
k · h t k' ,~ Zl S ranamI Je nano o bliž<íel j' 
~c a ove smlouvv, neboi' nedošlo-I' ~k" v 1 pOt 1:1m-

~Jednání, platí pOdl,ťrrně př~dpisy §§ II~ ~~ ~elY~~ bObd;'Ch} platnemu 
zada jen náhradu za dozor n" t b' T ,nas. o Co zak. Žalobce 
I ~ , " s av e. o predstavuJ' e č" st . I 
ecne stavby a možno proto užíti § 1193 b ~. a, Zl~ HI spo

tvrzeno že by s I'" ,. ~ . o c. zak., ponevadz nebylo 
ž~. by ~iskJ jeh~O :~.~~~~\i~~~l nl~leS~š~l~c;ž~~np~fs~l1ikll ~trá!y kOv pfípa~iěJ 
Pn lomicst u'Vážítí i to že žalobce bl" . ,uzeny naro zalobcuv. 
vati stálý dOzor ~a staJbě ať . t h Y ~ ?rav~en: ba i .povinen vykonác 
že stavba b Id' .' SI o o za Oval11 prah nebo ne jíž proto 
lobci, takž/t :nabay~a S~e1~IOžalo~aným, II,ý~br3 společně s nid,i také ža~ 
stavby. c" vanym, spo ecne odpovědný za provedení 

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

Důvod y: 

Žalovaní Se - snaží dovodíti ž " T' • 

k společenské smlouv' ale ' .' "e ~mezl spornyml stranamI nedošlo 
stolic, dohodli již v č;;vencF"le~;~a]l, z~e ISS Jak plyne ze zjištění nižších 
bídky na stavbu železobetono 'éh se za o'. cem na 'podání společné na
CO! také učinili. Jejich společnl n~bí~~ngtl ~ na vOjenském Ietišti ,v. H., 
lezto nebvlo tvrzeno ze se ' I ba. Jy a vOjenskou spravou pnjata. 
jen na okó iest míti ~-to že "za o ce teto společné nitbídky zúčastnil 
uvedeného J díla. v č-en~Ž s~ zř :>~~1 strany spolČIly 15 ~polečnému provedení 

. e e em na povahu ve Cl a na povolání účast-
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níkll jest spatřovati založení společnosti na společný výdělek podle 
§ 1175 obč. zák. Vždyť společenská smlouva podle řečeného zákonného 
ustanovení nevyžaduje, aby společník vložíi do společností určité věci 
nebo peněžíté částky, nýbrž stačí, zavazuje-Ii se přispívati toliko svým 
vlastním přičiněním k společnému užitku. Není-Ii nic jiného ujednáno, 
platí ustanovení §§ 1184 a 1193 obč. zák. V souzeném případě bylo 
zjištěno, že žalobce konal pouze určité práce :záležící v dozoru na 
železobetonové práce na stavbě, při čemž odpor většiny společníků proti 
této .činnosti nebyl prokázán, nehledíc k tomu, že ostatní společníci byli 
ochotni aspoň zčásti pdměniti žalobce za konanou práci. Nepráve:J1 hké 
tvrdí žalovaní, že se odvolací soud neobíral otázkou, zda bylo vůbec 
žalobcovou povinností prováděti tento dozor, ·neboť i odvolací soud řešil 
otázku tu kladně v souladu s posudkem soudního znalce Dr. Jaroslava B., 
podle něhož žalobcova povinnost nebyla závislá na tom, zdali žalov2ní 
o to žádali či nikoli. Žalobce má proto již podle § 1193 obč. zák. nárok 
na odměnu za své přičinění a ježto po té' stránce nebylo ani úmluvy, 
ani dohody společníl& náleželo soudu, aby určil za ně částku úměrnou 
důležitosti obchodu, vynaložené námaze a zjednanému užilku. Že by 
částka soudem podle znaleckého posudku určená nevyhovovala co do 
výše zásadám v § 1193 obč. zák: stanoveným, není v dovolá:ni uplatňo
váno. Dovolací soud souhlasí proto s názorem odvolacího soudu, že za
lobci skutečně vznikl nárok na úměrnou odměnu za dozor na stavbě, a 
ježto výše již není napadána, nebylo bezdůvodnému dovoláni vyhověno. 

< čis. 16067. 

Za věc spornou ve smyslu § 879, odst. 2, Č. 2 obč. zák. (prvý případ) 
jest pokládati nárok nejen tehda, žaluje-li oprávněný přímo (} plnění, ale 
i tenkráte, je-Ii oprávněný 7.alo'Váll o zjištění práva, jež jest předurčujicf 
pro jeho nárok. Úmluva, kterou zákonuý dědic za sporu, v němž byl ža
lován o uznáui platnosti závěti, postoupil svému právnímu zástupci, 
zastupujícímu je!! v řečeném sporu, část zákonného dědického p(jdllu či
selně určitou, jest podle § 879, odst. 2, č. 2 obč. zák. nicotná. 

(Rozh. ze dne 29. dubna 1937, Rv I 2271/35.) 

žalobce Dr. J. V. konal pro Josefa S. jako advokát různé právnícké 
práce, za něž mu vzešla palmární ,pohledá'Vka 25.000 Kč, již zůstal Josef 
S. dlužen. Proto, když se Jmef S. z podnětu žalobwva přihlásil jako 
zákonný dědic k pozůstalosti po svém bratranci Františku S. a po,přel 
pravost závěti, učiněné zůstavitelem ve prospěch obce V., byl žalován 
o uznání 'Platnosti této závěti, postoupil za sporu o ně dne 25. května 
1933 žalobci, který jej v tomto sporu zastupo'val, na útraty svého shora 
uvedeného dluhu část svého zákonného dědiokého podílu, který mu pak 
připadl podle dědického smíru 5e žalující testamentární dědičkou obcí K. 
Po této cesi pohledávky vedla žalovaná banka na pohledávku příslu
šící Josefu S. proti obci K. v částce 31.250 Kč s· přísl. exekucí jejím 

I 
I 
I 
I 
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zab~yením a přikázáním k vybrání. Proti žalobě postupníka D ] V 
l1e~f1p,u:stn,ost exekuce proti. § 37 ex. ř. namítla žalovaná ba~'ka' m'i~~ Fre .(ez, ze postup pohledavky žalobci jest neplatný (nicotný) ježt 
s O?t spornou pohledá,vku, svěřenou žalobci k vymáhání Zal'Ob' b 1

0 

zaml nuta s 'O u d Y v sec h tří s t o I i c n e j' v ,,,' a y a z těcht'O ' Y S S I m s o ude m 

důvodů: 

Podle § 879 odst 2 č 2 ob' 'k' 
když pr~~ní zá~tu'Pc" pře~ede n~' :eab~ j:c~:p~:~~z~j!n;.na i smlouv:" 
je,mu sverenou, nebo dá si slíbiti určitý díl částky z k~:r~ ~;OJnout ve~ 
pn souzena V souzené věci 'd ' , u e s rane 
hledávk ]~Sefa S ,,, j e pouze o to" zdali úmluva o postupu po-
případůYv dotčené~e z~k~ln~~'OOO~č spad.a pod prv,ní z řečených dvou 
právem odpověděl kladně na t~o U~t:~~~e~řer;;r:v:rych. Odvolací soud 
formálně jen o platnost závěti FranC . aze s ? ve sporu C 253/3Q 
předmětem sporu dědický nárok z,"k~~~~ c~"d?t presto ve. skuteč~osti 
Josefa ~. To chtěl také odvolací soud !yjádř~i IC:vtd !edy} po~tUčPlt;'le 
sporu slo o pozůstalost o F t"k S ' eje, ze v re enem 
případě dědický podíl ].5sefa r~n. IS, u,. d ,te~y o ~ajet~o'vá práva po 
soudu v tom smyslu rozuměl ,;. zr I. ovo at,el. vyvodum odvolacího 
Proti tomu 'kl d ,,' yp yva ostatne I z doV'olacího spisu 

. , vy a u namlta do vola tel toliko' , lb' : . uČl11eného ve věci C 253/32 . ,. ..', ze se za o' mho navrhu 
pohledá\Oka mu postoupená d~~e;~ J:S! td~~~3robzhOdUjíCí, neplyne, že 
§ 879, o'dst 2 č 2 obč' " ve na " yla sporná ve smyslu 
hmotněpráv~ího ~ýznam~ ~~~r~e~o~~~o t~~u:~čl1Ů'st)est p~sou?iti podle 
nou nejen !ehda žall'je-Ii o' ráv ' .. " o jest v~c,pokladah za spor
oprávněný žalován o ~jištěl prá~~n1efj~~f p~egln~11!" ~Ie i tehda, je-Ii 
Sporná věc je 'proto právnímu zástu ci " ur~ Uj.lcl ~ro Jeho nárok. 
hájením zájmů' o'právněného j' ak' o ,PI . sv~rhena JIZ hm, ze byl pověřen u ' .. . za ovane o ve sporu jen" 'd }c~jlclm pro sporný ná,rok Byl-Ii tedy Josef S v . ' z Je PH: -
lovan o uznání platnosti závěti Františk S . t e spor.u C 253/32 za-
1933 žalobci jako svému rá' ,a. a pos oupll-Ii dne 2'5. května 
~ého podílu číselně nrčitot j';S~I~OUU,~ťt.~PCI ~ onom sporu část dědic
ze tím žalobce J'sa pra'vnl.' 't aSI I s nazorem odvolaclho soudu , m zas upcem opr' "h' ' zčásti spornou věc jemu svěřenou' ,~vnene o, prevedl na sebe 
nicotný a ježto k této nicotnosti "e~vedeny: pre:v?,d pohledávky byl proto 
soud, neuznaly-Ii za důvodný ž~lo~ hJed;'h ~u~adu, nepochybily nižší 
onoho postupu. 111 nafOl predpokládající platnost 

čis. 16068. 

Odpovědnost držitele pískovišť za 'k d . oddělením části pískové stěny Jde ~ d 'I s o u vzmklou zřícením anebo 
obč. ,zá~'! byla-li na pískoviŠti pískO~; :t~';aoze~u ve smys~u § 1319 
shtpnovde odkopána. ume e podkopananebo 

(Rozh. ze dne 29. dubna 1937, Rv I 352/36.) 
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Zalobce se na žalované obci domáhá náhrady 'škody a k odůvodnění 
žaloby přednesl, že žalovaná obec jest vlastnicí ,cihelny v B., kde jest 
dobýván též písek; dne 22. září 1931 byl .žalobce při n<ikládání písku 
koupenélfo Vilémem P., na jehož poukaz měl ,písek ten odvésti, v pí,sko
višti zraněn, a to tím, že se na něho zřítila vrstva písku, která byla značně 
podkopána, takže rozdíl mezi horní a dolní hranou vrstvy činil asi jeden 
a půl metru. K zřícení pískové vrstvy došlo nejen tímto zaviněním za
městnance obce v pískovišti, ale i vinou obce, která byla upo'zo'rňována 
na neopatrné dobývání písku v jejím pískovišti již před úrazem. Zalo
vaná obec namítla proti žalobě mimo jiné, že cihelna, v níž jest dobýván 
písek, jest samostatným ho'spodářským objektem s vlastní správou, že 
písek byl dobýván na stěně 4 až 5 m vysoké, a to 'stupňovitě ve třech 
stupních podle předpisů, neboť dolní stupeň byl asi 180 cm, horní dva 
stupně asi po 150 cm vysoké a asi 120 cm širo1ké,a že si žalobce za
vinil úraz sám. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl zčásti žalobě. O d
vol a c í s o u d zamítl žalobu zcela. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a ulo,žil 
prvému soudu, aby o věci dále jednal znova rozhodl. 

Důvody: 

Nižší soudy se neprávem nezabývaly věcí s hlediska § 1319 obč. 
zak., aČ žalobce přednesl v první stolici všecky skutkové okolnosti zá
važné s hlediska řečeného zákonného ustanovení. Podle toho usta
novení musi poškozený dOlká"ti, že utrpěl škodu, že škoda ta byla způ
sobena zřícenim nebo oddělením části budovy nebo jiného dila na po
zemku provedeného, že budova nebo dílo jsou v držení žalovaného ,a že 
jsou vadné. V souzené věci přednesl žalobce již v první stolici, že byl 
v 'pískovišti, jehož vlastnicí a provozovatelkou jest žalovaná obec, za
sažen a těžce zraněn vrstvou pisku, která se utrhla z podkopané 'pískové 
stěny. Pískovou stěnu uměle podkopanou nebo, jak tvrdila žalovaná 
obec, stupňovitě odkopanou jest pokládati za dílo provedené na po
zemku. Nesporno jest, že žalovaná obec jest vlastnicí pískoviště, kde se 
žalobci stal úraz, a že dobývání písku jest prováděno obecní cihelnou. 
V rozsudku soudu první stolice bylo vyloženo, že nezáleží na tom, že 
obecní cihelna jest organisována jako samostatný hospodářský obj~kt, 
a v tomto směru nebyl rozsudek prvého soudu ani napaden. Z toho 
plyne, že pískoviště, o něž jde, jest v držení žalované obce. Bylo zjištěno, 
že žalobce byl tam těžce zraněn, a byla také zjistěna příčinná souvislost 
mezi jeho zraněním a zřícením částí písko'vé stěny, nebylo vša:k zjištěno, 
zdali písková stěna byla, j~k tvrdí žalobce, v době jeho úrazU podko
pána, a že se proto její část utrhla a žalobce následkem toho utrpěl úraz, 
či, jak tvrdí žalovaná, zda byla stupňovitě odkopána. Nebylo to zjištěno 
ani z posudku znalcova, ani ze svědecké výpovědi Václava B. a nepří
sežné výpovědi žalobcovy, takže závěr, který ze skutečných zjištění 
z těchto dúkozú činí nižší soudy, postrádá skulkového podkladu. Za
lobce tvrdil a dokazoval také vrnu žalované. Ale jest věcí žalov8.né, aby 
dOlkázala SVOlt nevinu, to jest, že vynaložila péči potřebnou a možnou 
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k odvrácení nebezpečí (srv_ rozh. č. 7606, 14090 Sb. n. s.). V tom 
směru scházejí potřebni! skutková zjištění, ba i přednes žalované obce, 
a nes-tačí tvrzení žalobcovo o vině žalované ani příslušná skutková zjiš
tění nižších soudů. Odvolací řízení trpí tudíž vadou, která, třebaže ne
způsobila zmatečnost, zabránila úplnému vysvětlení a dŮ'kladnému po
souzení věci(§ 503 Č. 2 c. ř. s.). Bylo proto podle § 510 c. ř. s. zrušiti 
napadený rozsudek, a protože bude patrně třeba jednání v první stolici, 
aby se věc stala zralou k rozhodnutí, i rozsudek soudu prvé stolice a 
vrátiti věc tomuto soUdu, aby v naznačených směrech hledě k ustano
vení § 182 c. ř. s. a min. nař. Č. 116/1908 ř. z., řízeni doplnil a znovu 
rozhodl. 

čís. 16069. 

Třebaže bylo zaměstnancovo propuštění uznáno nálezem rozhodčí 
komise závodního výboru, vydaným podle § 3 písm. g) zák. č. 330/1921 
Sb. z. a n., za nepravedlivou příkrost, jest zaměstnanec, domáhajicí se 
na zaměstnavateli náhrady škody vzniklé mu z tohoto prQPuštění, po
vinen uvésti skutečnosti jeho nárok odůvodňující (§ 1295, odst. 2, obč. 
zák.). N~stači, že se v žalobě dovolával uvedeného nálezu rozhodčí Iw
mise. Řečený nález není pro soudy závazný. 

(Rozb. ze dne 29. dubna 1937, Rv I 461/37.) 

Žalobce byl od roku 1924 až do 15. dubna 1936 zaměstnán u žalo
vacné firmy za týdenní mzdu 125 Kč. Posléze uvedeného dne byl žalo
vanou propuštěn, aniž byl dříve dotázán závodní výbor. K žalobcově 
stížnosti uznala rozhodčí komise nálezem ze dne 24. dubna 1936 vy
daným podle § 3 písm. g) z"k. Č. 330/1921 Sb. z. a n., že jest žalovaná 
povinna a) bud' hl obce přijati do práce za dřívějších podmínek a na
hraditi mu zároveň mezi tím ušlý výdělek, b) nebo mu opatřiti jiné za
městnání v tomtéž oboru a v témže místě s přibližně stejným výdělkem, 
c) nebo ,žalobci zaplatiti odbytné ve výši čtyřnedělní mzdy. Žalovaná 
firma užila třetí mnžno'stí pod c) a dne 19. června 1936 složila pro 
žalobce u soudu 500 Kč a jwko odškodnění za dovolenou 142 Kč 20 h, 
které žalobce nepřijal. Ježto žalovaná firma se vzpěčuje přijmouti jej do 
práce přes to, že nálezem výše dotčeným, jenž jest prejudiciálním pro 
soukromopfávní nároky žalobcovy, bylo vysloveno, že žalobcovo pro
puštění ze služeb žalované firmy je nespravedlivou přikrostí, domáhá se 
žalobce, aby byla žalovaná uznána ve smyslu § 12'95, odst. 2, obč. zák. 
povinnou nahraditi mu škodu vzniklou z jeho propuštění ze služeb. Ža
IŮ'ba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š í m 
s o ude m z těchto 

dtlvodú: 

Žalobce přednesl na prvém soudě, že rozhodčí komise uznala jeho 
propuštění ze služeb žalOovMé firmy za nespravedlivou příkrost a že pro 
tuto nespravedlivou příkrost, o které :prý bylo rozhodčí komisí závazně 
pro soudy rozhodnuto, je;st mu žalovaná firma zavázaná :k náhradě 
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. e'm"l1a k ustanoveni § 1295, odst. 2, obč. zltk. 
škody. žalobce odkazuJ,e z J],' d . žaloby Z uvedeného žalobcova 
. ", k k nrávmmu (uvo u sve . . -1 hodčí 
o šikane J"" o, .', , dovolává nápravy rozhodnutI na ezu r?z , 
přednesu vyplY,va, ze se ne 3 a\ zákona o závodních výborech c. 330; 
komise, vydanemu 'b~~ll~e§se d~máhá nároku na náhradu škody, ?plraJe 
1921 Sb. z. a n., nr . d'razňuje z něho nespravedhvou prtkrost 
jej o výrokr~z~lOd~1 konuse, ~z u Ne'de tudíž o žalobu podle § ~05 
svého propustem z~lovanou t:rmb?u.. ~oumati zda žaloba byla pOda,na 

. I' t' Nem proto po re I am z , . k I ' ústavnl IS IDy.. " 17 /1925 Sb. z. a n., Jal to my ne 
ve lhůtě stan~vene § 2 ,zako~a j~:~alobce brojí s tŮ'hoto hlediska pr?tt 
učinil odvola,cl soud; Prav,er;' uc,I~:ného rozsudku. Než jinak jest sprav
právně mylnemu oduvodnem n"pt 'h du odůvodněna již přednesem 
nost napadeného rozsudku,odvo aCI.lo. sou na vyvrácení právního názoru 

kt " e v dovolam omezl Jen , 'b 
žalobce" ely s "d' d;l ze skutečností jím přednesenych, ze Y 
odvolaclho soudu, an:z .0'0 'o o rávu. Domáhá-li se zalobce 
nárok žalobou uplatneny b~l d;lvobdelm p Pe'm aby dokázal že porušila 

I - " 'náhrady skoay yo na n , , d't' na ža ovane Tlrme > o 'b "jest žalobci povinna nahra I 1 
pracovni smlouvu takovýr,; :p~so e':~i~:. Žalobce však ani nepřednesl, 
škodu vznrklou mu propusten;m z, Pdčasně bez dúleži.tého dúvodu, kdy 
že ho žal~vaná fIrma )1 o§Pl;slt~~ 6)r~bČ. zitk. povinna nahraditi ve~kero~ 
by mU ovsem bylayod e 't" u vzešlou ani neuvedl skutecno,slt, 
škodu z předčasneho p~op~,slent n: f" a p~užívaJ'íc svého oprávnění 

. h' b ply'vale ze za ovana Hm J" " ' z mC z y vy ď, ' užila tohoto svého práva mravne za-
k propušt(,noí žalobce z 8race; zn~m slem . e' poškoditi, což by mohlo 
vadným zpusob,em se Zl eJmym Y 1 J§ 1295 druhého odstavce, 

, ." 1 b ' nárok podle ustanovem, , k 
oduvodTIlh za °0 nI ", v I b 'h· á ·oku DO té stránce nestačilo vsa 
obč. zák. K odu,:o?nem za~, 11.

1 o. nI, ~ 1'avo; latn' 111 nálezem jeho 
žalobcovo tvrzenI, ze roz~odcll~~~I~:t u~~~~ť Pdosp~la-li Yro~hodčí komise 
propuštění za nespraved IVOU P" 3' záJkona č. 330;1921 Sb. z. a n., 
ve svém nálezu, vydaném podle § 'f)' bylo nespravedlivou přikrostí, 
k přesvědčení, že žalobcovo pr0l'~s, em. , ráva veřejného k němuž 
nešlo o rozřeš?ní~ějak~ Pře~U~~~J~c~~i~~z~~k~ správní úřad, 'jak to m~ 
by byla povolana \edrne I oz ~ § 190 c ř s a nelze proto ani uznalt 
na mysli zejmén~ ; ustanoven! o nes~a~ediivé příkrosti, které se prý 
správným tvrzem zalobcovo, ze o. " P. sv' ch služeb bylo již roz
dopustila žalovaná frrma, pr?'P'ustl~l J:) ~ezhoKo~ání o žalobním nároku. 
hodnuto způsobem z:,.vťullclm sou e[p~~~~dliVé příkrosti při propuštění 

~!f~~~~~~n ~e~~~ :~~~~lov;:I~j~.Š~ěd:~'nth: e~,~~~~~, s~ :;Iožto s~~~~: t~ i ~~í~~ 
kladem pro pra~m bo~ou.z~m ~~~ovati jen podle skutkových okolnostI, 
i soudu dovolaclmu Y o Jej po, d . t' k odúvodnění svého nároku na 
které měl, žalobce ,v~ ~po;~a~~~ý~~~ol skutečností se však žalobce pro 

~;~r~dá~O~k~~ao~oftv~l,e~ již 'proto nemohla míti jeho žaloba úspěch. 

čis.16070. 

• , v d 't v zich nebO' peněžité hodnotě 
Byl-li ve sporu, teh?Z Pfe me ,~1an pen~rzu'ící rozsudek odvolacího 

~;epřevyšuje 7.000 Kc, ustne prohlase po d ~ 000 Kč aniž hylo oro-
soudu a zároveň hodnota sporu stanovena po., ' 
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hláš~n? dovolání za přípustné pro zásadní v' z . , 
datecne vysloviti přípustnost dovolání sanl Ystllamt ' rozhodnuti, nelze do

o a nym usnesením. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1937, R I 452/37.) 

Ve Sporu o ochranu vlastnictv' d." • 
vo'lací soud ,při ústním jednání o~v~l~c.uzntnt slu.zebnosti prohlásil od
rozsudek, jímž potvrdil rozsudek d lm, .onan~nt dne ,8. října 1936 
oceniv předmět sporu částkou 5 ~ uKg've s.tohce, zamítající žalobu' 
do'volání jest přípustné proto'. :d. ,amz se zároveň usnesl ž~ 
(čl..r, č. ~ zák. č. 251 /1934 ~ed.·~ ~a~OzhOdnutí zásadního význ~mu 
v plsemnem vyhotovení odvolacího ro' . 314/1934 Sb. z. a n.). Též 
doložka. Teprve dodatečně . zSUdk.u n.ebyla obsažena řečená 
s o u d usnesl že se v sl, usne~.entm z tehoz data se o d vol a c í 
výše dotčenéh~. y ovuJe pnpustnost dovoláni z jeho mzsudku 

Nejvy'" 
s s I S o u d zrušil k rekursu žalobkyně napadené usnesení. 

. Důvody: 
ProÍl potvrzujícímu rozsudku odv I 'h 

lání, nepřevyšuje_Ii předmět sporu o a~1 ~ sOUdu. není přípustné dovo-
hodnou ti, na penězích neb peněžité ~Onden~~' br O~el d.ovol~cí soud roz
soud v rozsudku prohlásil dovo,lání a .. e . O Ke, lec by odvolací 
n~tí zásadního významu (§ 502 od ť 3 pnp;Jstné, protože jde o rozhod_ 
zak. ze dne 11. prosince 1934' č ~51 '~b r. s. v doslovu zák. čl. I, Č. 2 
17. prosince 1936 Č. 314 Sb ,. . z .. a"n. 'a čl. I zák ze dne 
jed . '. ' . z. a n.) Podle zaplsu . t . nanl pred soudem 'Odvolacímb I . . o us lllm odvolacím 
datku o přípustnosti dovoli\ní k'te/ roz.s~'~:k ustně prohlášen bez do
t~v~ní rozsudku. Odvolací sdud bIl ~~~I eZdluveden v písemném vyho
vaza~ na své rozhodnutí. V důsledku tOhoPo e;§ 416". odst. 2, c. ř. s. 
volacl!" .soudem oceněn na 5.000' Kč ' ~dy.z. byl predmět Sporu od
d~vol~n~ proti potvrzujícímu rozsudku bt~eg~l' JIZ vyloučena p~~pustnost 
dovolanr dodakčně samostatn' , } o lze vyslOVItI pnpu'stnost ym u'sneselllm. 

čís. 16071. 

, Na jazykově vadné podání advokát t " . 
mm jmén,em. n,elze užíti předpisu čl. 4 ao~~: UfU)/ClhO lak,? strana vlast
z. a ~., ~ybrz Jest je podle odst. 3 řeč 'čl' k' b jaz. !lar. c. 17/1926 Sb. 
forntálnl vady odmítnouti jako nehod, f u ez udelení lhůty k opravě 
podle zákona zahájeno Jednání. IC se k tomu, aby bylo o něm 

(Rozh. ze dne 3'0. dubna 1937, Rv I 1987/35.) 

žalovaný - advokát -, který neb 1 'ří~1 •. . 
ve smyslu § 2 jaz. úk. Č. 122/192'0 /člP 14 u:mke~ Jazy~o,vé menšiny 
S? z. a ,n., podal proti rozsudku odvolacíh~ so d I ~ Jaz'

l 
n~r. ~. 17/1926 

nemeckem. u u Ovo aCI SPI!S v jazyku 

Ne j vy Š š í s ° II d odmítl dOvolání. 

!' 
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Důvody: 

Podle § 2 zákona ze dne 29. února 1920, Č. 122 Sb. z.a n. a čl. 14 
vládního nařízení ze dne 3. únOra 19'26, Č. 17 Sb. z. a n. mohou jen státní 
občané československé republiky, u nichž jsou splněny podmínky vy
tčené v čL 14, použivati vpodánich jiného jazyka než státního. Dovo
latel, jenž jest sám advokátem a nepotřeboval proto podle § 28, odst. I, 
c. ř. s. v tomto sporu, jejž sám vedl vlastním jménem, ani v první, ani 
ve vyšší stolici zastoupení právním ",stupcem, podal dovolání jazykem 
německým. K usnesení dovolacího soudu ze dne 2'0. března :1937, 
č. j. Rv I 1987/35-1, prohlásil ve smyslu čl. 16 jaz. nař. podáním ze dne 
8. dubna 1937, že není příslušníkem jazyka, v němž dovolání bylo' u,čí
něno, žádal však zároveň k odstranění této vady o udělení přiměřené 
lhůty k podání dovolání v jazyku .státním. Této žádosti nebylO lze vy
hověti. Podle čl. 4, odst. 1, jaz. nař. se ovšem vrátí, vyjímajíc podání 
podle článku 5, podání, jež bylo učiněno stranou nezasto-upenou právním 
zástupcem v jiném než státním jazyku, k opravě tormální vady v při
měřené krátké době, pokud soudu, úřadu nebo orgánu není známo, že 
strana je znalá jazyka státního. Ale řečené ustanovení slouží pouze 
k ochraně osob právneznalych, o nichž není :známo, že jsou znalé ja
zyka státního; .nelze ho tedy užíti, zakročí-Ii vlastním jménem advokát, 
kteréhož nelze postaviti na roveň straně právně nezastupené. V tom 
případě jest naopak užíti ustanovení čl. 4, odst. 3, jaz. nař., pročež bez 
udělení lhůty k opravě formální vady bylo dovolání odmítnouti, ježto se 
nehodí, aby o něm bylo po zákonu zahájeno jednání. 

čís. 16072. 

Náhradní nárok za vynaloženou vyživu (§ 1042 obč. zák.) se pro
mlčuje v třicetileté obecné lhůtě promlčecí. 

Proti řečenému nároku může žalovaný namítati všechny změny v ma
jetkovych poměrech, jež měly vliv na rozsah jeho vyživovací poviunosti, 
zejména i to, že nebyl vůbec s to plniti pro ztrátu výdělečné způsobilosti 
výživné mu uložené. . 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1937, Rv I 794/37.) 

žalovaný byl v wce 1912 pravoplatně uznán za nemanželského otce 
Anny N. a I:>ylo mu uloženo platiti jí na výživné 8 K měsíčně až do jejího 
6. roku a pak 12 K měsíčně až do doby, kdy se bude moci samostatně 
vyživovati. Tvrdíc, že žalovany kromě nepatrné částky 75 Kč, nezaplatil 
nic na výživné své nemanželské dceři, taikže žalobkyně jaJko- neman,žel'Ská 
matka dítěte musila za žalovaného vynaložiti to, co 'byl sám povinen 
z důvodu zákonné vyživovací po,vinllO'sti, a to za ,první 4 léta částky 
384 Kč (po 8 Kč měsíčně), za další 3 léta no Kč (po 20 l~č měsíčně), 
za další 2 léta 1.200 ,Kč (po 50 Kč měsíčně) a konečně za zbývajících 
9 let 10.800 Kč (po 100 Kč měsíčně). Proti žalobě namítl žalovany jed
nak, že zažalovaný nárok je promlčen, jednak, že jeho vyživovací po-
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vinnost zanikla roku 1914, kdy odešel do války, sloužil v poli až do z"!
čátku roku 1916, byl na ruské Irontě, kde mu v zimě roku 1915 zmrzly 
nohy, a byl proto v březnu 1916 superarbitrován jako válečný invalida. 
žalovaný má následkem toho exem na obou nohách, a nebyl proto, po
činaje rokem 1914, s to plniti vyživovací povinnost. Jestliže žalobkyně 
něco vynaložila na dítě, učinila to ji/ko nemanželská matka a vůbec ne
měla úmysl žádati od žalovaného vynaložené čá~tky na výživné neman_ 
želského dítěte. S o udp r v é s t o I i c e uznal zčásti podle žaloby, 
přiznav žalobkyni úhrnem částku 1.653 Kč s přísl., jinak žaloba zamitl. 
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl zcela. 

N e j v y Š š í s ° u d uložil soudu prvé ,'tolice další jednání a nové rozhodnutí. 

Důvody: 

Odvolací soud uznal, že žalobkyně může požadovati na žalovaném 
z důvodu § 1042 obč. zák. náhradu nákladů na výživu vynaložené na 
jeho nemanželskou dceru Annu A., provdanou N., toliko do jejího doko
naného 14 roku, a to pouze v té výši, která odpovfdá výši výživného, 
k jehož placeni byl žalovaný pravoplatnč odsouzen, zastává však názor, 
že řečený jej i nárok je promlčen. Žalobkyně napadá rozsudek odvolacího 
soudu z důvodu neS'prá'vného právního posouzení pouze potud, pokud 
považuje její nárok za promlčený. Jejímu dcvolání nelze upříti důvod
nosti. Padle § 1480. 'obč. zák. se promlčují ve třech letech pouze pří
spěvky na výživu, nikoli však náhradní nároky ve smyslu § 1042 obč. 
zák., jež nemají již povahu příspěvků na výživu, nýbrž jsou to nároxy 
na podkladě jednatelství, promlčující se ve všeobecné třicetileté' lhůtě 
vytcené v § 1479 obč. zák (rozh. Č. 15430 Sb. n. s.). Nárok žalobkyně 
není proto promlčen. Přes to nemůže dovolaCÍ soud rozhodnouti ihned 
ve věci samé, ježto řízení nižších soudů trpí pro jejich mylný 
právní názor vadou, která zamezila úplné vysvětleni a důkladné po
souzení rozepře. Žalovaný namítal totiž již v 'prvé stolici, že nebyl od 
roku 1914, kdy odešel do války, ani po svém návratu z války v zimě. 
1915 pro ztrátu výdělečné způsobilosti s to plniti vyživovací povinnost. 
O té námitce nabídl důkazy, uplatňoval ji v odvolání a uvedl ji v od
volacím sdělení na odvolání žalObkyně a v dovolací Odpovědi. Nelze 
souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že žalovaný nemůže up'.1tňovati 
nasta!é změny v jeho poměrech proti názorům žalobkyně, pokUd plnila 
podle § 1042 obč. zák. v mezích rOzsudku ze svého jeho vyživovací po
vinnost, když ,se nedomohl změny neb zániku vyživovací povinnosti ža
lobou. Pro názor Odvolacího soudu není zákonného podkladu. Neman
želský otec múže takové skutečnosti Ulplatňovati žalobou podle § 35 ex. ř. 
i proti exekuci pro neza'p,lacené výživné proti němu již vedené. Proto 
může žalovaný namítati takové změny ve svých poměrech také teprve 
proti žalobě proti němu podaEé z důvodu § 1042 obč. zák., poněvadž 
nárok na náhradu podle řečeného p·ředpisu proti nemanželskému otci 
jest tu jen potud, pokud nebyl v čase, kdy náklad byl učiněn, nezpůso_ 
bilý k výdělku (Ol. U. 15889, 14267). Ty skutečnosti nebyly nižšími 
soudy zjištěny, zvláště nebylo zjištěno, kdy žalovaný odešel do války, 
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.' . b I JO svém návratu k výdělku 
kdy se z ní vrátil'"zda ,a do ,kt~,e k~o~lmřry [byla jeho výdělečná scho.p-
nezpůso!>ilý po pnpa(~; ~dal':dn~ni ~ prvé stolici, aby se věc stala zralou nost snízena. Je PlotO lle)a 

k rozhodnutí. 

čís. 16073. 

'" " 'k mdle § 307 ex. ř. a po~le 
Došlo-li k složem Renez . p~ddlU~~~ke tie:ích osob, může exe~uc~i 

§ 1425 obč. zák., tudlz ta~e aro ~. i ~ takových odporuilc~ch SI na
soud při rozvrhovém rJkU ~ e h ~ a ~ezi účastnlky, nemůže vsak o ,!'Y,,
roclch aby bylo dosazeno O? Y d ve sporném řízení nerouesí 
dáni siožené částky roz,lli?dno,uh" d~~\ s~ezi vymáhajícími věřiteli na 
"k orné skutkove 1 pravm o az y " 

vsec y sp" t" t' 'osobami na druhé strane. 

jedné strane" a :e :::1 osoby které byly zpraveny o rozvrhovém roku, 

k Ilm!O~~d:~a~ily, nelze us~uditi na jejich souhlas. "" , 

. " . k emusí ani exekucm, am nesporn~ Při složení podle § 14~5 ?bc. za • n aven! náleží, ani poukazovat! 
soudce určovati, komu a Jake

t 
pro~~sn~ ~~:!to tak neplatí lhůta vytčena 

účastníky na pořad práva} s ane- I s , 
V § 231 ex. ř. !< provedem odporu. 

(Rozh. ze dne 4. května 1937, R I 20.9/37.) 

. exekuční věci vymáhající S o udp r v é s t o I i ce, "rozvrhuje v '111 částic 8.667 Kč 07 h 

firmy B. v :. a dalších ~~~~~~~kt!~Í1P~~~I~~~{h za r;rKvedené stavebdn: 
a 25.856 Kc 7,5" h -;- po ožilo ministe,rstvo národm obrany. ~a sou e 
práce -, kterezt? ča.stky ~I . I 'očené částky mezi jednot!Ive osoby: 
podle § 1425 obc. zak., o.nkaza I T a zamítl odpory vznesenc 
jimž pDvinní své pohl:davky post~~~:i' JOstupu. Rek n r sní s o u d 
jednotlivými věřitell z duvOcl,~1 ne\l~~ Okl;d se tý,l<alo stěžovatele 9tt~ 
potvrdil usnesem, soudu prve, stf ;·c~ frušil a uložil mll, aby Poo pravm 
S. I'inak usnesem soudu pIVO s Ol ~ ; "I'zení znova rozhodl. D u vod y: 

) v ., 'I snese11l a dOlp nenl r . , , 'nam 
moci zrusuJ,cllO li " '!' le I ]'ak posoudil! pmvm vyz 

' "' dl' Ide hlavne o o az l, d dávky V souzenem pnpa .. ro vOJ'enské stavby a o V'seobecných zadávacích pOdm111el{ p za'kladě nichž se věřiteliím ' .,. s u Ir postupy na , . " 
s nimi spojené, zeJme~a 1'100 - o L fin~ě františku M. a spol. a lrrme 
Ottovi S., Živnostenske ~a,ozne ~iv 'Prvý soud jest názo'ru, že všeobecné 
H. dostalo úhrady, platne Cl mko '. nošem ministerstva národni obrany 
zadávací p~dmínky JSou .111termm h~;otněprávního. Již ze zn.ění č~ 207 
a že nemaj1 naprosto

l 

vyznamu 1; . ž řečené ustanovem Je predplS 
řečených podmínek prý jasně .vyp.yva, Jnění vyplacení pohledávek vo
čistě manipulačniho rázu, dany 'P':o usn~. ením č 667/1920 Sb. z. a n. 

.. " I "e také vladllll11 nanz. I . h 'e 
jenskýmI urac y, a l , " t odstatným "Í!kladem uvel enyc vs ~ 
1Iydaný zadávací řád, ktery, Je~ P bsahuje ustanovení o nepřípustnosh 
obecny' ch zadávacích ]lOdm111e , ne dO 'OZll č 8422 a 11858 Sb. n. s. 

k l1J'e prvy' sou na I .. . ke' cese. Při tom pou ~z .", . o ohledávky proti státu (voJens 
Avšak prvý sond jJrehllZl, ze tu Ide ~. se svy'mi pohledávkami pouze ' ') takže povinní mohlI dlspollova I sprave , 
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podle dvorního dekretu ze dne 13. května 1814 č 1086 S . 
byl čl. VIII uvoz. zák k ex I' onech' ' . b. z. s., Jenž 
:postupy pohledávek '0 něž'· ci/ s' edn an. v platnosti. Z toho plyne, že 
poukázáním k výplatě a PředJ je{icd Iík~~~o~~~d splatnnstí ~čtů a před 
kou se však prvý soud vůbec nezab'v I I: neJs?,U platne~.Tou otáz
stolíce vadné. Avšak i z jiného důvod y ~' ~ Jest JIZ prolo nzení prvé 
soudu. Stěžovatelé Josef S Jan N u F

ne zet.~okuhlasl!t s názorem prvého 

A t 
. H ""', ran Isel K Jan P B h '1 

n onm . a František G žáda'í ři" " ,OJ 0' o. uml a 
nané práce z částek II soudu slolel;ýc~a;;,~~ s~~~h ,poh.ledávek za vyko
novení čl. 157 a 207 § 19 všeo -" P;I Ir;e ma tu význam usta
vlád. nař. Č. 667/1920 Sb. z. a n bRcnych z~davaC1C.h po·dmír;ek a § 3·5 
JSou vybudovány na uvedeném viád~~ene ~~eobecn~ zadavacI podmínky 
závazné. Podle § 1 čl. 1 uved m. nanzem a JSo~ proto všeobecně 
za podstatnou a závaznou část 'Ob~~~mke~J~st ~odmmky ty pokládati 
mezi vojenskou správou a podnikatele z e s~ OU'Vy o dílo, sjednané 
krel?ím ,'případě výslovně něco odchyl~éh~e~e d?ah:h smlu~ci v ,kon
zadavaclch podmínek a § 35 vl' d 'č' oe. cl. 157 reč. vseob. 
'P,?donikateí povinen splníti své azf'v~~~y . ?g:7 /!920 S~. oz. a ,no jest 
mkum atd. které zaměstn' " . VU I zlvnostmkum, remesl-
sp!~í1-1i podnikatel uloženou a~~1 p~'~inP'ro~e~~ní konaných prací. Ne
mllZe zadávací úřad 'e'ich o' I "'. nos vu I ~vedeny111 tam osobám,. 
na účet podnikatele, 1 io í pfon j~ha;kyo /a ltOdmkatelem sá~ vyplatiti 
11Ikatel nemůže se svou ohledávk~ vu 1., oto, tedy vyplyva, že pod
může ani postoujpiti dOk~d s' ,u volne, na,kladalt aže ji tudíž ne
a, zaměstnancům, které si zj:~n~leSPI~1 ~ve J~vaz~y, ,vůči, živnostníkům 
sam pohledávky ty 'ak i'ečeno z; ne .ot za ,avacI urad Jest oprávněn 
on dobrovolně sVý~hJ závazků b f~~tllt ,na uče't podnikatele, neplní-Ii 
který záleží v tom, že živno~tní', , ma ~r?to hrr:otněprávní význam, 
podnikatelé (podpodnikatelé) m~li ~e,me~lmcI, z,~m:stnancI a podružní 
pohledávek vůči státu (va-'ensk' J, ".ro na pr~me uspokojení svých 
P?dni~ateli pr?ti státu. uitano:e~f§~~ ~v~~lkore poh:edáv~y ,p!íslušícf 
mky, reme"lntky atd, tehda, kd b IOd 'k ,vad., nar. chrant zlvnost-· 
~?Jensko,u osprávou nakládati, aJž~, j~ 'I m" ~tel chh,1 ~ pohled~vkou za 
:Ivnostnl~um, řemeslníkům atd, Kd b n~ ~ve v~ast~1 ~avazky .vuči svým 
ze podmmky shora uvedené ., y y y spravn.y nazor prveho soudu 
novení J'ak čl 157 tok čl 2mOa7JI pouze p.ovahu mterní, byla by usta~ 
" " d' ,§ 19 pouh f r zlvnostníkům a zaměstnanc6m podnikatele v OUd orma I!OU, a ochrana 
uved, vlád. nař. poskytnutá mohl ' ' ,u~e ; podm111kách a v § 35 
nosti pohledávky vůči vOJ'ensk' a bJC byl! JIZ pred platností a Iikvid-

k
d k ' . ,e sprave postupem b ", o 

Y oh podnikatelem zmařena To' ," ~e o Jl11ym zpusolhem 
z~brániti. Musí se proto míti z· t rr:u . pr~~e ,chtely uvedené 'P'ředpi·sy 
vľdaly požadavkům čl 2'07 § a1 9~' :e vb es. e.re postupy, které neodpo-, . . vseo ecnyeh ď ' 
JSou neplatné be'Z zřetele na to d'k za avaclch podmíneK, 
znám či nikoli. Prvý soud v na ~;e a, za az postu~,u .byl postupníku~ 
Jenské velitelství vrátilo postup~ Iis~~m t;snese~!. zJl:tll, že zemské vo
sení uvedené částky bylřizn' . y, vset? ventelum, kterým v usne
ném~ čl. 207 § 19, Kon~čKě vš~~v:)~s:~m, ze po~tupy odporují uvede
~tndnch H, vzalo na vědom' '-' L p po~l~davky 22,000 Kč firmě 
učtem od povinných a I, pnJavslI post~Pnt hstmy znovu s podaným 

, poznamena o SI I nezávazně postup "'t I ven e 'ce 
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firmě František M. a spol. postupni listiny Otty S, a Živnostenské zá
ložny v L. nebyly. již z;mskému voj;nskému veli~elství ,předl,:~eny, 
Z toho vychází najevo, ze 'Postupy az na ty, ktere se tyka]1 castk>: 
22.000 Kč firmě Jindřich H. a firmě :František M, a spol., jsOU neplatne 
ve smyslu čl. 207 uved. zadávacích podmínek; nebylo však zjištěno, 
zdali postupy firmě Františ<lk M, a spol. a Ottovi S" jakož i živnos
tenské záložně v L. vyhovují požadavkům čl. 207 a zda jsou platné čili 
nic, V tom směru nutno řízení prvého soudu doplniti, Pro svůj ne· 
správný názor prvý soud také nesprávně rozvrhl částky vojenskou 
správoU mu složené. Bude proto věcí prvého s.oudu, aby po dopln~ní 
řízení znova rozvrhl podstaty ve smyslu rekurs11lm soudem vysloveneho 

právního názoru, 
N e j v y Š š í s o II d dovolacímu rekursu nevyhověl. 

Dťtvody: 

Soud prvé stolice uvedl v usnesení, že rozvrh byl proveden podle 
zásad §§ 300 a násl. ex, ř" a oba soudy zřejmě považovaly jak řízení, 
tak i obě usnesení za ůkony exekučního řízení. Bylyť poddlužníkovi, 
ministerstvu národní obrany (zemskému vojenskému velitelstvi - sta
vebnímu ředitelství), popudem k složení obou .částek také exekuční zá
kroky proti jeho věřitelům; než při složení se uvedený poddlužník vý
slovně dovolával § 1425 obč, zák. a nároků, jež si na ony pohledávky 
jeho věřitelů činí i jiné osoby než vymáhajicí věřitelé. I kdyby šlo pů~ 
vodně o složení k soudu ve smyslu § 307 ex, ř., nebylo by důvodu k dal
šímu řízení u exekučního soudu, pokud by byly odpadly exekuce, které 
byly na pohledávky vedeny. Z obou usnesení je zřejmé, že žádné z osob, 
kle'ré se zúčastnily rozvrhOvého jednání a kterým byly částky přiká
zány, nebyly tyto částky přikázány na zakladě práva nabytého na uspo
kojení z exekučního zákroku, nýbrž z jiných soukromoprávních důvodů. 
Než exekuční soud nebyl povolán k tomu, aby o dotčených odporujícícn 
si nárocích účastníků rozhodoval v řízeni exekučním; soud nebyl k tomu 
však oprávněn ani podle zásad nesporného řízení, protože o takových 
nárocích může hýti rozhodnuto toliko v řízení sporném, jinak je říwní 
zmatečné podle § 41, odsl. 2, d) zák. Č, 100/1931 Sb. z, a n, Právem 
bylO tedy usnesení soudu 'prvé stolice zrušeno, V dalším řízení a při 
novém rozhodnutí jest však dbáti t"chto zásad: V § 307 ex. ř. se usta
novuje, kdy je podlužnik oprávněn po případě povinen složiti dlužnou 
částku u soudu, a jaké to má právní účinky vůči jeho věřiteli anebo 
vůči oněm osobám, jež si na po'hledávku činí nároky. Všeobecně se 
uznává, že jest oprávněn složiti dlužnoU částku u soudu, byla-Ii pohle
dávka zabavena, avšak nebyla zároveň přikázána k vybrání nebo na 
místě placení. Složí-Ii tu poddlužník částku bezvýhradně pro svého vě
řitele anebo pro vymáhajícího věřitele podle exekučního zabavení, bude 
exekuční soud moci rozhodnouti o vydání složených peněz přímo vymá
hajícímu věřiteli, jwkmile mu bude pohledávka přikázána, Jestliže byla 
pohledávka zabavena pro několik vymáhajících věřitelů a některému 
z nich přikázána, a dojde-Ii k bezvýhradnému složení pro tyto věřitele, 

I 
1 
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mUze býti postupováno 'Obdobně jako v případě § 315, odst. 2, ex. ř., 
kde byl totiž složen peníz vydobytý společným opatrovníkem. Jestliže 
však poddlužník složil svůj dluh II soudu proto, že si na pohledávku 
mimo vymáhající věřitele činí nárok také .osoby třetí, tedy ve smyslu 
§ 1425 obč. zák., jak jej k tomu oprav,úuje § 307 ex. ř., jest se exekuč
nímu soudu omeziti jenom na to, že v rozvrhovém řízení podle exekuč
ních spisů a po jednání rozhodne o pořadí a rozsahu nároků exekucí 
vymáhaných. V takovém případě, kde se složení podle prohlášení pod
dlužníkova stalo t a k é proto, že si na pohledávku činí nároky též tře'lí 
Osoby, nebude však exekuční soudce moci rozhodnouti o- tom, komu má 
býti složená částka přisouzena s takovým účinkem, aby mu byla vy
dána; nebude tedy moci rozhodnouti o realisaci vkladu, dokud se Ve 
sporném řízení nerozřeší všecky sporné skutkové i právní otázky me,zi 
vymáhajícímí věřiteli na jedné straně a oněmi třetími osobami na druhé 
straně. K řešení takových otázek ani exekuční, ani ne,porný soudce 
není povolán. Došlo-li k složení, třebas podle § 307 ex. ř. avšak také pro 
nároky třetích osob, tedy z dúvodú, jaké má na mysli také § 1425 obč. 
zák., uvědomí exekuční soudce o takovémto složení zájemce, které pod
dlužník při složení označil, již také podle zásady stanovené v § 142'5 
obč. zák. Přihlíží-Ii se k obdobnému ustanovení § 303, odst. 3, ex. ř., 
bude zajisté připustiti jako nezávadné, aby exekuční soudce o roz
vrhovém roka mimo vymáhající věřitel-e a dlužníka uvědomil i ty osoby, 
které si podle exekučních spísů anebo ,podle prohlášení poddlužníkova 
činí nárokv na pohledávku, jež byla na soudě složena; nebude zajisté 
závady ani proti tomu, aby o takových odporujících si nárOCích pojednal 
ve snaze, aby bylo dosaženo shody mezi účastníky; k nějakému opatření 
v příčíně r e a I i s a c e deposíta by však byl oprávněn jenom tehda, 
kdyby byl dosaženo plného souhlasu všech oprávněných účastníM exe
kučního řízení a jmenovitě i těch, kteří se k roku ne90stavi1i; na jejich 
souhlas nelze usouditi jenom z toho, že k rozvrhovému roku nepřišli, 
neboť směli právem počítati s tím, že co do pořadí a rozsahu jejich 
vymáhaní'ch pohledávek bude podle zásady vyslovené v § 285, po sl. 
odst., ex. ř. rozhodovati obsah ew'kučních spisů a že o neuznaných 
nárocích třetích osob, ať by šlo o nároky na přednostní, nebo na oddě
lené USpokojení, anebo o nároky vylučovací, nebude bez jejich souhlasu 
rozhodnuto. Také v takovém řízení mohou býti vzájemné námitky v y._ 
má haj í c í c h věř i tel ů uplatněny odporem, klerý .jest po případě 
poukázati na pořad práva s lhůtou stanovenou v §§ 231, 286 ex. ř. 
Provedení rozvrhového usnesení, to jest realisaci deposita, může však 
exekuční soud zaříditi teprve, až bude depositum uvolněno podle zásad 
§ 1425 obč. zák., to jest až spory budou s konečnou platností vyřízeny 
mezi všemi účastníky, o něž jde v jednotlivém případě (podle rOzvrho_ 
vého usnesení a prohlášení poddlužníkova, jež učinil při složení podle 
§ 1425 obč. zák.), anebo až bude dosaženo jejích shody. Ani exekuční 
soud, a ovšem ani nesporný soudce při slazení Ve smyslu § 1425 obt. 
zák nemusí a nemá zde postupovati z mod úřadu a nemusí ani určovati, 
komu náleží podati žalobu, anebo kdo má býti žalovaným, protože 
všecko to je věcí účastní'ků, jak chtějí své nároky cestou sporu obhájiti 
vůči osta Iním. Proto není potřebí ani výslovného poukázání. účastníků 
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. . ť takovém případě lhůta vytčená 
na pořad práva; stan.e-lI,se ~ak, nepl~ ~d~ni od oru, který se týká jenom 
v § 231 ex. ř. k podam ~alok~y k ~~h~jíCíCh v~řitelů. Také při složení 
pořadí nebo roz~ah~ ~arr~á~níV~je~tu poddlužníkovu a musí pro.to b1t~ 
podle § 307 ex. r. ] e '". d osob 'ež si na složené penlze Č!111 
přihlédnuto k jeho.rrohl~sem co ~ároky' ~U~í býti odstraněny, než se 
nárok a jejichž vza]emne spory. a o oho nebo onoho z účastnlků, tedy 
může d"p~~ituá': SOUd~~ UV~tl~:~~gr Vy~áhajícího věřitele: Rozyr~ovému 
take po pnpa e,p;o .o o . ří adě více účínku nezl! prave Jenom 
usnesení nelze pnčltatlhv tilJ~o~ke,?v PymPa'ha]'ících věřitelů s účinkem pro 

' v d' a rOzsa II narD II . . urče11l pora I. " 10 ovšem také při realisacI depOSita po, 
tyto věřitele, podle nehoz bdytby , . v'ec'h p're

1
ki1že'k mělo .pro vymálha-. 'b se po o 'S 'fanem s .' . "' 

stupovann, az ly'. ',' o lb 1'0 naho'ře ře,čeno. V SQuzenem, pn
jíd věřitel;~ uvOlnlÍl':POd:I,:.tohok cum~í zda jsou zde ještě vym~hajíCí 
padě mUSI soud rredevsl~ z o .' k k soudu slo'ženou a nejenom, 
ve'řítelé kteří vedl! exekUCI na pohledav u h dle § 3107' ex ř' ani 

' . "'1 I' b r '10 by o wzvr po '. ., kdyby zde takovl vene e, y I, S . "' . ohl by však soud roz-
Č ' . nespornem nzent nem , " 

v tomto exeku 11In~: ~111 ~ • • h třetích osob proto'že jinak by řlzem hodnouti o odporll]lclch sl.naroclc , 
i rozhodnutí byly zmatečne. 

čis. 16074. 

I Rozhodl-lipozůstalostni soud k návrhu oprávněnýc~ účastn~ 
. " I t podle zák. č. 68/1908 z. z. ces. nevz -

pravoplatne, ze se pos oupnos. otázka že t to pozemky nejsou SQU-

huje na u!či~é pozemtkk
y

, bY,!a,!U:: s kooeČnou ~Iatnosti a dovolaci soud částí rolmckeho sta u, rozres n . • 
nemůže otázku tn znova přezkol1mavah. ., . 

níh~\~:!:r~~~;~~~~nfmv~~!~~t~;~~t:~:i~íz:~~~an~~a~~R~g8 s~~~~ 
C'es J'sou-li všichni účastníci sveprávnl. .t . 

., "' ) byla h s aoovena III N 'de o nezákonnost (§ 46, odst. 2, nesp. nz. , -. o ta 
' .. ' ~J I 'k 'ho statku dohodou svéprávných účastnlkl1; ~ _ 

k~;:a~~~~:ě r~e~f ;otřebí schválení takto I1rčené hodnoty pOZl1sta
lostním soudem. 

(Rozh. ze dne 4. května 1937, R I 549/37.) 

, t I t· s o u d schválil v pozůstalostní věci rolníka 
P o z u s a o s ni " 1936 bez zanechání po'sledního po" 

!,mil~ P., zemř.elého~ne ;2 k:r~t~: 1936 protokol o pozůstalostní11l jed
n~e~l, usnese~lm č~~ve~~e 1'936 sepsaný notářem Dr. Karlem H. v L. 

r:;~ :6U!~~:~f~~i:g~~:V'it~I~~~~s~~~~eOi~:zěd~cí J~~t~~~ř~t:~~~~~n~a~~~ 
de~ou p . 'ednéšes!tně ve smyslu jejich bezvymmečne ze zakona 
dvema. sestram lO ] ři'at'ch dědických přihlášek. Podle dědické dohody, 
p.odany~h a SOLI em p ] /-mi spoludědičkami, převzala pozůstalá polo
s]ed.n~~~tr':e:~sl~v~~~~~/Františka Sch. podle zákona ze <;lne 7 .. srpna 
;~~~, Č. 68 z. z. čes. usedlost střední velikosti s příslušenstvlm, t. ]. h:::-

Civiln! rozhodnut! XIX. 
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podářství Č. p. 8 v M. s pozemky, zapsanýmí v pozemkové knize 
pro katastrální území Ch. ve vlozce č. 47, a pozemkovou parcelu 
Č. kat. 758/3 les, zapsanou ve vložce Č. 160 téže pozemkové knihy 
s dluhy a břemeny, až na pohledávku Berty H. 26.500 Kč s tím zá
vazkem do vlastnictví, že zaplatí všechny útraty projednání pozůstalostí, 
poplatky nemovitostní z usedlosti střední velikosti a možné nedoplatky 
daňové a že vyplatí I. pozůstalé sestře Anně Z. 100.000 Kč nejdéle do 
21. srpna 19'36 v hotovosti až potud bez úroků a bez zajištění; 2. po
zůstalé poloroct:é sest,ře Bertě H. 80.000 Kč v hotovosti, proti aběma 
stranám za blíže uvedených podmínek o výpovědi řečených pohledávek, 
jich zúrokováni a zajištění na nemovitostech. Pozústalá '1wlorodá sestra 
Berta H. převzala veškeré ostatní jmění zůstavitelovo, t. j. nemovitosti 
zapsané v pozemkové knize pro katastrální území P. ve vložce č. 282, 
hotovost 4.500 Kč a prádlo a šatstvo zůstavitelovo v ceně 300 Kč, celkem 
v ceně 26.800 Kč dosv@ho vlastnictví a prohl«sila se tím v příčině 
pohledávky 26.500 Kč Za úplně odskodněnou a uspokojenou. Předkupní 
právo podle řečeného zemského zákona a vyhrazení výhod podle uve
deného paragrafu spoludědičky Berta H. a Anna Z. nežádaly. Rec 
k u r sní s o u d !potvrdil na rekursy Františky Sch. obě napadená 
usnesení pozůstalostního soudu. D ů vod y: Rekursům nelze přiznati 
oprávnění. Stěžovatelka vytýká především, že projednací řízení podle 
zákona č. 68/1908 z. z. čes. jest vyhrazeno jen soudu, a to proto, že 
za řízení jest učiniti rozhodnutí, která nepatří do působnosti soudního 
komisaře. Než nehledě na to, že! jest pro všechna důležitějši usnesení 
notářů jako soudních komisařů v každém pozůstalostním řizení opatřiti 
schválení soudu, stanoví § 12 nař. min. sprav. z 28. února 1909, Č. 3 
m. v., že není závady, aby provedení projednání pozůstalosti, v níž jde 
o rolnický statek, bylo svěřeno notáři jako soudnímu komisaři, když byl 
soud vykonal první orientační šetření a po případě zjistil, že nemovitost 
patřící do pozllstalosti jest pokládati za rolnický statek (dvůr). Řečené 
nařízení není sice z«konem, jest vša'" významné pro výklad zákona 
(rozh. Č. 2611 Sb. n. s.). Jak bylo zjištěno, předložil soudní komisař 
s'Pis soudu k rozhodnutí ° tom, zda jest usedlost č. p. 8 v M. zapsanou 
ve vložkách Č. 47 a 160 pozemkové knihy pro Ch. pokládati za rolnický 
statek a zda jest ji tedy projednati podle z«kona č. 68/19'08 z. z.čes. 
Soud poté, přibrav starostu obce Ch. Františka W. a zúčastněné dědice, 
konal dne 27. če1rvna 1936 šetření. Při tom prohlásil jmenovaný starosta 
obce, že pozemky, zůstaviteli Emilu P. rovně'ž paiřící, zapsané ve vlo,žce 
Č. 282 pozemkové knihy pro P. ze statku (dvora) usedlosti Č. p. 8 v M., 
j.est těŽJko obdělávati a že proto hyl'Y z věMič·á'Sti' p.ropachtovány. Poté 
navrhly dědičky,rnezi nimi i stěžovatelka, aby dotčené po,zemky byly 
z dědického dělení podle zákona o 'rolnických statcích vyřaděny, kdežto 
usedlost Č. p. S v M. že uznávají jako rolnický statek (dvůr). Potom p'ro~ 
hlásil soud usnesení, že se na uvedenou usedlost vztahuje dědické dě

.Iení podle zákona o rolnických statcich, kdežto u pozemků v P. že tomu 
tak není. Dědičky astěžo,vatelka prohlásily, že se zříkají doručení pí
semného vyhotovení řečeného usnesení a opravných pwstředků proti 
němu. Pak opět za při brání starosty obce Františka W. a soudních do 
přísahy vzatých znalců zemědělství Františka M. a Eduarda M. bylo 
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t "em 'ako soudním komisařem pokračováno v projectnání pozůs!a
no ~r b \ dne 23. července 1936 při ní ve smyslu § 8, od~t. I, z<rk. 
l.os~S \968a 

z. z. čes. určena dohodou účastní~~ c;,n.a rolmckeho statk~ 
c. I) 233.000 Kč. Dědičky učinily však tez dedlckou dohO~U, ktera 
~d~~:Uj~apředpisům zilkona o dědict~í pO'~le zákona o r~lnrclkychdťftd 
Y h ze'ména ustanovení § 3 uvedelleho z<lkona, a tak zjedna 1. po a. 
c~~ ~de~zdání pozůstalosti v:plném souladu. Stěžovatel~a n~muze proste 
p ravo latně učiněná prohlášení jedno'stranně .odv01ab, )e~t~ SI doda: 
rečně Pvěc jinak rozmyslila, nÝ'brž jest jako dedlčka,.yejn.e jako dru~e 

. ičk u'ednáními učiněnými před soudem a notaren;)ako soudmm 
~~~isJ'emj a projevy vůle platně učiněnýu:i vázána. St~zova~elka chce 
celé pozůstalostní řízení zvrátiti, oclvol,áv~jl~ s~ n~. to,. z.e ~ry byly p~
rušeny nutící předpisy zákona o děle?; de~l~t::1 pn r~I~lckych statclc

d
· 

pohnutka tohoto jejího :postupu nemuze byh ]lna, nez
d 

ze n~~.~ce uť~k
I t č 8 v M převzíti za cenu stanovenou do ho ou. ezova e a 
o,s k .• Phl"í že byla-li cena rolnického statku (dvora) stanovena podle 

vsa Pdret lIZ, 'k č GS/HIOS z z. čes. dohodou účastníků., nemá soud 
§ 8 o s. ,za. . . 't t 'c ny a že 
'iž t lráva měniti cenu, nýbrž že jest vázán ,hm o s anovemm, e ,', 
1. P, j' ežto jde o nutící právní předpis, vzíti za ,pokla~ projednam po~ 
]1, mal' t' Ž 'k dohodě o ceně rolnickéhO' statku doslo za okolnostI, 
Zllsta os L e· ., t Ik . t rďl Snakteré b měly v zápětí její neplatnost, stezova e a am ne v· I a. 
hou z«kona o dělení dědictví při rolnických usedloste:h jest,. aby:. byl 
emědělsk' stav udržen ve své hospodářské síle,. aby pn smrh ma]ltele 

~sedlosti dvorec s příslušenstvím nebyl dělen, nýbrž abJ:: bll j<l,kok~e:~k 
"k' án ře'ímateli '_ nápadníku - za mírnou cenu pre']lmacI, ez o 

~~~a~~í úlas{níci aby byly jiným způsobem vyba~:ni. Zákon byl ted~ 
d' v zájmu zemědělského stavu a nelze ho uZlh tam, kde uvedeny 

~~ef~lemůže býti zřejmě dosažen. K tomu náleží i to; aby př;,jímatel 
u ohl dobře obstáti. Stěžovatelka míní, že pozůs.tal,ostm. soud mel po~l~ 
~ušného uvážení přezkoumati přiměřenost preJ1m~cI c~ny, ~:~vad! 
však z kterých důvodů a v kterém směru se tak melo statI, pn c.em~ 
přehlíží, že soud jest vázán cenou stanovenou dohodou pro rolnIcky 

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

Důvody: 

Usnesením ze dne 27. června 1936, j.ež nabyl~ Ihned mo'CÍ prá,va, 
ježto se zálkonní dědici vzdaH, nejen jeho doručeni, , ale I ?pr"vny~h 
prostředků proti němu jim příslušících, rú'zhodl P?zustalos~nI, soud, ze 
hospodářství zůstavitelovo Č. p. S v M., z,apsane ve ,vl?zk.acp, ~. 47 
a 160 pozemkové knihy katastrálního územl Oh., podleha dedlck~ po
sloupnosti podle zákona ze dne 7. srpna 1908, c. 68 z. z,, če·s., ze. se 
vš"k ta posloulPnost nevztahuje na ipo~emky v P., z"IP~"ne y~e, vlmc~ 
Č. 282 pozemkové knihy P. Tím byla otazka, zdalI poz;,mky lezl CI v.oh~1 
P. jsou součástí rolnického statku Č. 8 v M., s konecnou platn?slI ~a
porně rozřešena, a nemůž~, pro,to v dovol~cí.ch rekursech, "poda?~ch SIce 
v témže poz:ůstalostním nzenI, ale proh! ]tnym usnesemm, bylI znova 

36' 



ti , 

, 

;!: 

- Čís. J 6075 -
564 

na~hoze~~ a pře1zkoumána. Vž~y:ť tu dovolací stěžovatelka přezírá, ž.e 
neslo o z:,dost nebo dohodu dedwkých 'Účastníků, o užítí či neužití zá
kona o, dedlcke posloupnosti v rolnické usedlosti střední velťkosti které 
by ovsem byly hledíc na veřejnoprávní význam nápadnického' práva 
pro soud .ne:ávazné (§ 5 n~ř. min. sprav. ze dne 28. února 1909, Č. 3 
m. v.), nybrz o pravoplatne rozhodnutí soudu o tom, na které nemo
vltosb bylo v souzeném případě ulŽuN u'vedeného zákona.' 

Zmate~č.nost spatřuje dovo1ací stěžovatelka v tom, že pozůstalo,stní 
soud p'over~1 podle. § 29 n.esp~ pat. notáře jako soudního komisaře pro
jedn""Dlm teto. pozustalostI, ackohv bylo užíti zvláštního zákona, jenž, 
stel ne jako zakon. ze ~ne, I. dubna 1989, č. 52 ř.z., neobsahuje po ~é 
s~ranc.e usta,novem, nybrz v § 9 (shodně s § 8 zák. ,Č. 52/1889 ř z) 
predpls:'je, z,~ rozdělení dědíctví nutno po každé vykonati soudem ~eb~ 
jemu p;-ed'I?Z1tI k schválení. Z řečených zákonných předpisů však ne
plyne, z~ ;akon. ze dne 7. srpna 1900, Č. 68 z. z. čes. zakazuje přikázati 
projedr:am poz~stalostI podle dotčeného zákona notáři jako soudnímu 
komlsan, nebol vyhrazuje ,soudu samému pouze buď rozdělení d' j' t . 
anebo I ,. h '1' ee IC Vl, .a espo~ Je o schva em. jsou-li účastníci s v é p r á vn' mi 
mohou I v pozust~lostním řízení podle zákona Č. 68/19108 z. z. če1sYsami 
podle. § 2? .nesp .• pat. sepisovati a soudu předložiti ;výkazy a podání 
o ,~r~Lednam 'pozustalost.i (ro:? č', 14523 Sb. n. s.). Nebylo proto ani 
prekaz~y, ab.)' v ~o~lzenem pnpade soud pověřil notáře ja:ko soudního 
kO~l1sare proJednamm .pozŮstalo'sti. Tim ovšem nebylo mu propťtJčeno 
p;avo rozhodo,vah ml~to soudu, jak vyplývá ostatně již i z § 183, 
pl~m. a) ~ot. r., ?Ie mc podobného se v souzeném případě nestalo 
j~'zto poz~st~lostm soud schválil projednání pozůstalostí a tím i zá~ 
,PIS? navr:;ene ,:oz~ělení dědictví mezi svéprávné dědice, bylo záko~ným 
pozadavkum .ucmeno zadost a není výtka zmatečnosti odťtvodněna. 

jako nezak~nnost s; vytýká, že přejímací cena rolnického statku 
byla ,dohod?~ u9ast~lku stanovena částkou 233.000 Kč, čímž r' b I 
pOI'use~ vehcI predpls § 8, ods!. 2, zák. 'č. 68/19108 z. z. čes p fb Y:i 
stanovtl s o u d ,t~~, aby přejímatol mohl obstáti. Stanovení Pfejíl~aJí 

. cfl1Y tak, aby ~reJ1matel mohl obstáti, jest ovšem velícím předpisem, 
~ e soud stanovl hodnotu statku jen, nedohodnou-Ii se účastníci jinak 
ud~ hod~ota statk:1 stanovena ~ohodou účastníků (§ 8, odst. J, uve

den,eh~ z""kona). jezlo ,v sou~ene. věci šlo o osoby svéprávné, neb 10 
potr~bl k reč~ne dohode schvalem soudu a nenastal vůbec případ up~a
ven.)' v ?ruhem odstavci § 8 zák. Napadená usnesení se proto nepIíčí 
abm

l 
jasne~u a nepochybnému znění, ani smyslu zákona, jehož na přílpad 

y o pouzltO. 

čis. 16075. 

dáfd~' zav,inil ~rvt.ú přičin~, odpovídá za následky, které přivodila dalši 
~ os z m v~ntklá. Op~~u~~-h ,osoba odpovědná podle autom. zákona 
c. 162/1908 .r.' z. opaí!'ib radne automobil před nebezpečím stříkáni 
~~dy z. chladlce, odpovldá nejen za škodný účinek, který nastal z po
s . oze?1 h.?rk?~. vodou, ale i za ten, který nastal z uleknuti osoby .. po'. -

palene stříka llC! vodou. 
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Jestliže osoba, na niž střikla horká voda z chladiče, vyskočila z je
doucího automobilu, majle jen dojem, že se vozidlo vzňalo a opominula 
sama potřebný stupeň pozornosti požadované podle § 1297 obč. zák., 
jest v takovém případě poměrně rozděliti škodu podle § 1304 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 4. května 1937, Rv I 2264/35.) 

Srv. rozh. Č. 5499 Sb. n. s. 

žalobkyně se na žalovaném majíteli nájemného automobilu domáhá 
náhrady škody vzniklé jí z automobilové nehody, jež se přihodila dne 
310. května 1931 při jízdě z D. do M. Uvedeného dne jela žalobkyně 
o 11. hodině v noci se společností automobilem řízeným žalovaným, 
sedíc vedle žalovaného. Při jízdě unikla ze šroubového8tvoru chladíče 
hOrká voda, vystřikla jí do obličeje, a tu majíc zato, že v motoru auto
mobilu vznikl oheň, vyskočila za jízdy z vozu. Voda vy'střikla proto, 
že žalovaný použil k uzavření šroubového otvoru chladi'če dřevěné zátky 
na místě kovového uzávěru. S o u li p r v é s t o I i c e uznal žalobní 
žádost důvodem polo'vicí po právu. O d vol a c í s o u d uznal žalobní 
nárok zcela pa právu. D ů vod y: I. K o d v o ,I á níž a lob k y n ě: 
Podle zjištění prvého soudu vystřikla horká voda žalobkyni do obličeje 
a na ruku skrz. puIlover, což byl u umožněno jen tím, že k uzavření 
šroubového otvoru chladiče použil žalovaný dřevěné zátky se zářezem 
místo kovové zátky, žalobkyně Ipak s výkřikem »Feuer, das Auto brennt« 
otevřela násilím automobilová dvířka a z automobilu vyskočila. Prvý 
soud usuzuje, že k vylíčené příhodě došlo zaviněním obou stran. Za
vinění žalovaného spatřuje v tom, ze otvor chladiče uzavřel dřevěnou 
zátkou se zářezem, neboť tím automobil nabyl vadné povahy, za kterou 
žal9vaný podle § 1299 obč. zák. odpovídá. Co se týká žalobkyně, při
pouští prvý soud, že vystřiknutí horké vody byla událost, která byla 

. způsobilá, aby v žalobkyni vyvolala uleknutí, ale jest toho názoru, že 
událost ta nebyla takového rázu, že by žalobkyně z pudu sebezachování 
nebyla měla jiné východisko než vysko'Čiti z jedoucího auta, ježto prý 
nešlo o nebezpečí jejímu životu přimo hrozící a žalobkyně neměla roz
umného dťtvodu, aby z vozu vyskakovala, na doklad čeho'ž pouka"uje 
na to, že nebylo zjištěno, že se pří vystřiknutí vody vyvínul kouř a 
třeskla rána a že to snad mohla býti jen pára, která zářezem zátky uní
kala. Dále dokládá, že od normálního člověka mOžno podle § 1297 obč. 
zák. požadovati normální ro·zum a takový stupeň sebeovládání, aby se 
při události, jako jest ona, o kterou běží, nevydával sám nějakému ne
bezpečí; že ten stupeň sebeo,vládání žalobkyně překročila, poněvadž ne
bylo třeba, aby, i když se lekla a byla rozčilena, z vozu hned vyskočila, 
nýbrž že mohla požádati řídiče, aby zastavil, to tím spíše, že nějakého 
přímého nebezpečí pro její ži'vot nebylo, a že, když není zjištěno, že 
vystřiknutá voda po sobě zanechala popáleníny, jest to důkazem, že 
nebylo nebezpeči takového způsobu, aby její jednání ospravedlňovalo. 
V příčině zavinění žalovaného odvolání soud s názorem prvého soudu 
plně souhlasí, rozchází se s ním však v otázce zavinění přičítaného 
žalobkyni. Jest správné, že od člověka normálníhO' rozumu mÍ1že býti 
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požadována normální rozvaha a opatrnDst, jak to ustanovuje § 1297 
obč. zák Ale řečený předpis je myšlen jen pro normální poměry a nelze 
se ho dovolávati tehda, má-li býti chování člověka posuzováno za po
měrů nenormálních. Nebude sporu o tom, že by žalobkyně, kdyby vy
střikování horké vody z chladiče jedoucího automobilu byl zjev .ob
vyklý, vůbec známý, neměla pro svoje i'ednání omluvy anebo aspoň 
dostatečné omluvy a že by mohlo býti právem tvrzeno, že, vyskočivši 
z jedoucího automobilu, svůj úraz aspoň spoluzavinila. O takový případ 
tu však nejde, neboť, jak vůbec známo, něco takového se nestává. 
Nutno proto událost, která žalobkyni pohnula k vysko,čení z automobilu, 
pokládati za zjev zcela neobvyklý, ojedinělý. Dále jest podle fysikálních 
zákonů všeobecně známých jisto, že voda z chladiče stříkala proto, že 
byla pod velkým tlakem a že zálOveň s ní musila unikati pára, což 
ostatně plyne i ze znalcova posudku. ;O tom, že se to neodbylo bez 
jistého hluku a hlavně sykotu, třebas nenastal 'P'římo výbuch, není ze 
stejného důvodu také možnO pochybovati, neboť to jest všeobecně 
známo. Uváží-li se pak i to, že se věc udála v noci, že po'stižená osoba 
byla ženského pohlaví, leknutí a vzrušení snáze podléhající, a že hoťká 
sprcha přišla náhle a zasáhla přímo její obličej za sykotu vystupujíCí 
páry, byl podle názoru odVOlacího soudu sběh události takový, že ne
může býti žalobkyně spravedlivě činěna odpovědnou, že ztratila roz
vahu, že se pokládala pro domnělé vznícení automobilu za ohroženou 
na životě a že ze dvou zel, která v její zděšené mysli vyvstala, 'bud' 
vyskočiti ven, aneb v automobilu uhořeti, zvolila to, které pokládala za 
menší. že pro mimořádnost a náhlost příhody nemohla věděti, có se 
vlastně děje, a že ucházející páru zrejmě považovala za kouř a z toho 
usuzovala na vznícení vozu, o tom :podle názoru odvolacího soudu nelze 
pochybovati. že jí ve skutečnosti vážné nebezpečí nehrozilo, jest vee 
dlejší, nýbrž záleží jen na tom, zda se žalobkyně mohla při své pov.aze 
a hledíc k povaze případu, kdy nebylo ani tvrzeno, ,že by byla odbornicí 
v automobilovém oboru, důvodně považovati za ohroženou na životě. 
A tOmu podle právě uvedeného nutno přisvěclčiti a plyne z toho dále, 
že žalobkyni nemůže býti vytýkáno za neopatrnost, když Se nehleděla 
domněle hrozícímu nebezpečí jinak vyhnouti než skokem z automobilu. 
Podle názoru odvolacího soudu nelze tu tedy užíti předpisu § 1207 obč. 
zák. a úraz žalobkynin sluší při1čísti výhradně na vrub žalovaného (rozh. 
Č. 5499 Sb. 11. s.). Odvolání žalobkyninu byla proto vyhověno. II. K o d
vol á níž a lov a n é ho: žalovaný vytýká, že jest nesprávný úsudek 
prvého soudu, že se žalovaný dopustil zavinění tím, že otvor chladi'če 
uzavřel dřevěnou zátkou. Snaží se dovoditi, že podle znalcova posudku 
šlo jenom o změnu na povaze automobilu a nikoliv o vadu, o které prý 
by bylo možno mluviti toliko tehda, 'kdyby kapky vody zátkou unikající 
byly mohly způsobiti šl<;odu na životě neho na těle, čehož tu nebylo, 
ježto je zjišti'no, že nikdo z účastníků jízdy nebyl kapkami vody po
škozen. Žalovaného jest upozorniti jedna'k na to, že přímé poškození 
žalobkyně vodou z chladiče není uplatňDváno, jednak na to, že jest 
zbytečné uvažovati o rozdílu mezi změnou povahy automobilu a jeho 
vadnosti, když je zjištěno, že byl taJk zařízen, že mohla ho~ká voda 
z chladiče vystřikovati na osoby v něm sedící. To byl podstatný nedo-
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statek automobilu a za ten žalovaný odpovídá, ať již pod~~ §}. autom. 
'k ť dl § 1290 obč zák Jest správné že nebyly stnkaJlcl vodou za ., a po e .. .. '. v I . 'pov"ď 

z ůsobeny přímé popáleniny, al~ odv~lava-h se ~a ovany •. na vy e 
II .dk • N 'která mluví o tom ze poclŤlla na rukach postř, IknuŤl vlahou sve ,yne ., ' , t· 'kt k "Tní dou a že to pokládala za vlažný déšť, nevyvracI lm 111 em ZJIS e 
v~vého soudu, že voda, kterou byla žalobkyně pos~ří'~~!,a,. by.la horká. 
~odle výpovědi svědka Karla W. odvolací soud tak.e zJlS!uJe, ze s:k,:rny 

o vystřiknuvší vodě přestaly boleti po třech az č~yrech hodll1a;~, 
p čehož již vysvítá, že voda musila býti značně vysoke teplotx a z~la~ť 
~všem ta, která zasáhla nejbHž.e sedící .žalo?~rm . .Jest !,a blle dm, ,z~ 
právě palčivost střiku mohla v zalobkym zeslhll dOJem, ze.s; autorr:obll 

. I a ta skutečnost padá velmi na vá!hu při posuzovam pravdep.o
~~~~éhO duševního stavu žalobkynina v okamžiku, l<dyž z automobIlu 
vyskočila. Popírá-Ii odvolatel příčinnou s.ouvislost mezI Jeho zavmemm 
a chováním žalobkyně, stačí jej odkázaŤl na to, co ~ylo o !ol12. ~hora 
pod J. řečeno. Dále vytýká odyolatel ,?rv~m~ soudu, ze se .nalezlte

o 
ne

zabýval otázkou, zda nastal vybuch Čl nrk~:I,. a, zda .byl vybuch yubec 
možný. Shora bylo již řečeno, že podle z]lstem prveho soudu vybuch 
nenastal. Jak se pa'k má věc se zjevy, které náh.le nastalou) neblah?~ 
činnost chladiče pravděpodobně provázely, vylo'zll odvo.lacl soud ]l~ 
shora. Odvolateli jest ovšel11 dáti za pr,:vdu, ~e se. n.e,!,áI v!skak,?vat~ 
z jedoucího atomobilu a že to ž~lobkyne .muslla ~e~ell, nez učmlla-h 
to přece jest to nepochybným dukazem, ze pro ude s ne?yla schopn.a 
normální rozvahy a že tedy zřejmě by:a přesvě~č~na,. ze aut?I11Dbll 
hořel. K tomu iejímu duševnímu stavu vsak, dal. pnčI~u .~a!ovany:m za
viněný nedostaiek vozidla, když s párou z chla~lče ymkajlcI hork~ voda 
začala znenadání stříkati na žalobkyni. Tvrzemm, ze s~ zalobk~ne svou 
nehodu zavinila výhradně sama, nemůže odvo!atel mc z~skaŤl,. n~b~ť 
ze všeho" co Ulved,eno, vY'P'lývá, že rpnávě naolPaJk Jeho .vl.as.tmlffil za."trle~lm 
nehoda ta, třebas nepřímo, byla způsobena. Odvolam zalovaneho Jest 
proto' bezdůvodné. 

Ne i v y šš í s o u d obnovil' rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Pokud žalovaný pod odvolacím důvodem podle. §. 50~, .č'. 4. c. ř. s; 
popírá jakekoli zavinění na úrazu žalobkyně a tvr~l, ze SI Jej vyh~adne 
sama zavinila není dovolání důvodné. V té pHčmě se poukaZUje n~ 
správné důvody odvolacího soudu, kterými brly vyvr~cenr v pod~t~t: 
s!hodné námitky ocWolánílžalova;n&ho, a dodá~a se. k ~,ůvodu,:,' tem J -:ste 
toto: K založení příčinné souvlslosŤl mezI hm, ze ~alovany opoml'.'?l 
opatřiti otvor chladiče takovou uzávěrou, aby horka voda z, chladl ce , 
nemDhla postříkati osoby v automobilu sedící, ~ me7~ úrazem.po~kozené 
stačí že postřikání žalobkyně horkou vodou z chladlGe bylo Jl ?uvod~m, 
že s~ lekla tak, že k domnělé záchraně života vysk~,č~la ~ ):edo~clhO 
automobilu a přivodila si tím úraz; neboť kon;čn~ pnč1l1a .leJlho urazu 
byla přímo vzbuzena právě tím účinkem, ktery melo za ml~!edek .?~O~ 
minutí žalovaného opatřiti řádně automobil před nebe~peClm .st.fl'~am 
horké vody z chladiče. škodný účinek, za který žalovany odpo,vlda, Jest 
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neje? o~ař:~í h.o~kou vodou, ~Ie. í ten, který nastal z uleknutí osoby 
popalene stnka]lCI vodou, nebol tIm byla přivoděna nebezpečná situace 
pro mž právě došlo k takovému jednání polekané osoby, z něhož teprv~ 
nas~alo její. poš~oze.ní. Řetěz příčin postupně jedna z druhé vznikajících 
nem .tu mČIln pre:us~l1, aproto .t.en, ~do zavi~il první příčinu, odpovídá 
La nasledky; ktere ?nvodt1a.dal~~ ud.alost z m vzníklá. Je tedy základní 
"'PomInutI zalovanehol opatntI radne otvor chladIče bezpečnou zátkou 
důvodem k náhradě škody; opomínutí potřebné opatrnosti na straně ža
lobkyně může pak býti nejvýše jen důvodem k poměrnému dělení škody 
pOdle.§ 1304.obč. zák., nikoli všwk důvodem úplného zproštění povin
n~~Íl zalovaneho k náhradě škody vzešlé pro jeho opomínutí. Jen v té 
,?1Ire bylo lze. v. n;ezích do'volacího návrhu žalovaného, domáhajícího se 
uplneho zprostem odpovědnosti, posouditi význam tvrzené viny žalob
kyníny zál~žící v tom, že po po'stříkání horkou vodou vysko'Čila za jízdy 
z aut?mobllu. Tu.pak. uznává nejvyšši soud odchylně od posouzení od
volaclho S'Oudu, Ze' sItuace způsobená Ipostříknl!tím žalobkyně horkou 
vodou z chl,,;dlče nebyla t<lk nebezpečná, ahy přivedla .žalobkyni do 
St.,,;VUi, .v ktenem br ne~ohJa k odhmně vlastní bezpečností předevšiÍm 
UZltI te pozorn?sh, pkal byla. skutečnéI:'u . stavu věci přiměřená, totiž 
aby upozormla zalovaneho S'olera na to, ze Je nutno automobil zastavíti 
aby ~e mohla vystoupením z něho uchrániti škodlivých účinků poruchy' 
ktera se. na o automobilu projevila stříknutím horké vody z chladiče: 
Automo~II vubec nehoř,:1 a ža~ob~yně neviděla o tud~ž oheň; měla jen 
dOJ':~, . ze automobIl h?n, kterymzto. ~oJ.mem P?sobrly na ni jiné, jen 
nepnme znaky odvola?Im s'Oudem z]lstene (horka voda ucházející s pá
rou ~ chladIče z.a určlteho .sykotu;~. Proto nemohla 'při té míře pozornosti, 
ktera by Odpovldal~ pouhe.mu ]'e:]lmu dOJmu, :tratrti rozvahu do té míry, 
a?y,.nem<:hla aspon okam.~Ik, ktery by. byl zalovanému stačil po jejím 
vykllku, ze aut.~mobd, ?OTl, k za stavem automobílu, a že nevystoupila 
z automobIlu JIZ StOJIClho, nýbrž že hned z něho při jízdě vyskočila. 
So~.zený případ se po?le intensity vnějších známek skutečného nebez
peCl ohne prolI Jen pr,edp'Okládanému nebezpečí ohně líší od případu 
který. byl předmětem rozhodnutí Č. 5499 Sb. n. s., na něž poukázal od~ 
volacI ~oud .• V souzeném.případ~ nebylo takových určitých známek ne
bezpe~~ ohne, ,po~l.e mchz by. se zalobkyně byla mohla důvodně považo
v.atI P;I sebe kratslm setrvam v automobilu za krajně ohroženou ve své 
teles~e ~.ezpe,čnostr; nebyl'O 'proto ani při určitém stupni rozčilení dů
vod~e pnč~ny k ~ak ukvapenému nebezpečnému jednání. jako bylo vy
skocem. z Jedo~clho automobilu. Proto si musí žalobkyně přičísti jako 
častečne vlastm opommu!í poz.~rnosti přiměřené poměrům, jestliže se 
dala ·strhnoulI k. ukvapene,::u, Z!votu nebezpečnému skoku z jedoucího 
a~.t?:n:obllu: Pr~y soud tUdIZ yravem poukázal na tuto její neopatrnost, 
pnclcI se pre.dplsu 1'1. 1297 obe. zák. Správně určil i poměr zavinění obou 
str~n. a roz~e!II podd .škody mezi žalobkyni a žalovaného po jedné po
lOVICI, nebo! zalobkyn!~~nerozvážnos!, s kterou vyskočením z jedoucího 
auto,?obllu. vydala svuJ .ZIV~t .a bezpecnost těla v nebezpečí, nutno hod
nO!IlI s!eJn,: J~ko. opommulI zalovaného při provisorním uzavření chla
d~~e,. pn .nemz Sl sotva uvědomil, že by to mohlo býti příčinou tak 
vazneho urazu. Proto byl obnoven rozsudek soudu prvé stolice. 
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čís. 16076. 

Nebyla-Ii dražební vyhláška doručena. opa~ovníku u~tanove?ém? 
k hájení práv osob, v jichž prospěch byl kmhovne zapsa~ zákaz zc!zem, 
mŮže opravný soud, rozh.od?ie o~:~kurs? do !,ep~v~~em ,.odkladu ~xe
kuce, z dŮV.odu zmatečnoslt ZruSllt cele drazebm rtzem, nestal-Ir se 
přiklep mezitím pravoplatným. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, R I 425/37.) 

Na nemovitostech vl. č. 480, 397 a 534 pozemkové kníhy pro ka
tastrální území Sch., připsaných vlastnicky povinnému Erichu Z,. vázne 
pod datem 8. ledna 1920 podle odevzd~.cí listiny krajskéh? ~oudu v Ch. 
ze dne 5. června 1918 a ze dne 23. n]na 1919 omezenI, ze Ench Z. 
nesmí připadlý statek zciziti do padesáti let od~.?ne 18. prosince 191.4. 
Usnesením okresního soudu v A. ze dne 26. zan 19'36 !)yla vymah~Jl
címu věřiteli Bedřichu K. povolena exlkuce nucenou drazbou dotčenych 
nemovitostí'k vydobytí jeh'O pohledávek ze směneč~~ch plat~bních pří: 
kazů ze dne 23. února 1934 a 27. dubna 19G4 v castkach22.000 Ke 
7.000 KČ s přísl., podle nichž byla ji~ př~d tím. v ro~e 193~ vl?ženo 
na uvedených nemovitostech exekučm pr~v? zastavnI. Drazebm rok 
byl ustanoven na den 4. února 1937. Podannll ze dne 21. ledna 1937 
upozornil povinný exekuční soud, že řečeným zákazem zciz~ní chtěl jeho 
otec (zůstavitel) 'dosíci, aby statek zůstal zachován potomkum, a na;crhl, 
aby byl ustanoven o'patr'Ovník k hájení záju:ů potomstva a vůle zusta
vitelovy. Exekuční soud návrh ten usnesenIl11 ze dne 22. ledna 1937 
zamítl s odůvodněním že ziikaz zcizení se může týkati toliko clobrovol
ného nilkoHv exekučn'íiho zcizení a že ostatně mohlo totéž býti upl'at
ňová;lO rekursem proti povoJ.ené exekuční dražbě. Podánim ze dne 22. 
ledna 1937 navrhl poviílI1ý, aby dražební řízení .bylo odlo~eno až do 
pravoplatného vyřízení jeho návrhu na ustanovem opatrovmka. Ex e
k uč n í s o II d návrh ten zamítl usnesením ze dne 25. ledna 19,37, 
proti němuž podal P'Ovinný včas rekurs. Exekuční soud však dne 4. 
únOra 1937 přiklepl dražené nemovitosti Elfrídě Ž. a teprve l'0tO.~l 
předložil rekurs povinného rekursnimu so.udu k rozhodnutI: ProtI pn
klepu nebyl vznesen odpor. Rek u r s n I s O' u d z podnetu rekursu 
'povinného zrušil usnesením ze dne 1 R úMra 1937. cel~ .dosa~~dm dra
žební řízení jako zmatečné a exekučnI navrh vymaha]lclho ven tele za
mítl odůvodniv to tím že zapsaný zákaz zcizení, stanovený posledním 
podzením ve smyslu §' 364 c) ohi. zák., brání také exekučnímu zcizení, 
ježto pohledávka vymáhajicího věřitele byla knihovně :~jištěn!, a~ po 
zápisu uvedeného zákazu, že exekuce ta Je proto nepnpustna, nav:h 
exekuční měl býti hned zamítnut a že tím, že se tak nestalo, bylo vse 
zmatečné a nezákonné. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacím rekursům vymáhajícího 
věřitele, vydražitelky Elfrídy Z. a knihovního věřitele Dr. Gustava K. 

Důvody: 

Dovolací stěžovatelé namítají, že v době rozhodnutí rekursního 
soudu nabylo usnesení o udělení příklepu již formální právní moci, 
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a že proto rekursn; soud se zřetelem na ustanovení § 189 ex. ř. nebyl 
již oprávněn ani pro zmatečnost zrušovati dražební řízení. Názor ten je 
mylný. Vymáhající věřitel uvádí sám v do'volacím rekursu, že zákaz 
zcizení byl v posledním pořízení stanoven proto, aby povínnému a jeho 
možným potomkům zůstal zděděný statek zachován, a že k dřívějšímu 
zatížení a částečnému dobrovolnému zcizení dal souhlas jedna!k soud 
pozůstalostní, jednak opatrovník ustanovený k hájení zájmů možného 
potomstva. I když tedy řečený zákaz zcizení není fideikomisární sub
stitucí ve smyslu §§ 608, 610 obč. zák. - což by se mohlo zjistiti jedině 
obsahem onoho posledního pořízení -, byl nepochybně st"noven proto, 
aby se zděděný statek po dobu života povinného, nejdéle do 18. pro
since 1964, zachoval j"ko rodinná država, tedy ve prospěch rodiny po
vinného, zejména jeho možných potomků. Ty osoby však nebyly v tomto 
exekučním dražebním řízení zastou'peny nikým, jenž by jejich zájmů 
hájil a jemuž by byly příslušné exekuční výměry doručovány. Již z té 
příčiny trpí celé řízení v první stolici zmatečno,stí ve smyslu § 477, č. 4 
c. ř. s. Zrušení celého dražebního řízení rekursním soudem nebránilo 
ustanovení § 189 ex. ř., který stanoví, že vydražitelova práva nabytá' 
pravo'platným příklepem nemohou býti brána v odpor proto, že byl 
zrušen nebo dodatečně se zruší exekuční titul, na kterém se povolení 
nucené dražby za'kládá, neboť v souzeném případě nebyla dražební vy
hláška doručena osobám, v jejichž prospěch byl stanoven zákaz zcizení, 
po případě opatrovníku ustanovenému k hájení jejich práv, takže se jim 
lhůta k rekursu proti usnesení o příklepu počla podle § 184, Č. 3, § 187, 
odsl. I, posl. věta, ex. ř. čtrnáct dní pO' dražebnim roku, tedy ještě dne 
18. února 1937, kdy rekursní soud celé dražební řízení zrušil. Ostatně 
i těm osobám po pří'padě opatrovníku zřízenému k ;hájení jejich práv 
mělo býti podle § 183, odsl. 1, ex. L do'ručeno usnesení o udělení pří
klepu, neboť jejich práva vzniklá ze zákazu zcizení doplňují 'Omezené 
vlastniCké právo povinného k draženým nemovitostem a teprve ty osoby 
a povmný představují skutečného vlastníka a tudíž povinného, jemuž 
má býti podle § 183 ex. ř. usnesení o přiklepu doručeno. Nenabylo tedy 
usnesení prvéh'Ú soudu O příklepu v době rozhodování rekursního soúdu 
ještě formální právní moci. Rovněž usnesení o povolení exekuce ne
nabylo právní moci, ježto nebylo doručeno osobám oprávněným ze 
zákazu zcizení anebo jejich opatrovníku. Že se zápověď zcizení podle 
§ 364 c) obč. zák. 'týká nejen zcizení doibrovoIného, ale i zdzení exe
kučního, jest nejen výslovně uvedeno v materiáliích ,k III. dílčí novele 
k občanskému zákonníku (str. 166), ale jest zastáván i v právni'Cké . 
literatuře (srv. Klang k § 364 c) obč. zák., str. 47 a tam uvedenou lite
raturu) a tímto nejvyšším soudem (rozh. Č, 8554, 11695 a mnoho jí
ných). 

čís. 16077. 

Rekurs podaný Státnlm pozemkovým úřadem v exekučnlm řízení po 
uplynutí rekursní lhůty jest odmítnouti jako opožděný. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, R I 458/37.) 
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Srv. rozh. č. 13014 Sb. n. s. . ' 
S o udp r v é s t o I i c e povolil k návrhu vydraŽitele usnesem~ 

ze dn,e 18. dubna 1936, Č. j. E 258/35-34, ~odle ~ 237, o~~t. 3, e:" r; 
na v dražených nemovitostech výmaz poznamky, z,: k ?alslmu zc!zem 

emlvitostí je potřebí schválení Státním po'zem~ovym uradem. a, ze. Je 
~Iastník povinen, bude-li příslušným úřa;l~m, oznamen? ,":yvlastnem, ,pre
nechati potřebné pozemky pro účel>: vereJne ~ebo statm za cenu vla,st
ního nákladu (nabývací), Iklesne-1I vsa'k obec~a cena pod_ cenu v~as~nrho 

'kl du za cenu obecnou. Dotčené usne sem bylo doruceno Statm ob
~~doavé 'úřadovně pro pozemkovou reformu v P .• dne 2~. dubna ~936 

t podala proti němu rekurs teprve dne 11. kvetna 1 936, te~y az po 
~Pl~nutí osmidenní lhůty rekursní (§ 65 ex. ř.). Rek u r s n I s o uud 

k rekursu státní! obvodové úřadovny ,pro pozemk?you, refofl;1U v ,. 
změnil usnesení soudu prvé stolice a návrh vydrazlteluv zamltl. 

N e j vy Š š í s o u d napadené usnesení zrušil a ;ekurs dotčené ob
vodové úřadovny proti usnesení prvého soudu odmlt!. 

Důvody: 

V rozhodnutí č. 9963 Sb. n. s. bylo sice vysloveno, ž~ Státnímu po
zemkovému úřadu (jeho obvodové úřadovně) ne~ze odprratI ;ekurs d~ 
povolení dražebního řízeuí, i kdyby byl podan az po uplynutI reku;-sn! 
lhůty ale ten názor byl opuštěn v rozhodnutI. Č. 13:014 Sb. n. ~., v nemz 
b 10 ~ysloveno že rekurs Státního pozemkoveho uradu poda.ny po ~ply
n~tí rekursní lhůty jest opožděný, ježto nenI 0l??"y y zakone pro .nazor, 
že by Státní pozemkový úřad v . exekučmm nzenr bY,1 opra~n;n pro 
účely pozemkové reformy podávatI rekursy I po ply~uh rekursnr, Ihuty: 
Na tom stanovisku od té doby nejvyšší soud setrva,":a a nevshle~ava am 
v souzeném ,případě důvodu, aby se od něho odchyhl. Mel byh proto 
rekurs státní ohvodové úřaclovnypro pozemikovou r,eto'".~u v P. re~u"s
ním soudem jako opožděný odmítnut, což dovolaclstezovatel pravem 

vytýká. 

čís. 16078. 

Jistota složená povinným podle § 44, odst. 2, :ex . .ř. neručí vě!'ite!i, za 
útraty oposičního sporu (§ 35 ex. ř.), v němž povmny txJ:dlehl, nybrz len 
za peněžitou částku, jež se exekucí vymáhá;van,e?o ,za m~eresse vymá
hajícího věřitele, směřuje-li exekuce k VytnO"~l yneho na~oku, ne~ pe
něžité p'Úhledávky, a nemůže-li býti toto pinem po zam!~utí navrhu 
dlužníka na zrušení exkuce vynuceno in natnra pro mezltím nastalou 
změnu. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, Rl 517/37.) 

E x e k II ční s o u d, rozvrhuje jistotu 20.000 Kč: k~e~ou p~vi~~~ 
Rudolf E. složil podle § 44, odst. 2, ex. ř. v exekučm V~CI vymahal'<:1 . 

.v·t Iky O'kresní záložny hospodářské v Ž. B. z podnetu oposlčmho ven e d 'h ... • 
sporu vedeného jím u okresního soudu v J. s uve enou vyma aJlcl ve-
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řitelkou, přikázal ji přes odpor dotčené Okresní záložny hospodářské 
věřitelům Norbertu N. a F. B. W. N. a spol. Dů vody: Okresní zá
lOžna hospodářská v Ž. B. přihlásila k rozvrhu část nároku vymáhaného 
pod E VI 2426/34, a to úrokové pohledávky 5.292 Kč 06 h, 8,354 Kč 
60 h s 6)i % úroky od 1. července 19'34 do 13. ledna 1931, dále útraty 
sporu z rosudku C IV 239/36 uvedeného soudu 12.451 Kč jako náhradní 
nároky, tvrdíc, že v této výši utrpěla škodu. Nárok povinného na vydání 
jistoty byl usnesením ze dne 18. dubna 1936 a ze dne 4. prosince 1936, 
č. j. E VI 1352/361-,2, zabaven pro vyikonatelnou pohledáf'tku Norberta 
N. 10.636 Kč s přísl. a usnesením ze dne 20'. října 1935,č. j. E VI 
3568/36-1, pro vykonatelnou pohledávku F. B. W. N. a spo!. 15.381 Kč 
14 h s přís!. a přikázán jim k vybrání. Ex.ekuce nucenou dražbou, ve
dená Okresní záložnou hospodářskou v Ž. B. pod č. j. E VI 2426/34, 
byla usnesením ze dne 29. dubna 19'35, č. j. C IV 239/3,5-1, odložena 
do pravoplatného rozh'Odnutí Sporu, bude-Ii složena jistota 20.000 Kč. 
Rozsudkem, č. j. C IV 239/35-15, ze dne 10. června 19G6 bylla žal,oba 
zamítnuta a k návrhu vymá:hající věřitelky Okresní záložny hospodářské 
v Ž. B. bylo v dražebním řízení podle usneseni ze dne 11. října 19136 
pokračováno a na její návrh bylo dražební řízení po' zaplacení 50.000 Kč 
usnesením ze dne 20. listopadu 1936 podle § 200 č. 3 ex; ř. zrušeno: 
Usnesením ze dne 17. října 1936 nebylo vyhověno žádosti jmenované 
vymáhající věřitelky o vydání jistoty 20.000 Kč k zapravení nároku při
M"šeného při, rozvrhovém roku. Usneseni' to nahylo právní moci. Podle 
§ 44 ex. ř. slouží jistota t'Omu účelu, aby pOl zamítnutí žaloby resp. 
návrhu na zrušení exekuce bylo zajištěno uspokojení vykonatelného ná
roku věřitelova. Věřitel může činiti na jistotu nárok jen tehda, bylo-Ii 
po zam:íltnuU žaloby resp. návrhl1J na Zf'Ulšení z!ji1štěno, že nastal,a změna, 
pro kterou věřitel nemůže dosáhnouti dříve zajištěného uspoko'jení. To 
musí věřitel tvrditi, prokázati a žádati podle obdoby § 394 ex. ř. za 
roz_hodnutí o tomto nároku. Věřitelka Okresní záložna hospodářská 
v Z. B. exekucI nucenou dražbou E VI 2426/34 zrušila netvrdila však 
a ani neprokázala, že nastaly podmínky pro stanovení 'náhradních ná
roků. Hlavni pohledávka 290.594 Kč 15 h jest dnes tak jako dříve za
jištěna právem zástavním na nemovitostech dlužníkových ve vložkách 
č. 1196, 1439 pozemkové knihy kat. území J. v prvém pořadí. K rozvrhu 
přihlášené úrokové pohledávky 5.929 Kč 60 h a 8.354 Kč 60 h s přís!. 
byly splátkou 50.000 Kč zapraveny. K zajištěníÚltrat Sporu C IV 239/35 
nebyla jistota zřízena. Bylo proto jistotu s přirostlými úroky přikázati, 
ja~ sh'Ora uvedeno, a odpor Okresní záložny hospodářské v Ž. B. za-

. mItnoutl. Rek u r sní s o u d vyhověl zčásti rekursu Okresní zá
lo'žny hospodářské v Ž. B. a přikázal jí na zapravení útratové pohle
dávky ZOposičního sporu C IV 239/3'5 'částku 12.451 Kč. 

N e j v y šš í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice. 

Di'Ivody: 

. Rozhodnutí věci závisí na rozřešení otázky, zdali částka 20.000 Kč 
~. příslušenstvím, 'kterou povinná strana dne 29. dubna 1935 složila jako 
JIstOtu podle § 44, odst. 2, ex. ř. ve sporu C IV 239/35, vedeném 
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k '1 u'du v J s tehdej'ší v)'máhaj'íci věIitelkou Okresní zálož.-u o reSl1llO so . , .. 1245
7 
Kč 

ou has odářskou 'I Ž. B., ručí též za náklady sporu ve vysl . " ' 
n," p , 'tězivší věřitelce pravoplatným rozsudlkem procesl1lho 
r~~~g~z:;~n~v;O. černa 1936, č. j. C IV 239i35~15, ,a zdali p:ot~ u~e
d né věřitelce přísluší nárok na nálnadu dotčenych utrat v poradl pr~d 
z~stavními právy vymáhajících věřitelů Norberta N. a F. B. W;,. . 

ol vzniklými k této jistotě teprve dne 29. dubna 1936 a 22. r!Jna 
~ 9i!,. 'Na tuto otázku jest odpověděti zápomě. JIStot!' podl; § 4~! 
odst. 2, ex. ř. není žalobní jistoto~ za nak~ady ro:epre, kte.ou ,:as 
právní řád zná toliko za předpokladu .§§ 51 az 50 c. r. ~. (§ 78 ex. r;). 
'i tota . 'Od1e § 44, odst. 2, ex. ř. má podle nepochybneho ,smyslu, za
k~na Z~iStiti 'uspokojení vymáhajícího v~řitele t~hd~, z"m,lt~e-~.s~,~~ 
dlužníkův návrh na zrušení exekuce, jehoz se I;0~Inny d'?,maha. J's ~ ~ 
se ted ° zamítnutí zrušovacího navrhu dluzmkova pn p'?,~racovan! 
v exelucl, že za trvání odkladu nastala změna,. p;o !'terou ventel b~~ 
vůbec anebo částečně již nemůže do,síCI uspokoJem pred ,odklade~n Jesle 
zabez ečeného má věřitel nárok na to, aby mu škoda hmto zpu~~bem 
vzešll, totiž tci, co mu ušlo pro tuto změnu, b~~anahraze,na z ca~lky 
složené jako jistota. Uvedená jistota ručí tedy ver:~eh za častku, jez se 
exekucí vymáhá anebo za věřitelovo interesse, smerujeo-!I exekuce k ~y~ 
možení jiného n'ároku než peněžité pohledávky a nemuze-II toto pln~m 
o zamítnutí zrušovacího návrhu dlužníkova pro nas~al~u ,mezlhm 
~měnu 'iž in natura býti vynuceno. Opírala-Ii tedy Okr~sm,z~lozn~,hos: 
OdářsJá v Ž. B. svůj odpor proti 'Pohledávkám vYn:ahaJlc!ch, V~:ltelU 

~orberta N. a F. B. W. N. a spol. pouze? tvrzem, ,z~ slo'zena casyka 
20000 Kč s příslušenstvím jest jistotou za utraty dluzl1lkem prohraneho 

. C IV 239/35 nemůže tento důvod obstátI, neboť hm by tato sporu, .. I .. Ž ' k 
věřitelka získala 'žalobní jisto,tu, jež jí podl,e úkona nepns US!: e se,vsa t 
trváním oposičního sporu C IV 239/35, zmem}a, vlastne zh?lslla mO~,nos_ 
dosíci z ručící nemovitosti uspoko]em .~ym,al;a~e pohledaV'ky s, pnslu_ 
šenstvím, zejména se všemi náklady pozlvaJlclml st€Jneho poradl s J'st~ 

o n bylO vúbec tvrzeno Rekursní soud posoudIl proto vec nespI avne, 
\;na~-Ii Okresní záložně 'hospodářské v Ž. B. nárok n~ zaplacení útrat 
p • C IV 239/35 z řečené 1'istoly' prvy' soud 'pravem zamIll leJl rozepre , " .' • d .' 
odpor a nebylo ani příčiny poukazatl! odpor ten na pora p;a':,a, po
něvadž rozhodnutí o něm nezáviselo na tom, aby byly vysetr~ny a 
zjištěny sporné skutečnosti (§ 231 ex. f.), jak v rekursu bylo nam~ltano. 
Bylo proto usneseno, jak shora uvedeno (§§ 233, 234, od,!. 2, 
§ 286 ex. ř.) . 

čís. 16079. 

Majitel protokolované firmy kupce jednot1iv.ce jest oprá~něn uplat
ňovati práva příslušící jeho firmě jak jménem firmy, tak svym vlastním 
občanským jménem. 

Obchodní zmocněnec pivovaru (čL 47 obc!,- zák.) není oprávně~ 
k vzdání se knihovního zajištění pohledávky pivovaru a k postoupem 
přednosti knihovního pořadí. 
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Předstupujíci věřítel nabývá z kníhovního provedení změny pořadi 
bezprostředního práva. Na žalobu o výmaz vkladu přednostuího pořad! 
jest užíti ustanovení § 62 a nikoli § 64 knih. zák. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, Rv I 2443/35.) 

Žalobce jako jediný majitel pro(okol'Ované firmy Sch-ský pivovar 
v L. se na žalované spořitelně domáhá výroku, aby bylo uznáno právem, 
že Antonínem L. jako domnělým zástupcem řečené firmy podepsané pro
hlášení o postupu přednosti knih'Ovního 'Pořadí ze dne 2'5. listopadu 1929 
~ na základě něho ve vložce č. 160 pozemkové knihy pro katastrální 
uzemí M. zapsaný vklad přednosti pohledávky žalované spořitelny 
v částce 10.000 Kč s přís!. (C 72) před zápůjčkovou pohledá"kou 
Sch-ského pivovaru v L. v částce 65.00() Kč s přís!. (C 68) a před jeho 
pohledávkou smluvní pokuty v částce 6.000 Kč (C (9) jsou neplatné 
a že žalovaná jest povinna dáti ve vložce č. 160 pozemkové knihy pro 
kal. území M. na své útraty vymazati uvedený vklad přednosti. K odů
vodnění žaloby mimo jiné přednesl: Pro firmu Sch-ský pivovar v L. 
vázne podle dlužnlhoúpisu ze dne 7. listopadu 1929 na domě č. p. 5,1 
v M. patřícím Františce O. ve vložce č. 160 po'zemkOVé knihy pro kat. 
území M. zástavní právo pro pohledávku 65.000 Kč s přís!. a pro 
smluvni pokutu v částce 6.000 Kč. Roku 1929 si knihovní vlastnice uve
d~né ;e~lity Františka O. vypůjčila u žalované 10.1000 Kč a podle dluž
I1Ih'O UplSU ze dne 20. hstopadu 1929' bylo pro uvedenou zápůjčku pod 
po!. C 72 vloženo na tutéž realitu zástavní právo pw pOhledá,"ku 
10.000 Kč s přís!. Pod po!. C 74 byla v dotčené vložce podle prohlášení 
o postupu přednosti pořadí ze dne 25. listopadu 1929 vložena přednost 
pořadí právě uvedené pohledávky žalované spořitelny (vložené pod 
C 72) před výše uvedenou pohledávkou žalující firmy 65.000 Kč s přís!. 
(vtěle~~ p.od C 68) a smluvni pokutou 6.()00 Kč (vloženo pod C 69'). 
P;oh!aselll o,pas!upu p'Ořadí, o n.ěmž je ,řeč, není podepsáno žalobcem, 
nybrz tehdeJslm redltelem panstvI Antanmem L. Podle služebních před
pisů, žalobc~vých jsou přednostové podniku oprávněni k těm opatřením, 
ktera .J.s~u zakonem předeps<tná neho nutná !pro správné vedení podniku, 
?ema]1-h 'Opatření ta v zápětí změny reální držby. Žalobcova schválení 
J':s; však I:otřebí k n<rbývání a k zcizení nemovitostí a věcných práv na 
CI zIch reahtách, jakož i k zatěžování a k zproMování nemovitastí bře
men; rozhodování o poskytování zápůjček jest pak vyhrazena žalohci 
vyjma zvlášť. n~lé~avé případy, v kterÝ,ch může správa pivovaru sice 
sama povohtr zapuJčku do 5.000 Kč, avsak s povmností žalabci to do~ 
dat.~č?é ohlásiti. Podle § 23 uved. služeb. předpisů jest zásadně nutné 
za]1stelll v pozemkové knize v postačujícím pořadí. Obsah služebních 
př<;dpisů nebyl žalované spořitelně až do 1. října Hl34 znám. Dne 19. 
kvetna 1904 byla podle obchodního rejstříku krajského soudu v L za
psá.na firma »Knížecí Sch-ský pivovar v L., Adolf Josef kníže Sch.« 
mající sídlo v L., jako její majitel byl tehdy zapsán Adolf Jasef kníž~ 
Sch. v P. s tím, že se firma znamená t<rk, že k výše uvedenému znění 
flfmr připOjí podpis majitele nebo prokuristy s ozn"čenim p. pa. Dne 
30. cervna 1926 nastala změna v tom, že byl zapsán jako nový majitel 
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firmy Jan Sch., velkostatkář v H. (zalobce), a jako jeho pr0:kuri~ta Dr. 
Adalf Sch. v P. Plnou mocí de dato V. 6. února 1918 udehl zal?bce 
Antonínu L., řediteli panství v L., ~macnění, ~by ha,:astupov::1 ve vsech 
záležitostech týkajících se panstvl Jeho ~I:,rave svere~eho pred soudy, 
úřady a mimo úřady, a k tomu cíli ~u udel!1 I pr.?ce,slll pl~ou rr;oc podle 
§ 31 c. ř. s. s tím, že jest oprávnen za neho prebHatl P!edmet sporu,. 
žaloby a rozhodnutí ve věcech knihovních, uza~íraÍ1 smHy; opatra,:ah 
zajištění, podávati knihovní žádosh, zastupo~aÍ1 ha ve v,ecech ,dano~ 
vých, přijímati peníze a poštovní zásilky: uzavlfah. a ,vypovldatr ~aJ.emll1 
smlouvy a podávati žaloby na vykllzelll a konah vse, C? 'pov::~UJe, za 
nutné a prospěšné v zájmu žalobcova ma!et~u J~h,o sprave, syereneh'O. 
Dopisem ze dne 26. srdna 1929 zaslalo ustredm redltelst~1 zalobc~vo 
v H. administraci v L. dlužní úpis manželů Maxe a Frantlsky ?-ovych 
se zprávou, že žalobce povoluje m,anželům na k<!~pl hostmce c. ~. 51 

M. žádanou zápůjčku 65.000 Ke, bude-h zapucka. ta kmhovne. za
jištěna v druhém pořadí a bude-Ii zajištěna i smluvnJ pokuta v častce 
6.000 Kč. Dopisem ze dne 21. listup<tdu 1929 za.s:al Dr. Adol! P., a~
vokát v Ch ředitelství Sch-ského pivovaru v L. JIZ vyhotovene prohla
šení o po;i~pu přednosti knihovního pořadí v prospěch žalované, d~
tované 5. listapadem 1929, se žádostí, aby ředitelství ~o(čenélprah:a
šení soudně ověřenou farmau podepsalo a paK mu Je opet ;;aslalo, Jezt~ 
padle zprávy manželú O-ovřch ,?,á ř,:ditelství piv-ovar,: ,a t~ta transakcI 
již vědomost a projevilo s mm VUCI mm souhlas. Prohl"se~lm o postupu 
přednosti pořadí ze dne 20. května 1929 postou'Eil Sc?-sky plv?var v L. 
pohledávce žalavané spořitelny 10.000 Kčs . pn s!. prednost pred :,yo,: 
pohledávkou 60.000 Kč a G.OOO Kč smluvm 'pokuty. Tolo .prohlasem 
jest podepsáno za Sch-ský pivovar v L Antonmem L., Franhsk?u O. a 
spořitelnou v Ch. (žalo,v"nou) .. ])n~ 25. hstopadu ~929 byl podpIS Antac 
nína L., který uvedene prohlasem za Sch-sky plvoval ~ L. podepsal; 
soudní kanceláří v L. ověřen s tím, že Antonín L., redltel panst~1 
Sch-ského v L., jehož osobnost jest soudu známa, 'před ~oudem podpIS 
svého jména na listinu připoj i!. Dopisem ~e dne~ ,z,6. lrstopadu 1929, 
který je za Sch-ský pivovar v L. podepsan Antolllnem L., bylo o,no 
prohlášení vráceno' Dr. Adolfu P., advokátu v Ch. Dne 28. I!st'?'padu 
1929 podala Františka O. u okresníha saudu v Ch. kmhov,lllzadost 
s řečeným prohlášením a se žádastí za jeho vklad, a usn,es~?I~ ze dn~ 
29. listooadu 1929 'Okresní saud v Ch. podle onoho pro111aselll p~ovohl 
a provedl vklad přednosti pořadí pro žalovanou. Antonín L., Jen~ o~o 
prohlášení o ,postupu před?osti pařadí ,podeps~l, ~e~yl k tomu opr~vne~ 
a překročil tím meze sveho' zaslupčrho o'pravnelll, a 10 bez ~edoml 
majitele firmy. S o udp: v é s t o I i ce, u~nal zcela podle zalol~y; 
D ů vod y: Ježto je 'prokazan~ a nes.porno, ze za~ob~e Je a v rozhodu!"cl 
době také byl jedmym vlastmkem t"my Sch-sky pIvovar v L., ~emuze 
býti o jeho "ktivní legitimaci k žalobě podle ~ 61, 62kmh. ~ak; po
chybnosti. Právní jeunání o postupu pr~dnosh~n~?ovmho pora~1 J;,st 
podle § 30 knih. zák. ve znění ~ ~5 a nas!. lIl .. ~I~CI novel~ k ob~. zak .. 
smlouvou mezi věřitelem uStUPUJICl11l a postupU]1clm, a v te forme bylo 
také sepsáno prohlášení o ~ostupu přednos.H, pořadí. ze dne 2'5. hsto
padu 1929 podepsané Antomnem L Je proto zalovana podle § 62 kmh. 
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zák. pasivně legitimována, ježto nabyla ze společného vkladu přímo 
práva přednosti knihovního pořadí, a to z právního poměru mezi ní a 
žalobcem. To, že knihovní žádost podala Františka O., není podle ná
zoru soudu rozhodující, ježto na prvním místě byla smluvní stranou ža
lovaná a nikoli O-ová, a tím, že uvedené prohláš,ení žalovaná podepsala, 
jeho obsah také schválila. Bylo p'ředevším její povinností, aby si zjistila, 
zda Antonín L. jest k vydání takového prohlášení za žalobce oprávněn, 
a uzavřela-li jednání s osobou neoprávněnou, stihají následky toho 
podle § 55 obch. zi/k. ji a nikoli žalobce neb dokonce Františku O-ovou 
nebo soud, který podle onoho prohlášení, třebas nekrytého náležitou 
plnou mocí, podle § 31 knih. zák. onen vklad povolil. Právě z té s,kuteč
nosti, že byl v pozemkové knize zapsán jako hypotekární věřitel 
Sch-ský pivovar v L., musila žalovaná viděti, že jde o firmu, a měla 
si jako spolusmluvkyně zjistiti, kdo jest oprávněn za řečenou firmu pod
pisovati, a byla by si také snadno v obchodním rejstříku zjistila, zda je 
k tomu Antonín L. oprávněn, či nikoli. Ta,ké označení Antonína L. ve 
sporném prohlášení zákonným zást'1pcem pivovaru musilo při náležité 
opatrnosti vzbuditi v žalované hned podezření. Přenechala-li pak žalo
vaná jako smluvkyně obstarání prohlášení o předností pořadí Františce 
O. resp. Dr. P., dala jim mlčky plnou moq k tomu, a účinky z toho 
vzešlé stíhají jen ji. Podle plné moci ze dne 6. února 1918 i podle svého 
služebního postavení ředitele panství musí býti Antonín L. pokládán za 
obchodního zmocněnce podle d 47 obch. zák. Rozsah oprávnění ta
kového zmocněnce jest však na rozdíl od oprávnění prokuristova určen 
především udělenou mu Iplnou mocí a teprve podpůrně předpisem čl. 47 
obch. z<ik. Podle uvedené plné mocí vša,k nebyl Antonín L. oprávněn 
vzdáti se za žalobce práv, v čemž je zajisté obsaženo i zřeknuti se na
bytého výhodnějšího knihovního pořadí. Ale i podle čl. 47 obch. zák 
nelze přiznati Antonínu L. oprávnění, aby za žalobce postupoval před
nost knihovního pořadí, ježto takový úkon nelze pokládati za obchod 
neb právni jednání, které provozování živnosti žalobcovy obyčejně 
s sebou přináší, takže Antonín L. jako obchodní zmocněnec žalobcův 
k takovému úkonu potřeboval od žalobce speciální plné moci ve smyslu 
§,lO08 olbč. úk. ~ntonín, L. 'podepsa~ tedy, sporné prohlášení o postupu 
prednostJ kmhovmho poradl pohledavce zalované spořitelny neopráv
něně. Ježto podle plné moci ze dne 6. února 1918 byl Antonín L. opráv
něn přijímati za žalobce knihovní nsnesení, bylo podle § 123, Č. 4 knih. 
zák. a výnosu min. sprav. ze dne 4. května 1880, č. 6054 okresnk:-J 
soudem v Ch. správně doručeno za žalohce do rukou Antonína L. Ža
lo~aná se neprávem odvolává na svou důvěru v !pozemkovou knihu. 
Pnnclpem poblicity se chrání dúvěJ'a v pozemkovou knihu, ale nikoliv 
d~.věra, v nepravd2vá tvrzení nějaké osoby, jako je tomu v souzeném 
pnpade, kdy se zalovaná spolehla na neoprávněný podpis sporného 
proh:ášení Antonínem L. Podle § 30 knih. úk. ve znění §§ 45 a násl. 
lil. dllčí novely k obč. zák. jest ov.šcm třeba k zápísu přednosti knihov
ního pořadi vkladné, nebo k záznamu způsobilé listiny, nebo žádosti 
podep~ané všem! úč~stníky, tedy l1stuput~-li zástavní právo, i podpis~ 
vlastmka r,emovltosÍ1, ale v souzer.em pnpadě jde o "por podle § 162 
kmh. zák., a proto námitka žalované, že žalobní žádost jest nepřípustná 
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a nesprávná, není odůvodn,ěna. O c, ~ o I a ~ í" s o u d změnil r,ozsude~ 
soudu prvé stolice potud, ze zamltl za\obm zadost, ~bJ byla .zalovana 
uznána povinnou provésti výmaz přednostI na v,lastm. utraty, j1n<vk od_o 
volání nevyhověl a potvrdil rozsudek soudu prve stohce. 

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

D ů vod y: 

S hlediska všech uplatněných dovolacích důvodů (§ 503 č. 2, 3 ~ 4 
c. ř. s.) potírá žalovanápředevšim skutková zjištění a ~áv~ry ,odv?lacth~ 
soudu v otázce aktivní legitimace žalobcovy. Je s~ravr:e, ze ~,astavm 
právo váznoucí pod položkou C 68 a 69 na nem~vlto,~tr FrantIsky, G., 
zapsané ve vložce Č. 160 pozemkové knihy pro kat. uzeml M., J,est vlozeno 
za pohledávky Sch-ského !pivovaru v L., ale ten lest podle vyplsu zolh
chodnlho rejstříku v L. protokol ovanou firmoU, jejímž jedi~y~ m.ajitelem 
jest žalobce. K uplatně.~í pr.áv přísl~šíc!ch jJrotokolov~ne hrn;e kupce 
jednotlivce jest vsak JeJI maJItel, opravnen ~elen pod nazvel~ !rrmy, ~Ie 
i pod občanským jménem. Totoznost fyslcke osoby vystUl;'.UjlCI pko za
lobce s osobou, která jest podle obc~odníh? r,estn~u maJItelkou. p;wto
kolované fírmy, nebyla v prvé Stohcl popTena a zalovana vytyka n~
právem jako vadnost řízen!, ž~ o této totožnos:l nebyly 'provedeny s~e
decké důkazy, jež vpravde mkdy nebyly n!'bldnuty. Omyl procesmho 
soudu jenž shora uvedené skutecnostI pokladal za nesporne, byl. od~o
lacím 'soudem napraven tím, že je pod!e n,epopře~éh? ob~ahu IIs~mny~h 
dokladů zjistil. Po právní stránce nmmtá zalovana dale, ze J~ prl' ~hra
něna zásadou důvěry ve veřejné kn!hy, poněvadž ~emohla vedetI, ze ,se 
knihovní stav neshoduje se skutecnym stavem vecl. Ale v souzenem 
případě nejde vůbec o to, z~ali ž.alova?á" důvěřujíc ~právnosti, kmhov
ního stavu, nabyla bezelstne kmhovm predno,s!l sve 120hledavky ~a
jištěné pod položkou C 72, nýbrž o to, že dosahla zmeny kl11hovmh~ 
pořadí na základě nedostačující listiny. PrD'~lá,šení o :postupu p~edno,stl 
pořadí ze dne 25. listopadu 1929 bylo formalne va,~~e, p.onevadz, ' ne~ 
nebylo ověřeno, že osoba, podepsavší za ustupu]1clho :Kl11hovn~hQ,ve: 
řitele, byla zmocněna znamenal! j.eho l1rn:u, a!e bylo I ~n:otnepravn~. 
vadné, ježto ani objektivně !U nebylo P?trebneh?, ,zmocne?!. .ža,lov~n,: 
sice již neuplatruuje, že Anton~n L. byl take ve ~~ltrn~m pomeru k ..zaIO,?C1 
podle plné moci ze dne 6. unora 1918 po P!lpade

o 
podl~ »,sluz~bl11c~ 

předpisů« zmocněn vzdáti se v neprospech za.lobcuv poradl kmhov~e 
zajištěných nároků, ale vyvozuje toto oprávnění na venek ,z toho" z~ 
Antonín L. byl obchodním zmocněncem podle čl. 47 obch. zak., o ne,mz 
lze předpokládati, že smí nakládati aspoň částkou 10.000 ~č. A~sa~ 
zmo.cnění podle čl. 47 obch. zák. se vztahUje tolIko na jednal11 a p;a~n~ 
úkony, jež provozování živnosti obchodní toho d!uhu n<Jbo prov<vd~U1 
jednání toho druhu ob y č e j n ě sebou přináší. z~ . .:'~ak k obyčejny~ 
úkonům pivovaru náleží i ~zdání se kn.ihovníh?,~a]1stem a P?stoupel11 
přednosti knihovního pořadl, nelze tvrdIl!, a mZSl ~o~dy d?spely ~roto 
právem k úsudku, že Antonín L.potřebného zmocnem neI?el. Nep,raven: 
poukazuje žalovaná na to, že nevěděla o pravém rozsahu jeho pIne mocI 
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a že ji také nemohla přezkoumati, poněvadž listinu opatřila vlastnice 
nemovitosti. Tu však přezírá, že jednala na vlastní vrub, spokojila-li se 
listinou, z níž zmocnění IPodepsavší osoby nebylo zřejmé a jeho rozsah 
nebyl patrný. Tyto nedostatky však nesouvisí s knihovním stavem, 
jemuž žalovaná mohla důvěřovati, neboť z knih nevyšlo najevo nic, než 
že majitelem pohledávky, zajištěné zástavním právem pod pol. C 68 
a 69, byl Sch-ský pivovar v L., nikoli však že Antonin L. byl oprávněn 
podpisovati za něj listiny vkladu schopné. Podle § 45 lIl. dílči novely 
k ohč. zá:k. je k změně pořadí práv zapsaných na nemovitosti potřebí 
povoleni oprávněného ustupujicího i př,edstuDujídho, a je-Ii ustupující 
právo zástavnim právem, i přivolení vlastnika po .připadě přivalení 
osob, pro něž snad váznou práva na ustupujicím právu. Z knihovniho 
provedení změny pořadí nabývá bezprostředního práva předstupující 
věřitel. Předstupujicí věřitel neni proto třetí osobou, jakou má na mysli 
§ 64 knih. zák., neboť nenabyl knihovního práva na onom vkladu, jehož 
neplatnost se tvrdi, :naopak se spor o výmaz týká přímo zápisu, jimž 
předstupujicí nabyl bezprostředniho práva. Je prolo přisvědčÍ'ti odvo
lacímu soudu v tom, že na souzený případ jest užiti ustanovení § 62 
a nikoli § 64 knih. zák. Tim padá i námitka, v Iprvé stolicí o·statně ne
vznesená, že žaloba nebyla podána v tříleté lhůtě v § 64 knih. zák. sta
novené. Rovněž nebylo před procesním soudem tvrzeno, že žalobce kon
kludentnimčinem schválil právní jednání Antonínem L. vykonané, a od
volací soud odmitl proto právem činiti z toho, že žaloba byla podána 
teprve více než tři léta po sporném knihovnim zápisu, třebaže tato sku
tečnost byla zřejmá ze spisů, nějaký závěr po té stránce, zdali tím ža
lobce onen zápis mlčky schválil a vzdal se snad nároku na jeho výmaz. 
Nelze proto bezdůvodnému dovoláni vyhověti. 

čís. 16080. 
Pojištění smluvní. 
Ani písemnost, ani údaj prémiové sazby nebo výše pojistné J)rémie 

v pojistném návrhu nejsou podstatnými podmínkami platnosti pojistné 
smlouvy. K její platnosti stačí ústní po případě i konkludentní projev 
souhlasné vůle smluvců v jakékoliv přípustné formě o podstatných ku
sech smlouvy a později dohoda o jednotlivostech (prémiové sazbě a 
výši prémie) v hrubých rysech. Dohoda o prémiové sazbě a výši prémie 
se může státi též dodatečně a mlčky (§ 863 obč. zák.). Nebyla-Ii pojist
níku před obdržením pojistky známa výše prémie, jest v prodlení s jejím 
placením teprve ode dne, kdy obdržel pojistku. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, Rv I 2449/35). 

. žalovaný Ing. Ludvik š. jako jediný majitel žalované firmy po
ii~ti1 již před rokem 193i? proti požáru svůj závod v R. u žalující poc 
]lsťovny A. E. Tento zavod dne 30. dubna 1930 vyhořel a dotčená 
žalující pojišťovna pojiš,tění vypověděla. Žalovaný jednal pak s touto 
P.ojlšťovnou A. E. o poskytnuti krytí závodu. Tvrdíce, že byla po té 
Sjednána nová pojistná smlouva, áomáhají se žalující pojišťovny za-
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placení dlužné pojistné prémie. Proti žalo.bě na2"ítla ž~lovaná fir,;,a 
mimo jiné, že pojistný návrh nebyl sepsan a z~lovanym yodepsa~, 
že rovněž nebyly žalovanému oznámer~'y s!,z~~ .premlO;,e, ac b~lo slI::
beno že se stane o nich dohoda, a ackoII pn InspekCi bylo vyslovne 
ujed~áno, že návrh na pojištění žalovaný ne~odepíše, dokud se ~estane 
dohoda o sazbách. S o udp r v é s t o 1.1 c e uznal p,odle zaloby, 
Od vol a c í s o u d potvrdil rozsudek prveho soudu. D u v ? d y:. ža~ 
lovaná tirma trvá i v odvoláni na tom, že nedošlo k platne pO]lstn~ 
smlouvě ježto nebyla řádně smluvena výše pojistnéprén;ie. O.dvola.cl 
soud mi však za to, že v té přičině posoudil soud pr.vestolIc,: vec 
správně, dospěl-Ii k tomu, že byla mezi. stran~m~ s!edna~a pl~tna po~ 
jistná smlouva. Ze zjištěných skutečno~tI vl:".I~IF~' ze m.a]~tel zalov~ne 
firmy Ing. Ludvik Š. věděl, že se nove pO]lstem sledna~a z.a .!lOvych 
normálních sazeb. Nemohla tudíž žalovaná firma př-edpokladatI, ze bude 
míti, právě tak jako dříve, 100/0 slevu do.bovou_ a 3~.510/0 slevu č~e.nskou. 
Že tehdy při ro'zhovoru mezI Ing. Ludvrkem S. a r.ed!telem ~OlISťOV.?~ 
Al!redem W. bylo mluveno o nových snbách, vyplyva ostatne ze znenr 
krycího dopisu' ze dne 23. června 1930,. kde bylo .výsl?vně uvedeno, že 
bude nové pojištěni vyúčtováno za novych sazeb lsouclch tehdy v plat
nosti. Neni správný názor žalované, že dopisem ze dne, 12. ~ervence 
19GO byl anulován dopis ze dne 23. června 1939, nebo! .dopls:m na 
prvém místě uvedeným bylo to!iko am~lováno ~~ytr. pO]lstneho ~Islka d? 
původní výše a nahrazeno novym krytrm do vyse, ]~kou sama z.al?Va~l~ 
firma ve svém dopise ze dne 10. července 1930 udavala. Bylo ]e]l. vecI 
jako řádné obchodnice, aby se při sjednávání pojistné. ho. po,;,ěru Inf<:r
movala, jak vysoké jsou ony nové platební sazby. Neucmlla-h t~k a pn
jala-li bez námitek dopis ze dne 23. června 1930 a dostaVil-li se Ing. 
Ludvik Š., obdržev pojistku ze dne28. září 1932, tep,rve dne 10; IIst?
padu 1932 do kanceláře ~al;ljicí POllš~ovny 1'. E. a pn tom p.'ohbsll, ze 
chtěl pož,,"dati o poshovenr so<place~lm premle, za p.ovolenr s~latek. a 
aby jeho věřitelům nebylo hlaseno, ze Jest v pro?len! s ylacenr~ ~ ze 
se mu zdá prémie vysoká, nutno z toho usouditi, ze zalov,"na f~rma 
uznávala 'platnost pojistné sml?u.v~ a SVOJI POVlll?OSt p':a!lt~ pre';'le 
podle účtovaných sazeb. Vychazl-h se z~ezyadnlch z]lstem. ~rveh? 
soudu, byla věc správně posouzena po pravnr strance, bylo-Jr zalobe 
vyhověno. • • 

N e j v y Š š i s o II d vyhověl dovoláni jen pO'lud, Ze. uz~al zalov.a
nOu firmu povinnou zaplatiti 60/00<~roky z částek .lednothvym zal?bkynrm 
přisouzených jen ode dne 28. zan 1932 a mkohv ode dne 12. cervence 
19'30; jinak dovolání nevyhověl. 

Důvody: 

Písemná forma není zásadnim a bezvýhradným r.ředpoklad<;m p.l~t
nosti pojistné smlouvy. Může p:?to projev souhlasne vule km. sm~ru
jící býti učiněn též ústně a po pnpade I.mlčky, (§§ 861 .~ 863, .cbe. zak.). 
Není také nezbytné, aby byla sazba premlOva nebo ~yse, Ipremle o?·sa
žena hned v pojistném návrhu, ať pisemném nebo ustn;m, .ač premle, 
jest podstatnou součástkou pojistné smlouvy (§ 1288 obc. zakl, nebot 

37' 
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to neplyne z §§ 1, 2 zákona Č. 5.01/1917 ř. z. a č. 145/1934 Sb. z. a n. 
Stačí proto k platnosti pojistné smlouvy, když se strany napřed do
hodnou v jakékoli tormě, všeobecně podle zákona přípllstné, v hrubých 
rysech o předpokladech pojistné smlouvy a když Se později dohodnou 
i o jednotlivostech. tudíž i o prémiové sazbě a o výši prémie. Dohoda 
o. výši 'prémie muže se tedy státi i dodatečně, a to i mlčky (§ 863 obč. 
za.k.). Je-h, výše prémi: uved~na ,teprve,~, pojist~e, ač o .ní dříve nebylo 
jeste jednano, a jesthze pOj1,stmk s VySl prémIe v pOJIstce uvedenou 
souh~así! nejde tu o prémii ustanovenou jednostranně pojišťovnou, nÝ'brž 
? pr~n:" d?~odnutou:Tak se tD stalD právě v souzeném případě, NebDť 
zalu]!c! Po]!sťovny pnjaly dopIsem ze dne 23. září 1930 v zásadě návrh 
žalo~ané na, pojištění a upo'zo,rnily ji, že pojištění bude vyúčtováno za 
novych, nym v platnostI jSOUClch sazeb, neuvedly vša'k výši prémie. Že 
nebyl řečený dopís anulován dopisem pDjišťovny ze dne 12. července 
193'0, v~ložil případně již odvolací soud a plyne to zcela zřejmě z před
pos!edmho odstavce dopisu. Rovněž případně odůvodnil odvolací soud, 
~e zalDvaná mlčky schválila vrš i prémíe uvedenou přesně teprve v po
JIS.tee ~e ~ns 5 .• sr~na 193~, c'. 1,271.359, dovodiv ze zjištěných s-ku
te::nostI .z.a;,er, ze zalo.va,na .• ,:čInIla Jen be~.vý~led~é .pokusy, aby při
n;ela pOjlstovnu k pOUZltI nlZSI sazby a smzem premle, nikoliv že lIči
mla rozh~dný, ,i,asný a určitý projev (§§ 861, 863, 869, obč. zák.), že 
nesouhlasl s pOJIstnou smlouvou za použitých sazeb. Není proto dovo
lání ;e věci.důvodné, Přisvědčiti jest jedině výtce, že žalobkyním byly 
nepravem pnsouzeny 6% úroky ode dne splatnosti jednotlivýoh prémií. 
Tu nešlo o nepřípustnou námitku přednesenou teprve v odvolacím ří
zení (§ 482, o~st. 1, c. ř. s;J, ný?rž o výt~u nesprávného právního po
souzenI, nebot hned v prve StOltCI bylo predneseno a rozsudkem zji'š
tě.no, že žal~vaná obdržela pojistku dne 28. září 193,z. Ten skutkový 
prednes stacII k tomu, aby soud s právního hlediska posoudil, od kdy 
jest žalovaná firma v prodlení s placením prémií. A 'to je úkolem soudu, 
neboť strana nemusí vysloviti svůj právní názor, a stačí, když to bylo 
skutkově předneseno. Před obdržením pDjistky nebyla žalované známa 
výše .rrémií, aspoň to nebylo zjištěno, a nebylo také zjištěno, že věděla 
o dm .. ~platnosti. Dověděla-li se to vše teprve obdržením pojistky dne 
28~ za:1 1932, ne?yla až d? té doby v prodlení s placením prémií (§ 1333 
o?c. zak.), protoze den JejIch splatnoslt byl určen Í<lprve pojistkou. Po
vmnost k ~Iaceni prémií. nastala tudíž teprve dnem 28. září 19'32 a proto 
bylo omeZ!Í1 povmnost zalované k placení 6% úroku na dobu oddolče
ného dne, 
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Předpis stanov stavebního a bytovéhD družstva že funkce členů 
představenstva jsou čestné a nesměji se jim dávati jakékoli hmotné od
!"~ny krO!t!ě, skutečnýc~ výloh s funkci spojených, neplatí o činnosti, 
jez .!1esou~lsl s funkcí clena představenstva, jako jest činnost správce 
druzstevmho domu. 
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Byla-li někomu svěřena správa dntžstevního domu za odměnu, zá
ležící ve slevě nájemného na určitou dobu, nesmí vnucený správce uve
deného domu tuto smlouvu porušiti a žádati zvýšení nájemného. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, Rv I 521/37.) 

žalobce jest od 30. března 19'36 vnuceným správcem domu č. p. 556 
v B. žalovaný, který je členem družstva »L. 0.«, byl vnuceným správ
cem uvědoměn, že sleva nájemného, které s,e mu dostalo usnesením 
valné hromady uvedeného družstva, je nepřípustná a neplatná, a že 
proto žádá plné nájemné. Ježto žalovaný odepřel platiti zvýšené ná
jemné, dal mu vnucený správce výpověď. Proti této výpovědi ,podal 
žalovaný včas námitky, v nichž uplatňuje protiprávnost výpovědi, ježto 
jí bylo porušeno ujednání mezi žalovaným a družstvem, které jest i pro 
vnucenou správu závazné a jímž byla žalovanému svěř,ena nevypovědi
telně na, deset let usnesením valné hromady -družstva administrativní 
správa domu č. p. 556 v B. Tu správu řádně vykonává, aniž odpo
ruje vnucené správě, a jest ochoten ji i nadále vykonávati. Za vykoná
vání správy nedostává platu, ale má byt za levnější nájemné. Podle 
§ 21 stanov řečeného družstva mUže býti čl,enu dána výpověd' jen tehda, 
nesplní-li povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, nebo vyskytnou-li 
se jiné důležité důvody. U žalovaného takových důvodů není a navrhuje 
proto zrušení výpovědi. Vnucený správce odůvodnil výpověď ustano
vením § 21 stanov uvedeného družstva a přednesl, že žalovaný byl za 
svou funkci honorován podceněním bytu, a to odporu}e § 4 stanov, 
podle něhož funkce členů představenstva jsou ,čestné a nesmějí se jim 
dávati jakékoli hmotné odměny kromě skutečných výloh s funkcí spo
jených. Podle uvedeného předpisu jest ujednání mezi orgány družstva 
a žalovaným nicotné. Mimo to pozbyl žalovaný sjednané výhody za
ved-ením vnucené správy. S o udp r v é s tol i c e ponechal výpověď 
v platnosti. D ů vod y: Jest zjištěno, že byla usnesením společné schůze 
představenstva a dozorčí rady dotčeného družstva ze dne 14. července 
1933 povolena žalovanému sleva činže 100 Kč čtvrtletně a usnes,ením 
téže schuze ze dne 10. ledna 1935 svěřena mu funkce administrativního 
správce domu č. p. 556 v B. do konce roku 1944 za dosavadních pod
mínek a prováděné dosud pouze jako projev uznání, kteréžto opatření 
schválila valná hromada dne 20. č,ervence 1936. Dále má soud za 
zjištěnD, že žalovaný byl na valné hromadě dne 11. června 1933 zvolen 
do dozorčí rady a na valné hromadě 2.0. července 19G5 místopředsedou 
družstva, kteroužto funkci zastával ještě v době výpovědi. Nemůže 
tudíž býti sporu o to, že žalovaný je členem představenstva a že se na 
něho vztahují stanovy jako lex contractus, tedy i § 4 stano,v. Soud má 
pochybnosti, že sleva činže poskytnutá žalovanému je hmotnou odmě
nOU. Svědek František V., bývalý předseda představenstva družstva, 
výslDvně potvrdil a sDud vzal za prokázáno, že žalovaný za svou ná
mahu měl býti honorován uj-ednaným platem, který se podle dohody 
odpočftával z nájemného. Dopisem ministerstva sociální pé,če z 30. 
června 1936 zjistil soud, že vnucený správce byl ministerstvem pouká-
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zán, aby trval na placení nájemného v původní výši, ježto předpisy 
o stanovení výše nájemného jsou pro všechny členy stejné a honorování 
funkcí přenecháním bytu za levnější nájemné je vůbec nepřípustné. Se 
zřením na uvedená zjištění dúspěl soud k přesvědčení, že porušením 
§ 4 stanov nastala u žalovaného dtlležitá závada, opravňující k výipo
vědi dle § 21 stanov, a uznal, že výpověď je po právu. Nerozhoduje pú
dle názoru soudu, zda žalovaný funkce sp'rávce vykonával či nikoli. Po
dotýká se jen, že názor žalovaného, že vnucený správce' jest úmluvami 
družstva vázán, není správný, ježtO' vnucený správce není vázán závazky, 
které nebyly v pozemkové knize zapsány. Žalovaný pak ani netvrdil, že 
by ujednání o slevě činže bylo v pozemkové knize vyznačeno. O d v o -
1 a c í s o u d zrušil výpověď. 

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

Důvody: 

J~ přisvědčiti názoru odvolacího soudu, že předpis § 4 stanov sta
vebmho a bytového družstva »L. a« v P., podle něhož funkce členů 
představenstva jsou čestné a nesměji se jim dávati jakékoliv hmotné 
odměny kromě skutečných výloh s, funkcí spojených, nelze vztahovati 
na takovou činnost, která s funkcí člena 'představenstvanesouvisí. Ne

lze 'přece žádati, aby člen představcnstva konal pro družstvo práce 
s~avební nebo domovnické zdarma. Žalobce sám připouští, že nelze 
predsta~enstvu brániti, aby dalo obstarávati úkony správy domu za 
plat určIté osobě, míní však, že to musí býti jen osoba cizí. Pro to vš,ak 
není v přednesu stran žádného podklade!. Když se tedy jmenované 
družstvo, na společné schůzi představen-stva a dozorčí rady dne 10. 
le.dna 1.935 us~eslo svěřiti žalovanému funkci administrativního správce 
naJemmho druzstva domuč. p. 556 v B. na dobu až do konce roku 1944 
za odměnu záležící ve slevě nájemného, valná hromada pak dne 20. 
července 19'35 usnesení to schválila a žalovaný funkci tu přijal, jde o 
platnou smlouvu uzavřenou mezi nfm a družstvem, kterou musí i vnu
cený správce se zřetelem na ustanovení § 111 ex. ř. respektovati a není 
opráv~ěn ,ii, poruš~vati zvýšením nájemného, tím méně jest oprávněn 
,:y~ovI.?a!t zalovaneho ,z bytu 'proto, že se zvýšení nájemného vzepřel. 
Recena platne sJednana smlouva mezI družstvem a žalovaným nepře
stala ,zahájením vnucené správy dotčenéhú domu dne 30. března 1936 
!tm, ze snad ~alobce )ako vnucený správce od té doby sám vykonává 
funkce a~m,rnlstratlvnrho správce onoho domu. Činí-li tak skutečně, je 
to Jeho veCI, ale podle uvedené smlouvy má funkce ty vykonávati žalo
v~ný a ,,-nucený ,správc~ má j~n povin~ost kontroly, ježto není vnuce
nym spravcem zalovaneho, nybrž druzstva a jest vnucenou správou 
podle § 99 ex. ř. omezerú toliko družstvo jako dlužník, nikoliv žalo
vant žalobce jako vnucený správce družstva má jen táž práva jako 
d~u~s~o samo: I kdyi t~dy snad žalohce jako vnucený správce vyko
nava ~am a~mmlstra!tvnt správu "domu č. p .. 5~6 v B., nepozbyl tím ža
lo.vany, ktery byl a Jest ochoten admtJllstra!tvm správu domu dále vésti 
naroku na smluvenou úplatu (§ 1155 obč. zák.) , 
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K povolení létac~ e?,ekuc: (§. 69, od~t. I! e'5: ~:U~. příslušný ~ud, 
který vydal exekučm blul, mkoh soud, Jehoz dnveJsI crnnost se týkala 
exekuce jiného druhu. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, Nd I 238/37.) 

Srv. rozh. Č. 3381, 7385 Sh. n. s. 
Ne j vy Š š í s o u d se usnesl na oznámení okresního soudu exe: 

kučního v Praze o jeho záporném sporu s krajským soudem v Moravske 
Ostravě o příslušnost k povolení, věci vymáhají~í y.ěřitel~y ,D. a n;. po
kladny, družstva k podporovám a povznes;nr. zlvnos!t :ezmckych a 
uzenářských, zaplaceného společenstva s ru.cemm omez~nym v ,M. O., 
proti povinnému Leopoldu D. vP., povmnemu, pro 52.737 Kc 40 h 
s příslušenstvím, - takto: 

Soudem podle § 4, odst. 1, č. 1 ex. ř. příslušným jest krajský soud 
v Moravské Ostravě. 

Důvody: 

Vymáhající věřitelka podala u okresního so:rdu exekuč,ního v Praze 
žádost, aby jí byla povolena podle pravoplatneho a doloz.kou vyk?na
telnosti doloženého ro'zsudku krajského soudu v Moravske Ostrave ze 
dne 17. května 1932, Č. j. Ck I 334/30 - 16, proti povinnému exeku~e 
létací (§ 69, odst. 1, ex. ř.) zabavením, uschováním a pr~~ej,:m mO,vI
tých věcí k vydobytí pohledá'-'ky 52;137 Kč ~O h s, pnslu~en~,tvl~. 
Okresní soud exekuční v Praze, vychazeje z nazoru, ze nem pnslus: 
ným exekučním soudem podle § 18 ex. ř., jež!~ jde o léta;í exekucI 
podle § 69, ods!. 1:. ex ř :'. p~s~oupil l~~ede:lOtl zad?st kraJs~emu so~du 
v Moravské Ostrave k pnslusnemu vynzem. Rečeny krajsky soud vsa~ 
neuznal svou příslušnost, poukazuje na předpis § 4, posled. odst., ~x. r. 
Podle posléz řečeného ustanovení exekučního řádu může se žádatt, za
kládá-li se exekuční návrh na exekučním titulu podle § 1, odst. 1, Č. 1 
ex. ř., o nějž tu jde, za povolení exekuc; též. u exekučl~Iho: soudu, je:li 
k návrhu přiloženo vyhotovení exekučnrho !ttulu, opatrene potvrzenrm 
o vykonatelnosti. Než v souzeném případě jde o exekucI podle § '69, 
'Odst. 1, druhá věta, ex. ř., při které exekuční soud ještě není zná;m, 
takže se ponechává věřiteli, aby dožád.ání o výko~ povole!,é exekuce 
doručil tomu soudu, který p~d:e toho, pk s~ pon;e:y uZPr:s~b!,. bud~ 
povolán zakročiti jako eJ<ekucnr soud. V dob~ podanr e~ekucm zadostí: 
o niž jde, nebylo proto JIsto, zda bude prave okresm sou~ exekučm 
v Praze povolán k výkonu létací exekuce, takže tu nebylo predpokladu 
podle § 4, posled. odst., ex. ř.; k vyřízení dotčené žádosti byl tudí~ 
podle § 4, odst. 1, Č. 1 ex. ř. l?říslu~ný krajs~ý s~JUd v Moravsk; 
Ostravě, který vydal rozsudek, JSOUCI exekučmm tltu~em, v roz<1pn 
u něho v prvé stolici zahájené. Pro'. příslušnú:st okresmho sou~u exe
kučního v Praze nelz.e níc vyvozovatt z toho, ze ten sO,u~, ]3k J~~t p.a
trno z exekuční žádosti a jejích příloh, byl jako exekucm soud cmnym 
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v jíné exekuční věci pro tutéž pohledávku (víz rozh. č. 7385 Sb. n. s.), 
neboť jeho dřívější čínnost se týkala přikázání zabavené pohledávky, 
tedy exekuce jiného druhu než v souzeném případě, a nešlo o opětný 
výkon exekuce již povolené (viz rozh. č. 3381 Sb. n. s.). 

čís. 16083. 

Dlužnické úlevy nezaměslnaných (vlád. nař. č. 251/1935 Sb. z. a n.). 
Podle § 1, odst. 2, vlád. nař. č. 251/1935 Sb. z. a n. rozhoduje po

slední pravoplalný předpis z doby, kdy byla samostatná výdělečná 
činnost dlužníkem ještě provozována, níkoliv pravoplalný předpis za 
dobu, kdy byla uvedená činnost dlužníkem ještě provowvána. 

Z toho, že osobě, která se vzdala samostatné výdělečné činnosti, 
byla za dobu potom následujicí předepsána daň z důchodu 16.000 Ké, 
ještě neplyne, že má takový příjem, který by stačil na slušnou výživu 
její a osob, které proti ní mají zákonný nárok na výživu. 

(Rozh. ze dne 5. května 1937, R II 168/37.) 

Ex e k u ční s o u d povolil k návrhu povinného odklad exekuce 
nucenou dražbou jeho nemovitosti p.odle vlád. nař. Č. 251/19'35 Sb. z. a 
n. na dobu po 30. září 1936. D ů vod y: Soud zjistil, že se povinný 
vzdal provozování své stavitelské živnosti ,dne 18. května 1934, že však 
živnost svoji neprovozoval již od listopadu 1933, dále, že povinnému 
za rok 193'3 byla pravoplatně předepsána daň z důchodu celkem 14.000 
Kč, tedy nikoliv ze základu vyššího než 15.000 Kč. Rozhodující jest pak 
podle názoru soudu předpis řečené daně za rok i 9,33, ježto v tom rOce pře
stal povinný provozovati SVOll samostatnou výdělečnou činnost (§ I, odst. 
2, vlád. nař. Č. 251/1935 Sb. z. a n.). Ježto pak jest nesporno, ž'e povinný 
zaplatil dne 9. září 1936 splatné annuity za rolk 1936, které sice vymá
hající věřitelka přijala s výhradou, že povinný; bude uznán za neza
městnaného, a ježto bylo zjištěno, že povinný provozoval po 28. únoru 
1931 po dobu delší než tři měsíce samostatnou výdělečnou činnost, 
které se musil vzdáti pro nynější tísnivé hospodářské poměry, a že nyní 
nemá příjmu, který by stačil na jeho slušnou výživu, neboť žije ze zá
půjček a podpor svých známých, jest povinného pokládati podle § I, 
odst. 2, vlád. nař. Č. 251/1935 Sb. z. a n. za nezaměstnaného, a bylo 
. proto rozhodnouti, jak shora uvedenO'. Rek u r sní -s o u d zamítl 
návrh povinného na odklad. D Ů vod y: Podle odst. 2 § 1 vlád. nař. 
č. 251/1935 Sb. z. a n. jest vyloučen z úlev poskytovaných ,nezaměst
nanýmživnostník, jemu'ž byla podle posledního pravoplatného předpisu 
z dO'by, kdy tuto činnost ještě provozoval, předepsána daň, ctůchodo'vá 
neb všeobecná daň výdělková z důchodu přesahujícího 15.00D Kč. Po
vinnému byla za rok 1933 předepsána daň důchodová ze základu 
14A)OO Kč, za rok 19'34 mu byla předepsána :táž daň ze základu 16.000 
Kč a jest v dotčeném základu obsažen příjem ze samostatných podniků 
v částce 14.000 Kč. Z toho jest viděti, Ž.., povinný byl v době, než se 
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. . dělečné činnosti dne 18. května 1934 vzdal, výdělečně činný a ~e 
sve vy I ..." to takové ze mu tato výdělečná činnost poskyt~va a ~nacne pr1Jmy, a , ,.. 
ho nelze nyní pokládati za nezamestnaneho. Bylo proto rozsudku jlZ 
z toho důvodu vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d uložil rekursnimu soudu, aby o rekursu znova 
rozhodl. 

Důvody: 

Stanoví-Ii se v § I, odst. 2, vlád: nař. č. 251/1935 Sb .. z. a n., že ne
zaměstnanými jsou lysické osoby, kterým podle .posledmho ~r~v?plat
ného předpisu z dob y, kdy sa,?ost~tnou v~děle~nou.č1f~n,:st je~te pr?: 
vozovaly nebyla vyměřena dan duchodova am dan vydelkova. z du 
chodu n~bo z výdělku přesahujícího 15.000'~č, .lest tomu wzmelt tak, 
že rozhodující jest poslední 'Pravop:a~ný p~e?'~lS z dob y: kdy., by~a 
samostatná výdělečná činnost dluzmkem jeste provoz?v.ana, mkohv 
pravoplatný předpis z a dob u, kdy tato činnost byla ]estě provozo
vána. V případě, o nějž jde, prvý soud zjistil, že dlužní~ se. slce~vzdal 
provozování stavitelské .živnosti až dne I~. kvetna 1934, ze vsak zlvnos~ 
tu neprovozoval již od hstopadu 19-33, a ze mu za rok 1933 byla p:a~o 
platně předepsána daň z důchodu celkem 14.000 Kč. I kdyz. dluzmku 
byla za rok 1934 z provozování živnosti stavitelské do ~8. kvetna 1934 
předepsána daň důchodová ze základu 16.000, ~č, nem P:o posouzem 
otávky nezaměstnanosti dlužníkovy rozhodu]1Cl te~to (treba.s ~ravo
platný) předpis za rok 1934 jako predpls za posled~l '~obu! nybrz 10Z

hoduje předpis z roku 1933 jako posled~~ pravo~l~t~y predpls z dob y, 
kdy dlužník samo'statnou výdělečnou cmnost Jeste pr,ovozova!. Pod!e 
předpisu z roku 1933 byla dlužníku vyměřena daň d,u~hodova ze za~ 
kladu 14.000 Kč, tedy z částky :5.000 Kč .ne?oSahu]1Cl, a proto pr,:'y 
soud správně uznal, že je tu splnen uvedeny predpokl~d, aby byl ~luz
ník považován za nezaměstnaného; P?něvad~ r~kurs~l soud, vychazeje 
při Iposouzení této otázky z nespravneho pravmho nazom, .',ekursu vy
hověl a usnesení prvého soudu změnil, aniž se zabýv~1 da}sl.ml vyvody 
rekursu vymáhající věřitelky, bylo napadené usne sem ZruS1Í! a. rekurs
nímu soudu uložiti, aby o ,rekursu znova rovh?dl. p'~i tom. bude tř;,ba 
též uvážiti, měl-li dlužník přes to, že nevyko~aval jlZ ;stavlte~~kou .ZlVe 
nost za rok 1934 takový příjem, který by stacll na slusnou vyzlvU jeho 
a 'o~ob které proti němu mají zákonný nárok na výživu, což z pouhé 
skuteč~osti, že dlužníku byla za rok 1984 vyměřena daň z důchodu 
16.DOO Kč s určitostí ještě neplyne . 

čís. 16084. 
,.', " 

Hrubou nedbalost (v pojislném smyslu) nelze spatřovati v tom, že 
pojislník uskladnil na půdě slámu ve vzdálenosti 1 m až 1 ID 50. cm ~~ 
komína a kouřového vedení, ani v tom, ze byl ~S?Uze~'pro .toto Je~an! 
pro přestupek podle § 459 tr. zák., nebyla-h tun prtvodena pojIstná 
příhoda. 

(Rozh. ze dne 7. května 1937, Rv I 1840/35.) 
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Žalobce měl u žalované pojišťovny pojištěn proti požáru motor 
zn. »B.« na částku 20.000 Kč. Dne 20. srpna 1933 vypukl u žalobce 
požár, kterým byl pojištěný motor poš-kozen. žalovaná, jež byla včas 
o požáru zpravena, dala zjistiti znehodnocení motoru a určila škodu 
částkou 5.000 Kč. Žalobce byl v době pož<iru na vojenském cvičení v Ž. 
Ježto žalovaná později odmítla h-raditi mu vzešlou škodu, domáhá se 
žalobce na žalované zaplacení částky 5.000 Kč s příst. Proti žalobě 
žalovaná namítla, že není podle čl. 3 všeob. poj. podmínek povinna 
vyplatiti žalobci náhradu, byla-li pojistná příhoda přivoděna úmyslně 
neb hrubou nedbalosti. Poněvadž pak žalobce byl odsouzen pro pře
stupek podle § 459 tr. zák. a požár u něho vznikl na půdě obytného 
domu, kde měl uloženou slámu v nepatrné vzdálenosti od komína, od 
něhož se sláma vznítila, jest v jednání tom spatřovati hrubou nedbalost 
žalobcovu, neboť žalobce měl možnost ukládati slámu ve stodole a 
jiných místech k tomu zvlášť určených. S o u "ll' p r v é s tol i ce za
mítl žalobu. D ů vod y: Soud zjistil, že žalovaný byl pravoplatně od
souzen pro přestupek podle § 459 tr. zák., jehoŽ", se dopustil tím, že 
v srpnu 1933 uložil resp. dal uložiti na půdě svého stavení těsně u ko
mína a na kouřovém kamenném kanálu asi 1 m 20 cm vysokou, silně 
ulehlou vrstvu slámy a slaměných odpadků, jež se vznítily, takže dne 
20., srpna 1933 oheň skutečně vzešel, čímž se dOlpusti! opominutí, z ně
hoz lz€' snadno předvídati nebezpečenství ohně. Dále soud zjistil, že 
žalovaný měl uloženou slámu na půdě obytného stavení od komína na 
vzdálenost 1 m až 1 m 50 cm. Civilní soud jest vázán výrokem trestního 
soudu,. že žalobce byl pravoplatně odsouzen pro opominutí, jehož se 
dopustIl způsobem zhora uvedeným. Z pojistky ze dne 1. září 19'31 
soud zjistil, že podle ujednání sporných stran má žalovaná pojišťovna 
právo odepřiti výplatu pojistného ve smyslu čl. 3 všeob. poj. podminek, 
přivodí-li pojistnik požár úmyslně neb hrwbou nedbalo'stí. Trestní zákon 
~ezná nedbalost hrubou neb menší nedopatření, menší neopatrnost, 
Jakou má ve svých ustanoveních občanský zákon v §§ 1324, 1331, 1332. 
Jest tudíž samostatně a na trestním nálezu nezávisle zkoumati, zda jed
nání nebo opominutí jest kvalifikovati jako hrubou nedbalost či nedo.
patřenÍ. Z trestních spisů soud zjistil, že požár vznikl na půdě obytného 
domu, v němž měl žalobce uskladněnou slámu, a to od komína a kouřo
vého vedení, že místnost, v níž byl uložen pojištěný motor, se nalézala 
v přízemí vedle obytného stavení, že žalobce měl ve SVÝch nemovi
tostech ještě stodolu a kt1lnu, že kryt kouřového kamenné'lÍo kanálu na 
půdě, k~e oheň vze.šel, nebyl dostatečně is~lován od prostoru půdy a že 
byl v nem ve vzdalenostJ 40 cm od komlnu otvor !2" cm široký a as 
5 cm dlouhý, u 'konců zúžený, že kouřový kamenný kanál má vedení 
jednak ze sporákové pekárny, umístěné v přízemí, a jednak ze sporáku 
V kuchyni, že mezi cihlami zdiva komínu na půdě byl otvor 2" cm široký 
a 3 cm vysoký, který pro.cházející kouř tedy rovněž mohl unikati. Ze 
sláma jest .látka hořlavá, jest notoricky známo. Uložil-li resp. dal-li ža
lobce uložiti slámu na půdu obytného stavení, v němž měl jednak ~porák 
kuchyňský, jednak sporá'kovou pekárnu, pak bylol jeho povinností _ 
kdy:~ ~usil, vědě}i, že k~u~ové. vedení ,na půdě ústí do komína na půdě, 
zvlas! kdyz uloZlI na pude sIamu, coz soud samo o sobě nepokládá za 
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hrubou nedbalost -, starati se o řádný stav kouřového vedení a ko
mínu. Opatrnost a bedlivo·st v tom směru nutno uložiti každému prů
měrně bedlivému člověku, tím spiše žalobci jako živnostníku, majiteli 
pily. Žalobce však tuto minimální opatrnost a bedlivost nezachoval, 
neboť, jak soud shora zjistil, byl v komínu samém otvor 2 cm široký 
a 3 cm vysoký a v kouřové -rouře ve vzdálenosti 40 cm od kom inu otvor 
2 cm široký a 5 cm dlouhý, tedy závady snadno při poněkud bedlivěj
ším zkomání seznatelné. V tom, že se žalobce nepostaral o řádný stav 
komínu a kouřového vedení, ač byl k tomu povinen tím více, že měl na 
půdě uskladněnou slámu, záleží hrubá nedbalost žalobcova. Na věci 
nic nemění to, že sláma byla umístěna na 1 m až 1 m 50 cm od komína, 
ježto, byly-li v komíně a v kouřovém v~dení otvory, pak se jiskry z nich 
snadno mohly dostati na slámu, i kdyby byla bývala uskladněna ještě 
dále od komínu. Právem tudíž žalovaná pojišťovna odpírá žalobci vy
platiti pojistnou náhradu. o, d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

Žalovaná spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací 
soud neshledal hrubou nedbalost v žalobcově jednání, že uskladnIl 
slámu na půdě »v bezprostřední blízkosti« komínu a kouřového vedení. 
Co se tyká »bezprostřední blízkosti«, nevychází žalovaná přesně ze 
zjištění nižších soudů, podle nichž byla sláma uložena 1 m až 1 m 50 cm 
daleko od komínu. Nižší soudy správně dovodily, že v pouhém tomto 
uložení slámy na půdě nelze spatřovati hru b o u nedbalost. Podle 
názoru žalované svědčí o hrubé nedbalosti žalobcově již to, že byl od
Souzen trestním soudem pro přestupek podle § 459 tr. zák. Než otázkou 
tou netřeba se v této spojitosti zabývati, ježto nestačí hrubá nedbalost, 
není-li tu dalšího předpokladu, t. j. že pojistník takovou nedbalostí po
jistnou příhodu přivodil (srv. znění čl. 3 všeob. poj. podmínek pro po
žární pojišťování). Žalovaná výslovně uznala, že v trestním odvolacím 
rozsudku nebyla zjištěna taková příčinná souvislost. Z p'mhého uložen! 
slámy na půdě za oněch okolností, k nimž lze hleděti podle zjištění 
napadeného rozsudku, nelplyne ještě, že tím byla přivoděna pojistná 
příhoda. Marně proto dovolatelka dovozuje, že prý šlo o takové jednání 
nebo opominutí žalobcovo, s kterým jest spojeno nebezpečí požáru 
snadno předvídatelné, a že tato skutečnost ve smyslu čl. 3 uved. poj. 
podmínek stačí, když skutečně k požáru došlo. 

čís. 16085. 

Uvedl-li vymáhající věřitel v návrhu na povolení exekuce vnucenou 
dražbou nemovitosti podaném u soudu, jenž je zároveň soudem hnihnv
ním, že knihovní výtah byl již objednán, a žádal-li, aby si soud z úřadu 
výtah u knihovního oddělení vyžádal a k spisům připojil, nepřičí se tento 
postup předpisu § 133 Č. 1 a 2 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 8. května 1937, R I 416/37.) 
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... VymáhajíCÍ vě.řítel navr?1 proti povínným exekuci vnucenou dražbou 
JejIch nemovItostI: z,a~san~ch ve vl?žkách Č, 1973 a 1974 pozemkové 
k~Ihy pro .katastralm uzemI M. K navrhu tomu nebyl připojen knihovní 
vy tah dotcených nemovitostí, nýbrž vymáhající věřitel jen v návrhu 
uv~dl, ~e knihovní výtah byl již 1.( soudu, u něhož se ,návrh podává 
ob]e.dna?, a žá?~I, aby ~i soud vyžádal z úřadu výtah z knihovníh~ 
odde!em ~ k sp,Isum Je] pnpopl. S o udp r v é s t o I i ce, jenž byl zá
roven kmhovmm soudem, navrženou exekuci povolil. Rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl 

N e j v y Š š í s o u d obn;vil usnesení soudu prvé stolice. 

Důvody: 

V § 133, ex, ~, jest ovšem předepsáno, že k návrhu, aby bvla povo
lena vnUCena drazba, musí býtí přiloženo listinné osvědčení žě nemovi
tost, za jejíž dra;,bu se žádá, jest dlužníkovým vlastnictvím' (§ 133 Č, 1 
ex, ~')'.~ listinné osvědčení o věcných právech a břemenech na nemovi
tO,stI znzených atd. (§ 133 Č. 2 ex, ř,), Nesplnění povinností stanove
nych v § 1,33 Č, 1 a 2 ex. ř. není však důvodem pro zamítnutí návrhu 
na povolem vnucené dražby, nybrž jest na soudě aby nařídil z úřadu 
n~pra~u těchto formálních vad (srv. rozh. Č, 9040, a 14903 na konci 
duvodu Sb. n. s,), V souzené věci byl podán exekuční návrh u okresního 
soudu v Z., jenž jest zároveú soudem knihovním. V exekučním návrhu 
bylo uvedeno, že knihovní výtah byl již objednán u téhož soudu a soud 
byl žá?án,.aby si z úřadu výtah u knihovního oddělení vyžftdal 'a k spi
sum pnpopl. Uvedený postup se nepříčí předpisu § 133, Č. 1 a 2 ex, ř" 
Jak za to má soud druhé stolice (srv. Neumannův Kom. 1928 I, str. 475 
a 476). Povohl proto prvý soud právem navrženo u exekucÍ, 

čís. 16086. 

vNejd~ v~ ot:uku nepřípus~osti pořa?u práva. nýbrž o otázku nepří
slusnost~ radneho soudu, o mz rozhodUje soud druhé stolice s konecnou 
pl~tnost! (§.528, odst. 1, c. ř. s. ve znění čl. I č. 5 zák. č. 251/1934 
~ cl. I zak. c. 314/1936 Sb. z. a n.), uplatňuje-Ii se v dovolacím rekursu 
ze k ro!,.hod~utío sporné věci z poměru spolkového jest povolán rozhodčí 
soud znzeny vult stran (§ 577 c. ř. s.) nebo rozhodčí soud spolkový 
podle § 599 c. ř. s. . 

(Rozh. ze dne 8, května 1937, R I 522'/37,) 

, Proti žalobě, jíž se žalobce domáhal zjištění, že jest členem žalo~a
neho ~polku (od~or~vého s~azu) a že l1:přestoupil k určité jiné odborové 
orga~IsacI, n~mltl .zalovany svaz nepnpustnost pořadu práva, S o u d 
p r ~,e s t o 1,1 c ev zalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku 
nepnpustnoslI poradu práva, 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs, 

Důvody: 

.Žalova~ý spolek vznesl ~ři prvním roku jen námitku nepřípustnosti 
poradu prava a odůvodnil jl pak pří ústním jednání tím, že spory ze 
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spolkového poměru nepatří podle § 599 c, ř. s. před řádný soud, že se 
žalobce můž,e domáhati zjištění, zda je členem žalovaného spolku, jen 
v řízení správním a že nemůže pořadem práva pro·saditi ani nárok na 
další vyplácení podpory, který uplatňoval v žalobě podané svého času 
u rozhodčího souelu. Žalovaný zastával tedy stanovisko, že souzená 
rozepře nemůže býti řešena pořadem práva, nýbrž že patří výhradně 
před ui'ady správní. Teprve v dovolacím rekursu uznává, že právní 
vztahy mezí členem spolku a spolkem jsou povahy sotlkromoprávní, 
poukazuje však na § 18 stanov, podle něho·ž rozhoduje o sporech ze 
spolkového poměru mezi členy spolku samými nElbo mezí členy a ve
dením místních skupin resp. mezí členy a představenstvem spolku roz
hodčí soud, a dovozuje, že to samozřejmě platí i tehda, vzníkne-li spor 
o to, zda je někdo členem spolku či nikoliv, a že tedy i souzený spor, 
v němž se žalobce domáhá zjištění, že je ,členem žalovaného spolku, 
patří podle stanov spolku před rozhodčí soud, a že proto nemůže o něm 
býti jednáno před řádnými soudy,Dotčenými vývody nedoličuje však 
dovolací rekurs vznesenou obranu nepřípustnosti pořadu práva, neboť 
o tu obranu by šlo jen tehela, kdyby byla sporná věc přikázána vý
hradnému rozhodování soudu rozhodčího, zřízeného podle ustanovení 
zákona, takže by byla vůbec odňala působnosti řádných soudů (§§ 42 
a 104 j, n, a § 240, odst. 3, c. ř. s.). Jsou-Ii však k rozhodování věci 
povoláni v ů I í str a n rozsudí (§ 577 c, ř. s.) nebo rozhodčí soudy 
uvedené v § 599 c, ř. s., je dán podklad jen pro obranu nepříslušnosti 
řádných soudů ve smyslu prvého a druhéi)o odstavce § 24'0 c. ř, s. (srv, 
rozh. Č, 8961 Sb, n. s, a další rozhodnutí tam uvedená). V souzeném 
případě neuplatňuje žalovaný spolek v dovolaCÍm rekursu příslušnost 
rozhodčího soudu zřízeného z á k o n e m k výhradnému projednávání 
takové rozepře, o jakou 'jde, nybrž uplatňuje jen, že je pro spor pří
slušný rozhodčí soud podle § 599 c, ř. s, Tím však nedoEčuje nepří
pustnost pořadu práva, ný'brž uplatňuje vpravdě jen námitku nepřísluš
nosti řádných soudů, k níž však lze hleděti podle § 24'0, odst. 1, c, ř, s, 
jen tehda, byla-li včas vznesena, nikoE však z mocí úřední, leč by šlo 
o nepříslušnost nezhojitelnou (§ 24'0, odst. 2, c. ř. s.); o takovou však 
nejde. Z tobo plyne, že dovolaCÍ rekurs, třebaže formálně napadá roz
hodnutí rekursního soudu, jímž byla zamítnuta námitka nepřípustnosti 
pořadu práva vznesená proto, že tato rozepře patří výhradně před úřady 
správní, přesto, že činí také konečný návrh, aby byla žaloba odmítnuta 
pro nepřípustnost pořadu práva, vnáší svými věcnými vývody teprve 
nyní do sporu otázku příslušno'sti dovolaného soudu, napadaje roz~ 
hodnutí rekursního soudu jen proto, že podle stanov žalovaného spolku 
má O sporech z poměru spolkového a tudíž i o tomto sporu rozhodovati 
rozhodčí soud, tedy soud mimóřádný a nikoli řádný soud. Podle § 528 
c, ř. s, v doslovu čl. I Č, 5 záik. Č, 251/1934 a čl. I zák. č. 314/19'36 Sb. z, 
a n, nejsou však přípustné rekursy proti rozhodnutím soudu druhé sto
lice v otázoe příslušnosti, při čemž zákon nero'zeznává, jakého druhu je 
rozhodnutí druhého soudu co do otázky příslušnosti a v jaké formě 
bylo učiněno. V ,té olázce není možný jakýkoliv opravný prostředek 
k dovolacímu soudu, 
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čís. 16087. 

V pouhém převzetí účtu, v odevzdání určité peněžité částky na po_ 
hledávku, při němž nebyl účel plnění přesně vytčen, a v prohlášení vůči 
ti'etí osobě, že věřitel peníze obdrží, učiněném osobou bydlící ve spo
lečné domácnosti s tím, kdo jest osobně zavázán k zaplacení pohle
dávky, nelze po případě spatřovati převzetí dluhu (§ 1406 obč. zák.) 
anebo přistoupení k dluhu (§ 1347 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 8. května 1937, Rv I 2348/35.) 

žalobce - lékař - se na Filoméně L., Josefu L. a E. W. Z-ovi 
domáhal zaplacení honoráře 2.010 Kč za lékařské ošetřování manželky 
spolužalovaného E. W. Z-a. žalobní nárok proti žalované Filoméně L. 
opřelo to, že ona žalobce vlastním jménem objednala, že jí byla výše 
honoráře oznámena, že dluh uznávala jako svůj vlastní, naň také č"stku 
1.000 Kč zaplatila a slibovala, že věc urovná. S o udp r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby proti všem třem žalovaným. O d vol a c í s o u d, 
zjistiv, že se spolužalovaná Filoména L. svědkovi Dr. Ervínu W. zmínila, 
že účet obdržela, že svědkovi V. ve svém bytě 1.000 Kč »a conto lékař
ského ošetřování« zaplatila a že opětovně prohlašovala, že žalobce do
stane zaplaceno a že peníze obdrží, zamítl žalobu stran prvé žalované 
Filomény L., u dalších žalovaných potvrdil rozsudek soudu prvé stolice. 

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

Důvody: 

Odvolacím soudem nebylo zjištěno, že by byla žalovaná Filoména 
L. lékaře vlastním jménem objednala, a nejde tudíž o její osobní dluh, 
který měla pak uznati. Leč ani uznání nemělo by tu povahu disposice 
o právním poměru a nemohlo by býti samostatným zavazovacím dů
vodem, nýbrž bylo by lze v něm spatřovati jen převzetí dluhu podle 
§ 1406 po případě přistoupení k dluhu podle § 1347 obč. z"k. 
Při smlouvě o převzetí dluhu může se projev vůle stran, jako 
pří každé jíné smlouvě, státi nejen výslovně, ný'brž i mlčky 
(§ 863 obč. zák.). V souzené věci jde jen o otázku, zda zjištěné 
skutečnosti lze pokládati ve smyslu § 863 obč. zák. za takové 
číny, které, uváží-lí se všechny okolností, uedávají rozumné příčiny 
pochybovati o vůli stran. Než k tomu nestačí skutečnosti, jež byly zjiš
těny, neboť, uváží-li se, že žalovaná bydlila ve společné domácnosti 
s ostatními žalovanými i s Z-ovou, žalobcem ošetřovanou, za jejíž 
soukromoprávní závazky jinak odpovídal její manžel podle § 91 obč. 
zák., a dále, že svědek V. přesto, že měl zajištěno zaplacení zažalova
ného účtu již uznáním žalované Lilomény L., dal si ještě od žalovaných 
Josefa L. a E. W. Z-a vystaviti směnku firmy »N. Z. a L.«, není tu 
spolehlivého podkladu 'pro úsudek, že žalovaná převzala tento dluh 
k osobnímu zaplacení, neboť ani převzetí účtu, ani zjištěné odevzdání 
peněžité částky, při němž účel plnění nebyl přesně vytčen, ani prohlá
šení vůči třetí osobě, že žalobce peníze obdrží, neobsahují tak jasné 
projevy vůle žalované 'Filomény L., že se zavazuje cizí dluh zaplatiti, 
aby byly veškeré pochybnosti vyloučeny. 
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čis. 16088. 

Odpovědnost podnikatele autobusové dopravy za ztrátu zavazadla. 
Kdo provozuje autobusovou dopravu, odpovídá za ztrátu zavazadla 

patříciho cestujícímu, odevzdal-li je cestu)íc~. z.řízenc~ autobus~ ~, ne
dokáže-li podnikatel, že zavazadlo bylo nalezlte opatreno. NezaleZl na 
tom, na či koncesi byla autobusová doprava provozována. 

(Rozh. ze dne ll. května 1937, Rv I 1681/35.) 

Žalobkvně jela dne 20. prosince 1932 autobusem žalované firmy 
z P. do L.' Dvě zavazadla (kulry), které měla SEJbou, dala do úschovy 
řidiči autobusu, a ten je umístil na střeše uvedeného motorového vo
zidla. PO' příjezdu do L. vyšlo najevo, že se .iedno ze zavazadel z ne
zjištěné pří'Činy ztratilo. Později byl kufr nalezen na cestě, po níž auto
bus jel, avšak prázdný. Tvrdíc, že ztrátou věcí, jež měla v kufru, utrpěla 
škodu v částce 1425 Kč, domáhá se na žalované firmě - podnikatelce 
autobusové dopravy - náhrady v uvedené výši. S o udp r v é s t o
I i ce žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

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

D ů vod y: 

V souzeném sporu není ro.zhodující, na čí koncesi žalo~a~á jako 
protokolovaná firma provozovala dopravu osob. Co se pak tyka kval1-
fikace a rozsahu samého podniku jako ústavu pro dopravu osob, lze na 
ně usuzovati již ze skutečnosti 'protokolace firmy. Nezáleží na tom, že 
nešlo zároveň o podnik provozující také výslovně po živnostensku do
pravu nákladů; stačí, že při dopravě osob jest obvyklé, že osoby ty 
přicházejí s ručními zavazadly, která mají býti autobusem zároveň do
pravována. Nezáleží ani na tom, že za dopravu dotčených zavazadel ne
žádala žalovaná zvláštní úplaty, neboť úplalno·st není ani podstatnou 
náležitostí smlouvy schovací. Bylo proto na žalované firmě, wby s péčí 
řádného obchodníka učinila nejen sama, ale i svými lidmi (§ 1313, a) 
obč. zák) řádné opatření, <lby byla zamezena ztráta osobního zavazadla 
za dopravy. V souzeném případě stačí k vzniku po.vinnosti žalované na
hraditi žalobkyni škodu ztrátou kufru již to, že se jí nepodařilo zprostit 
se odpovědnosti průkazem, že ztráta nastala bez jejího zavinění, t. j. 
prokázati, že plně vyhověla závazku úschovy s hlediska pečlivého ob
chodníka. To, že zřízenci žalované nepřipevnili zavazadlo umístěné rra 
střeše autobusu a že je nezabezpečili ochrannou plachtou, stačí 
k úsudku, že žalovaná porušila svoji smluvní povinnost. Nemůže se 
zbaviti odpovědnosti ani poukazem na to, že žalobkyni bylo vše známo. 
Vždyť za zjištěného stavu věci nemohla zavazadlo vzíti sebou do vozu 
a byla přesvědčena, že se nic neztratí, takže nebezpečí ztráty nesla tu 
sama žalovaná. Nějakou zvláštní dohlédací povinnost žalobkyně neměla, 
naopak nastala pro žalovanou povinnost řádné úschovy, převzali-li věci 
její lidé k dopravě ustanovení. Avšak nehledě k tomu, že tu jde o ob-
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chod na straně žalované firmy, odpovídá žalovaná již podle § 964 obč. 
zák. žalobkyni za škodu povstalou opominutím povinného opatrování 
věci, odpovídajíc nejen za své opominutí, ale i za opominutí svých lidí 
podle § 1313 a) obč. zák. jako za své vlastní opominutí. Že by v souze
ném případě šlo o náhodu, nebylo prokázáno. 

čis. 16089. 

Vrátil-li se host (obchodní cestující), který, najav hotelový pokoj na 
24 hodin, odešel po zaplaceni pokoje s části svých zavazadel z hotelu, 
před uplynutlm uvedené doby zpět do hOtelu a odevzdal-Ii hotelovému 
domovníkovi svá zavazadla k odnesení na nádraží, což domovník ten 
s vědomím hoteliéra obvykle obstarával, odpovídá hoteliér podle §§ 970 
a 1313 a) obč. zák. za ztrátu zavazadla a za škodu jsoucí se ztrátou 
v příčinné souvislosti. 

(Rozh. ze dne II. května 1937, Rv I 1749/35). 

Srv. č. '994 Sb. n. s. 

Žalobce (obchodní cestující) se dne 22. června 1933 ubytoval jako 
host v hotelu žalované firmy, provozující vP. hotelový podnik, přeno
coval tam s 22. na 23. června 1933, maje sebou aktovku a kufr se 
vzorkovým zbožím. Ráno zaplatil pokojské za byt a svá zavazadla, t. j. 
akto.vku a cestovní kufr, jež měl přes noc ve svém pokoji, odnesl do pří
zem! hotelu do kavárny. Tam posnídal, odešel s cestovním kufrem po 
svých obchodních zákaznících, kdežto aktovku si nechal u vrchního čiš
níka v hotelu. Když se pak dopoledne téhož dne vrátil, dal cestovní kufr 
a, aktovku hotelovému domovníkovi Rudolfu T. a pož:í:dal ho, aby mu 
vec! ty donesl na nádraží v P. k vlaku. Téhož dne však domo,vník ža
lobci oznámil, že byl ce slovní kufr odcizen. Tím byla žalobci způsobena 
škoda jednak ztrátou kufru a obchodních vzorků v něm uložených 
v ceně 1.890' Kč 80 h, jednak nitklady vynaloženými na obstarání nových 
vzorků 661 Kč 60 h, a konečně na ušlém výdělku 1.000 Kč. Domáhá se 
proto žalobce na žalované firmě a domovníkovi zaplacení 3.617 Kč 40 h 
s přísl. S o u d ,pi r v é s tol i c e, vyhověv žalobě proti žalovanému do~ 
movníkovi, zamítl žalobu proti žalované firmě, vycházeje z ná.zom, že 
smluvní poměr mezi žalovanou majitelkou hotelu a žaloboem skončil a 
že žalobce přestal býti hostem v tom okamžiku, jakmile odešel z ho
t~lu, takže nelze užíti u žalované firmy předpisu §§ 97.0 nebo 1316 obč. 
zak. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby též proti žalované firmě. 
D ů V? d y: Žalovaná firma, kterou stíhá průvodní břemeno, neproká
zala, ze JSou tu skutečnosti zprošťující ji odpovědnosti. Zvláštní po
měr schovatelský u hostinských se končí, jakmile host aneb jeho zmoc
něnec věci z hostinských místností vynesl. Věci nejsou vyneseny, dokud 
JSou v ~~ch?vě lidí hostinského i mimo jeho živnostenskou provo
z~~~u, deJe-1I se t<ik při výkonu hotelové živnosti (hotelový nosič od
n~s! hostu zavazadla na dráhu, nebo hostova zavazadla jsou dopravo
vana v hotelovém automobilu na dráhu). Ze zjištění, že žalobce měl 

-Čís. 16089 -
593 

pokoj najatý do večera, že neodevzdal klíč pokojské, že neřekl, že se již 
nevrátí nebo odcestuje, že šel na obchodní pochůzky, odevzdav tašku 
(aktovku) vrchnímu číšníkovi, že se do hotelu vrátil, vyzvedl aktovku 
a odevzdal ji i kufr na chodbě hotelu domovníkovi, který chodil naproti 
hostům na nádraží, maje na hlavě čepici opatřenou firmou hotelu, a 
který zavazadla uschoval do své místnosti v hotelu s tím, že je donese 
žalobci na nádraží, jako i jindy s vědomím hotelíera činil, že při tom 
nebyla vyjednána úplata ani že domovník činí tak na vlastní nebezpečí, 
plyne, že šlo o úschovu za;razadel hotelo,:ého~osta. za úč~lem odne
sení k vlaku členem personalu hotelu, ktery s vedom!m majItele hotelu 
tak činíval, a že proto žalovaná firma odpovídá za věci ty zaneChané 
členu hotelového personálu k odnesení k vlaku před odjezdem vlaku. 
žalobce, když domovník hotelu, kde žaloboe byl hostem, převzal na 
chodbě hotelu zavazadla a uzamkl je do své místnosti v hotelu, musel 
býti přesvědčen, že je domovník oprávněn k tomuto jednání, jak je olb~ 
vyklé v hotelích. Ostatně žalovaná firma o'dpovídá za neopatrnost 
spolužalovaného domovníka, o němž prvý soud bezvadně zjistil, že se 
dopustil neopatrnosti, již nutno spatřovati v tom" že položil kU,č na 
horní okraj nízké :příčky a odešel, takže zloděj mohl snadno klíč na
lézti. 

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

Důvody: 

Žalovaná napadá vpravdě jen úsudek odvolacího soudu, že měl ža
lobce najatý pokoj až do večera toho dne, kdy ráno zaň pokojské za
platil. Stačí však, že z provedených důkazů, zejména z výpovědi spolu
majitele žalované firmy Františka U. plyne, že se byt v hotelu najímá 
obyčejně na 24 hodin, ž,e v době, kdy žalobce z hotelu odešel a kdy se 
vrátil, ještě neuplynula uvedená doba, takže mohl svého pokoje, v němž 
byl ubytován, dále užívati pro svoji osobu i své zavazadlo, a proto jako 
host svěřiti hotelovému domovníku v jeho vlastnosti hotelového do
movníka zavazadlo (kufr) k odnesení na nádraží. Dovozuje-li žalovaná 
z výpovědí svědkyně Anny P. přerušení právního. poměru, vzniklého 
ubytováním v hotelu, tím, že žalobce z hotelu ráno odešel a zaplatil; 
není v právu. Z toho, 00 svědkyně v té příčině celkem vypověděla o 
chování žalobce při jeho ranním odchodu z hotelu se zavazadlem, nelze 
v souzeném případě ještě beze všeho dospěti logickým usuzováním 
k závěru, že dal tím nepoohybně na jevo, že se vzdává svých práv pří
slušících mu ze smlouvy ubyto,vací (§ 863 obč. zák.). Nezáleží na tom, 
že se žalobce jako obchodní cestující na krátkou dobu vzdálil za svou 
obchodní pochůzkou. Na právním poměru tedy také nic nezměnilo, 
když žalobce po návratu do hotelu na místě, aby šel dOi svého 
pokoje, odevzdal kufr přímo hotelovému domovníkovi k odneseni na ná
draží. I tu odpovídá žalovaná podle §§ 97'0 a 1313 a) obč. zitk. j<iko 
podnikatelka hotelu za ztrátu kufru, který její domovník uložil neopa
trně do místnosti, z níž se pak kufr ztratil. Tím nebyla přerušena sou
vislost právního poměru založeného mezi žalobcem a žalovanou jako 
podnikatelkou hotelu, když věc do hotelu již dříve vnesená byla' 'tam 
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vnese~a znovu., Žalovaná o o'dpovídá za ztrátu zavazadla, nebol' se ne
zproshla, o~povednostl zpusab~m v §. 970 obč. z. uvedeným, I. j. nedo
ká~a~a, ze skoda n~byla zavmena am ]1 samou, ani nikým z jejich lidí 
all! ,ze nebyla "zpusobena cizími osobami, jež do domu přicházejí ~ 
z neho odchazej!. 

čís. 16090. 

~ vydržení služebností stačí vůle vykonávati obsah práva služeb
nostI vlastním jménem. Nezáleží na tom, domníval-li se držítel práva 
služebnosti, že služebný pl'zemek jest jeho vlastnictví. 

(Rozh. ze dne 11. května 1937, Rv 11796/35.) 

Srv. rozh. Č. 478 Sb. n. s. 

žalobci byli vlastníky pozemkových parcel Č. kal. 1335 a 1336 role 
zapsaných, ve vlož .. č. 129 pozemkové knihy pro katastrálni území M: 
Vlastmctvl _ to nabylI na základě trhové smlouvy sjednané s Antonií š. 
?n~ 13. kvet.r:a 1922. Řečen~ pozemky patřily ;původně roku 1873 man
~elum ~ranÍ1sku a Antonu S. a od 27. pro,since 1886 pak jen Antonii 
S. same. Za sporu pozemky ty prodalI. Žalov'lllým !,áleží vlastnicky po
zen;e~ č; ka!., 1295/1 v M. Jak zalo!bcl, tak jepch predchůdci byli v do
mnem, ze cast P?zemku parcely č. kat. 1295/1 v M. jest součástí jich 
vlas:m ~ozemkove p~rcelyo Č. kat. \3.35 nebo 1336 v M., tvrdíce, že vy
ko~avalI om ~ jl~h predchudkyně právo služebnosti jizdy po dobu delší 
ne,z 3~ let a ze Jim žalovani brání ve výkonu řečené služebnosti, a do
mah~jl .se proto na žalovaných uznání a trpění vykonu práva služeb,
n?sh pres uvedený ,pozemek patřící žalovaným. Žalobkyni bylo vyho
ven,o s o u d Y v sec h tři s t o I i c, n e j v y Š š i m s o ude m 
z techto 

důvodů: 

,Dovolání spatřuje nesprávné právní posouzení věci v tom, že odvo
laCl soud uznal za vydržení práva služebnosti jízdy a chůze přes po
z~mek ,parc. oČ, !2%/! v M. přesto, že ,na straně žalujících a jich práv
m~h predchudcu ~c~azela ~ule nes,oucI se k držení práva služebnosti, 
am, bylI v don;něm, ze chodI a JezdI po pozemku vlastním. Správně sice 
uvadl ?dv?la<;1 soud ve svém rozsudku, že žalovani před prvým soudem 
ne!"rdllI, ,ze zalobcl neměli vůli držitelskou nesoucí se k výkonu držby 
prava s:uzebnostl, a~ša~ prvý so,;d na zá~ladě vý!povědi žalobců zjistil, 
ze lak ::alobcl, tak I JejIch právm předchudkyně Antonie š. byli v do
mnem, ze sporná travnatá cesta je součástí parc. Č. 1335 nebo 1336 
tedy pozemků, ~ ni?;ž jhn příslušelo právo vlastnické. To zjištění ne~ 
bylo v odv~laclm nzem napadeno a protO' jest z něho dovolacímu 
so~du v~chazeÍ1., p'odle toho by se vůl·e žalobců a jejich právní před
chu?kyne s~utecn,e. nenesla k výkonu držby práva služebnosti, nýbr,,
k vykonu drzby vecI samé. Než to není na závadu vydržení práva slu-
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žebnosti, ježto lze vydržeti služebnost i na pozemku domněle vlastním, 
neboť k vydrženi služebnosti chůze a jízdy stačila vůle vykonávati 
obsah řečeného práva vlastnim jménem, ani'ž byly držitelům jasné 
právní poměry sporných ploch (§ 312 obč. zák.). 1 když by tedy část po
zemku parc. č. 1295/1, kde žalobci chodiE a jezdili, byla jimi a jejich 
předchůdkyní, ať již z jakéhokoliv důvodu považována za jejich vlast
nictví, nabyli vydrženim aspoň práva sporné služebnosti, když se uká
zalo, že ona sporná část pozemku jest vlastnictvím žalovaných (§§ 480, 
1460, 1470 obě. zák., viz též rozh. Č. 478 Sb. n. s.). Není proto dovo
láni odůvodněno. 

čís. 16091. 

Význam změn v zástupčím oprávnění veřejných společníků, jež ne
byly zapsány do rejstříku. 

Nezapsáním změn nastalých u veřejné obchodní společnosti do ob
chodnlho rejstříku nenl jim odňata právní platnost. 

Nastala-Ii změna v osobách společníků a v jejich právu zástupčún, 
musí veřejnou obchodní společnost vůči osobě, jíž je skutečný stav ve 
složení společnosti znám, zastupovati skuteční společníci, třebaže ne
byli do rejstříku zapsán~ a musí také podepsati plnou moc udělenou 
právnímu zástnpci veřejné obchodní společností. 

(Rozh. ze dne 12., května 1937, R. 1 459/37.) 

S o udp r v é s tol i ce vynesl proti žalované firmě rozsudek pro 
zmeškánÍ. D ů vod y: K prvnimu roku, se za žalovanou firmu dostavil 
Dr. J. H., koncipi'ent Dr.]. B., advokáta v P., v zastoupení Dr. E. L., 
advokáta v K., a předložil pisemnou plnou moc ze dne 2. listopadu 
1935, kde pod zněním žalované firmy jest podepsán]. H. Podle ob
chodniho rejstříku jsou k zastoupení dotčené firmy oprávněni dva spo
lečnici kolektivně, takže podpis jednoho z nich nestačÍ. Soud proto po
stupova! podle § 38 c. ř. s. a, nařídil právnímu zástupci žalované firmy, 
aby předložil řádnou plnou mOc do· tří dnů, a usnesením ze dne 22. lis
topadu 1935 byla tato lhůta prodloužena do 20. února 1936. V řečené 
lhůtě Dr. E. L. resp. jeho substituli řádnou plnou moc nepředložili, 
nýbrž Dr. E. L. předložil zatímní opatření, povolené okresním soudem 
civil nim v P. ze dne 2\. listopadu 1935, jímž bylo povoleno Josuu H., 
aby mohl ve sporu, o nějž jde, zastupovati žalovanou firmu. Uvedené 
zatímní opatř,ení podle názoru soudu nestačí. Nestačí pmto, že je vy
dáno proti E.Sch-ovi, takže pouze ten je stranou v řízení o zatimnim 
opatření, pouze jemu při sluší opravné prostředky a pouze on se může 
proti zatímnímu opatření brániti. E. Sch. však není již společníkem ža
lované firmy. Soud totiž má za zjištěno, že E. Sch. vystoupil ze žalo
vané firmy dne 14. února 1934 a že od té doby přestal býti ve společnosti 
jakýmkoli způsobem činný jako společník a jako, společníci byli činní 
pouze Josua H. a Dr. A. L. Z obchodního rejstříku a rejstříkových spisů 
je patrno, že jest dosud zapsán jako společník žalované firmy Josua H. 

38' 
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a E. Sch. E. Sch. však sám podáním ze dne 10. ledna 1936 oznámil 
soudu, že z žalované veřejné společnosti vystoupil, a totéž oznámil Dr. 
A. L. podánim došlým dne 15. ledna 1936. Usnesenim ze dne 13. února 
1936 byla pak prodloužena žalované firmě lhůta k zavedení rejstříko
vého pořádku do konce března 1936. Žalo'vaná firma jako veřejná ob
chodní společnost nepotřebuje k své právní existenci zápisu do obchod
ního rejstříku (čl. 85 obch. zák.). Z toho jest usuzovati, že vystoupení 
společníka ze společnosti je právně platné ihned a nikoli teprve zápi
sem do obchodního rejstříku. Ovšem vůči třetím osobám, které by v dů
věře v obchodní rejstřík měly přijíti ,ke škodě, platí zajisté rejstříkový 
zápis. V souzeném případě však Josua H. o vystoupení E. Sch-a věděl 
a souhlasil s ním, jak soud zjišťuje na základě shora uvedených dů
kazů, a rovněž žalobce věděl o tom, že E. Sch. již není společníkem a 
ž,e společníkem je Dr. A. L., jak soud dále zjišťuje a jak ostatně je pa
trno i z žalobcových přednesů a návrhů učiněných v souzeném sporu. 
Vůči těm osobám, které o pravém stavu věděly, platí tedy stav sku
tečný, to jeST, že společníky žalované firmy jsou dnes Josua H. a Dr. A. 
L. Za zjištěného stavu věci nemá významu zatímní opatření, které si vy
mohl žalobce proti E. Sch-ovi, když ten není již na žalované firmě nijak 
zú,častněn. Zatímní opatření vydané proti E. Sch-ovi nelz'e proto poklá
dati za účinné vůči žalované firmě anebo vůči druhému společniku ře
čené firmy Dr. A. L-ovi, který v řízení o zatímním opatření nebyl vůbec 
stranou. Aby plná moc Dr. E. L. resp. jeho substituta .opravňovala 
je k zastupování žalované firmy, musela by býti podepsána jednak Josu
em H-em, jednak Dr. A, L-em. Podpis Dr. A L-a není zatímním opatře
ním, jak shora vyloženo, nahrazen. Nepředložil-Ii tedy ani Dr. E. L., ani 
jeho substitut řádné plné mod k vedení souzeného sporu, je soud nucen 
předpokládati, že se žalovaná k prvnímu wku nedostavila. Byl proto 
k návrhu žalobce podle § 396 c. ř. s. vydán rozsudek pro zmeškání. 
O d vol a c í s o u d rozsudek soudu prvé stolice zrušil s výhradou 
právní moci a uložil mu, aby poté dále jednal a znova mzhodl. O ů
vod y: Je ovšem zjištěno, že do veřejné obchodní společnosti vstoupil 
dne 13. února 1934 se souhlasem obou dosavadních společníků Dr. A. 
L. a že dne 14., únOra 1934 E. Sch. ze společnosti vystoup:il, že veřejná 
obchodní společnost se 'společníky Josuem H. a Dr. A L-em měla míti 
firmu »Továrna gumového zboží F., J. H. a Dr. A. L.«, že k zastupování 
a tím i k znamenání této firmy JSOll oprávněni oba jmenovaní společ
níci kolektivně. Avšak dotčené změny (jde o ně, poněvadž ze tří slpoleč
níků vystoupil. jeden; při vystoupení jednDho ze dvou společníků a 
vstupu nového by šlo O' zánik; rozh. č. 22'82 Sb. n. s.) jsou teprve před
mětem řízení u rejstříkového soudu, nebylo o nich rozhodnuto, a v rej
stříku nejsou provedeny. šlo~li tedy o pouhou změnu ve veřejné obc 
chodní společnosti, která ovšem jest podle čl. 87 a 129 ohch. zák. před
mětem zápisu do rejstříku, avša>k do zahájení sporu provedena nebyla, 
a žalobce veřejnou společnost v tom firemním znění, jak vyplývá z rej
stříku, vskutku žaloval, pak rozhoduje rejstříkový stav i co do zastu
pování a znamenání ~polečnosti. 100 rejstříku zapsaní a k zastupování 
způsobilí společníci jsou ke sporu jménem společnosti oprávněni, i když 
ve skutečnosti již z·e spole'čnosti vystoupili (čl. 117 OIbch. zák., rozh. 

I 
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z 3. března 1875, č. 450. uveřej. ve Sb. Adl-.Clem. č. 558). Byl-Ii snad 
žalobce jiného názoru, zejména mínil-li, že snad veřejná obchodní spo
lečnost dotčenými změnami zanikla a že Se zřetelem na předpisy čl. 85 
a 110 obch. zák. vznikla nová, dosud nezapsaná veřejná společnost 
s bývalým a novým společníkem, pak měl tuto dosud neprotokolovanou 
společnost žalovati ovšem u soudu obecné pravomOCI, a tam by snad 
to, co namítá proti' oprávnění Sch-a, bylo na místě. Avšak žalobce 
zvolil žalovati u kausálního soudu společnost protokolovanou, tedy 
společnost až do výmazu z rejs.tříku procesně způsobilou (rozh. č. 2230, 
2282, 11799 Sb. n. s.), kterou podle rejstříku znamenají a zastupují 
kolektivně veřejní společníci Josua H. a E. Sch. Proto oni oba byli 
oprávněni a povinni plnou moc procesní za žalovanou znamenati. Schá
zel-li na procesní plné moci podpis E. Sch-a, pak prvý soud právem dal 
žalované straně lhůtu nejprve třídenní a pak do 26. února 1936 k před
ložení řádné plné moci. Tuto plnou moc žalovaná firma Dodáním do
šlým soudu den 20. února 1936" tedy v dané lhůtě, předložila spolu 
s pravoplatným usnesením okresního soudu civilního v P. ve znění 
usnesení rekursního soudu, podle nichž bylo povoleno veřejnému spo
lečníku Josuu H. prozatímní opatření, ~by za účelem vedení tohoto 
sporu jím samým udělil procesní plnou moc jménem žalované advokátu 
Dr. E. L., což ten vskutku v plné moci pmcesní ze dne 20.. února 1936 
učinil. Přezkoumávati toto pravoplatné soudní usnesení prvému ani od
volacímu soudu nepřísluší. Je věcí soudu vyřizujícího prozatímní opa
tření, komu a proti komu a na základě jak vyšetřeného skutkového 
staVu opatření povolil. Možno ostatně říci, že výkon práva zástupčího 
a znamenacího je věcí obou společníků. Žalobce jako třetí osoba nemá 
do něho co zasahovati. Jestliže tedy žalOvaná firma předložila ve llhůtě 
jí dané řádně znamenanou plnou moc, jejiž rozsah, účinek a trvání jest 
posuzovati podle cívilního řádu soudního (§ 33, odst. 2, c. ř. s.) a pa'k 
se k prvnímu roku dostavila, nebylo lze proli ní vydati rozsudek pro 
zmeškání, neboť nebylo tu podmínek § 396 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu další jednání a n.ové rozhodnutí. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že. v souzeném pří
padě žalovaná řádně vyhověla přikazu prvého soudu v příčině předlo
žení procesní' plné moci tím, že předložila také usnesení okresního 
soudu civilního v P., podle něhož bylo veřejnému společníku JOsuu H. 
povoleno prozatlmní opatření, aby za účelem vedení spDru, o nějž jde, 
sám udělil procesní plnou mnc jménem žalované firmy advokátu Dr. E. 
L-ovi, a dále, že jediné rozhodující je stav rejstříko;vý co. do, zastupo
vání a znamenání žalované společnosti, ježto nastalé změny nebyly do 
zahájení sporu v rejstříku zapsány. Nezapsání změn nastalých a trva
jících u veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku nemá na 
trvání právních poměrů vlivu a není tím odňata takovým skutečnostem 
právní platnost, právě tak jako veřejná obchodní společnost nepotře-



- Čís. 16092 -
598 

buje k své jsoucnosti zápisu do obchodního rejstříku (čl. 85 ob ch. zák.). 
Prvým soudem bylo zjištěno a odvo.Jací soud převzal zjištění, že do ve
řejné obchodní společnosti pod firmou ]. H. a E. Sch., továrna gumo
vého zboží »F .... «, za souhlasu obou veřejných společníků]. H. a E. 
Sch. vstoupil dne 13. února 1934 další veřejný společník Dr. A. L., že 
poté 14. února 1934 vystoupil ze společnosti E. Sch., že jak žalobce, 
tak i H. věděli, že Sch. není od té doby společníkem. Po jeho vystou
peni zůstali tedy společníky jediné H. a Dr. L. a jen ti byli oprávněni 
firmu zastupovati a znamenati kolektivně. Vztah uvedených změn, tře
baže nebyly ještě do obchodního rejstříku ",psány, byl stranám ro
zepře znám nehledíc aní na to, že žalobce dokonce žalovanou podáním 
z 2. ledna 1936 na tento stav upozornil, tedy ještě před uplynutím lhůty 
stanovené k předložení procesní plné moci. By to proto' povinností žalo
vané, aby předložila řádnou plnou moc, podepsanou skutečnými společ
níky H. a Dr .L., po případě měla si vymoci prozatímní opatření stran 
toho spole'čníka, který by odpíral podpis na nL Prozatímní opatření, 
týkající se E. Sdl-a, bylo tu bez významu, poněvadž ten nebyl ji-ž spo
lečníkem. Pro žalobce jako třetí osobu nemůže tu míti význam do
mněnka podle čl. 25 a 87, odst. 1 a 2, obch. zák., poněvadž jemu' hyl 
skutečný stav v složení společnosti znám, pro něj platí skutečný stav 
co do zastllpování a znamenání firmy. Žalobce mohl žalovati firmll v pů
vodním znění, poněvadž ta ješlě nezanikla, nýbrž byla pouze změněna, 
a pro trvání právních poměrů není rozhodlljící, že nastalé změny nebyly 
ještě do rejstříku zapsány, stačí, že stranám rozepře byly známy. Nelze 
také přehlédnouti, že žalovaná již z obsahu žaloby musila poznati, že 
jest žalováno z právního poměru vzlešlého dne 15. února 1934, tedy 
z doby, kdy Sch. nebyl již jejím společníkem, a dále že veřejný spo
lečník H. Se účastní I ujednání obsažený'ch v protokole ze dne 14. února 
1934 a znal rozsah ručení Seh-o,va za obchodní dluhy, do· dne jeho vy
stoupení vzniklé. To mělo býti tím spíše pobídkou pm žalovanou, aby 
si opatřila řádnou plnou moc skutečných veřejných společníků, neuči
nila-li tak, musí násti důsledky toho. Napadené usnesen'í není proto ve 
shodě se zákonem. 

čis. 16092. 

Za nezdatného ve smyslu § 1315 obč. zák. jest pokládati bud' toho, 
kdo projevuje trvalý nedostatek odborné (technické) způsobilosti k určité 
mu svěřené práci po připadě nedostatek opravdové vůle vynaložiti 
schopnosti k řádnému obstaráni věci, náležité svědomitosti, stavu věci 
vyhovujíc! dbalosti a pozornosti, anebo toho, kdo projevi - třebas jen 
v jediném případě - takový stupeň hrubého pochybeni, jenž svědčí 
o vědomé nedbalosti, bezstarostnosti a lehkomyslnosti, ač se u něho 
předpokládá zvýšená bedlivost a opatrnost. Otázku, zda takoV'ý ojedi
nělý připad proviněni má původ v nezdatnosti či v jiných skutečnostech, 
jest posouditi podle povahy jednotlivého připadu. 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv 11565/35.) 
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žalobkyně se na žalované domáhá ná~rady škodJ:: utrpě~é ~ím, že 
na ni spadlo a zranilo ji prkno, které zamestnankylll. zalovane pn uza
vírání výkladní skříně vypadlo z rukou. S O udp rve S I O II c e uznal 
podle žaloby. O d vol a c i s o u cl žalobu zamítl. 

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

Důvody: 

Jde pouze o to, zda jest zaměstnankyni žalo."ané Martu ,M. pokládat~ 
za osobu nezdatnou ve smyslu § 1315 obč. zak. Zakon ,sam nesta~ovl 
pojem nezdatnosti a jest tudíž přikládatí výrazu tomu vyznam, Jaky se 
mu dává v obecné mluvě. V ní se označ~'je za nez~a5néh? bu~ ten, kd? 
projevuje trvalý nedostatek vlastností, Jez se obyčeJ ne vyzadu]! n~ osobe 
zjednané k obstarání cizích záležítostí, t. j. nedostatek odborue (tech
niCké) způsobilosti k určité jemu svěřené práci, po p~íp~dě. nedo~ta.t~~ 
opravdové vůle vynaložiti schopnosti k řádnému opatrem ~ecl, nalezlte 
svědomitosti a slavu věci vyhovující dbalÚ'sli a pozornostr, ~nebo t.en, 
kdo projeví _ třebas jen v jediném případě.- takový stupen hrubeho 
pochybení, jenž svědčí o vědomé neclbalÚ'sli, bezstarostnosti a lehko
myslnosti, ač se u něho předpokládá zvýšená bedlivost a opatrnos~, 
takže již z ojedinělého případu lze usuzovali na n~dosta~e~ vlastnosti, 
jež jsou zahrnuty v pojmu zdat~ostl. Z t?ho plyne, z~ n~!1l vzdy nezdat: 
ný ten, kdo v jediném. případe z pouheh<:. ne~op~trelll neb? z po,~he 
nevědomé neopatrnosli a nepozorn?~tr pnvodl ne komu ]!n~mu s~o.d~ 
při obstarávání věci, kterou byl poveren vykonatr; Zd~. ta~ovy oJe~m;ly 
případ provinění svědčí o nezdatnostr, Čl zda ma svuJ puvod v ]!nych 
skutečnostech, nesouvisících se zdatností zaměstna~covou, jes! poso~
diti podle povahy jednotlivého případu. V souzené ~ecl bylo z]!sten?, ze 
Marta M., zaměstnaná u žalované 2% roku, zpočatku Jako uče~mce ~ 
později jako provadačka,. :z;avírala po celou do?u b~z :ávady vyk1a~!1l 
skříň bud' sama anebo jeste s Jednou pomocmcl, amz pn tom kdy dos10 
k nehodě, a že onoho večera, kdy byla žalobkyně zraněna, vyp,:d10 
jmenované zaměstnankyni z ruky prkno, které chtela zasa~ltr d,o za~,:su! 
a spadlo na žalobkyni poblíže stÚ'jíci. Posuzuje-Ir se v~lrčeny zJlste~y 
děj s výše vyloženého právního hlediska, nemá dovolacl soud zato, ze 
si prodav«čka Marta M. počínala tak, aby jí ~ylo l,z~ po~ládatr, za .~e: 
zdatnou neboť nelze mluviti o tom, že by se při zavlfam vykladlll s,krme 
po příp~dě při zdvíhání prkna hrubě prov!nila a žalobkyni t,:k způsobila 
zraněni. Nezdařil-li se však žalobkYlll dukaz o nezdatnosli Marty M., 
nepochybil odvolací .s?ud,~dyž ~amítlžalo:bu na náhradu škody vyvo
zované z nezdatnostr rečene zamestnankyne. 

čis. 16093. 

Jestliže pojistník, který na územi, patřicím nyni k československ~ 
republice, sjednal před 28. řijnem 19t8pojistnou ~louvu a stal ~e p,?te 
přislušnikem československým, platil po zavedeni ceskoslovenske ~eny 
(měnové rozluce) nadále pojistné prémie v měně platici v Rakouske re-

li 
I 
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publice (Spolkovém státě rakouském), došlo mlčky (§ 863 obč. zák.) 
i k ujednáni o plněni z pojistné smlouvy v posléz dotčené měně a musí 
se spokojiti s pojistitelovým plněnim v měně, v niž byly placeny p0-
jistné prémie. . 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv I 2208/35.) 

Srv. rozh. Č. 972, 1037, 2'244, 3566, 7434 Sb. n. s. 

Žalobce (československý státní příslušník, bydlící ve Vídni,) sjednal 
pojistnou smlouvu s pojišťovnou "V.« v Berlíně, všeobecnou pojišťovací 
akciovou společností, podle pojistky ,Č. 533.037 ze dne 21. ledna 1914, 
znějicí na 30.000 K, splatné jejímu majiteli dne 17. prosince 1933. Až 
do rozpadnutí říše Rakouskouherské platil pojistné prémie v korunách 
rakouských jako zákonné měně, od státního převratu pak až do roku 19'21 
v měně platící v Rakouské ·republice, neboť roku 1916 přesídlil do 
Ví.dně. Pojistku tu nepřihlásil k soupisu proto, že k tomu, ježto bydlil 
mImo hranice republiky Československé, nebyl povinen. Tvrdě, že za
platil šest splatných prémií, takže mu přísluší 300 K za 1.000 K, tudíž 
za 30.000 Kč úhrnem 9.000 'Kč, domáhá se na uvedené pojišťovně, ře
ditelství 'pro Československou republiku v P., zaplacení redukční hod
noty podle § 3 všeob. poj. podmínek. Proti žalobě namítla žalovaná 
jednak nedostatek pasivní legitimace, jednak néoprávněnost žalohního 
nároku. S o udp r v é s tol i c e zamítl žalobu. D ů vod y: Soud 
zjistil: Pojistný návrh byl učiněn v Brně, tehdejším žalobcově bydlišti. 
l}ž do roku 1918 byly prémie í tam inkasovány. V únoru 1918 zaplatí! 
zalobce poslední prémii na rok 1918, ač již od roku 1916 bydlil ve 
Vídni. Pojistka byla podle uvedeného návrhu vystavena generální re
presentací žalované pojišťovny pro Rakousko podč. 533.037 de dato 
Vídeň dne 21. ledna 1914. !Bylo-li v pojistné smlouvě ujednané s cizí 
pojíšťovnou, mající generální repmsentaci ve Vídni, stanoveno, že místní 
plnění je ve Vídni a že i tamní soud má býti příslušný k rozhodování 
sporů, nutno zkoumati úmysl stran v tom směru, zda byla Vídeň jako 
hlavní město císařství Rakoskouherského a jako sídlo generální repre
sentace cizí pojišťovny určena za místo plnění jen proto, že byla sídlem 
generální representace cizí pojišťovny, a zda smluvní strany svými vy
jednáváními o plništi chtěly podrobíti právní poměry ze smlouvy ply
noucf.zákonným předpisům platným ve Vídni, jež byly tehdy v poměru 
k pOj1stníku právem tuz,emským. Rozpadnutí říše Rakouskouherské 
mělo v zápětí změnu, a následkem toho vídeňská representace přestala 
býti pro československé pojistníky tuzemskou representací a to v kaž
dém směru, tedy i v tom, že se jí mělo říditi plníště závazků pojišťovny 
vůči pojistníkům, bydlícím v území Československé republiky. Pro po
jistníky bydlící v řečeném území se toto území stalo po jeho osamo
tatnění tuzemskem, nestalo se tím však pro pojistníky bydlící mimo ně. 
Platí tudíž tuzemské zákony pro 'prvé pojistníky, nikoli však pro ža
lobce, který nebydli 1 od roku 1.916 až do podání žaloby v tuzemsku, 
nÝ'brž ve Vídni, platil prémie v měně tam platící až do roku 1921 tedy 
nikoli v měně platné v československé republice, nepřihlásil pdjistku 
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k soupisu právě proto, že zde nebydlil, čímž dal najevo svoji vůli kon
kludentnim činem (§ 863 obč. zák.), že nepovažuje za splmště tuzem
sko. Soud dospěl tudíž k přesvědčení, že zdejší representace neni pa
sivně legitimována, jež!o není. zás~up~~?,í rep:esent~ce ~~d:eňské :e~p; 
rakouského zastoupení zalovane, nybrz nsskonemecke pO]Istovny sldlIcl 
v Berlíně, a že proto nelze na souzený, připad vztahovati úmluvu ~za
vřenou mezi republikou Rakouskou a ceskoslovenskou dne '29. kvetna 
1925, vyhlášenou dne 19. ledna 19'27 po~ č. 34(19'27 ve Sb. z. a n. 
Žalobce si byl také vědom této skutečnostI a d.oprsy' ze dne 3. č~rvn~ 
1932 žádá přímo na pojišťovně o nadhodno'ce.m. pOJIstek podle zakonu 
platných pro říši Německou a dokonce doznava v dO~lse ,": dne, ,15; 
června 1932, že neplatil další prémie v československe mene, a ~ada 
opětně o nadhodnocení a v dalším dopise ,~e dato Víd~.ň. 8. prosmc,e 
1933 dokonce doznává, že, kdyby v okamzlku rozhoduj1clho dne mel 
svůj domicíl v P. (v českoslov:,nsku), ?bdrže~ by výplatu v .. ~e~k~}Slo
venských korunách. Byl si tu~í: plně ved~m" ze pro Jeoho P?j1stem ?e
platí shora řečená smlouva, Jezto tu ne~1 pred120kladu l',;,z~dovanych 
čl. II a III uvedené smlouvy. Žalobce se sIce snazll dovodItI, ze dopISy, 
jichž se dovolává žalovaná a o nichž byla shora řeč, napsal, byv uveden 
v omyl žalovanou, která se prý dovolávala smlouvy me.zl českosloven; 
skou republikou a říší Německou, a dokládal své tvrzem korespondencI, 
avš~k tu skutečnost soud nezjistil. Ostatně žalobce svilj nárok opřel 
o ustanovení § 3 všeob. poj. podmínek, žádaje redukční 'hodnotu za 
splacené prémie v 1etech od počátku pojištění až do roku ,1918 spl,at
né. Zal obce však přehlíží, že hy podle znění ustanovem uvedenych 
pojistných podmínek, jehož se dovolává, musil žádati o úplné zruše~í 
pojíštění, neboť sám doznává, že O,d převratu do ro~u ~ 921 Psémle 
splácel v korunáoh rakouských, takze nutno toto splacem pO,va,zovatI 
za projev vůle směřující k udržení smlo~vy. Nezbylo pr?to ne~ zal,;,bu 
zamítnouti. O d vol a c í s o u d potvrdIl rozsudek sou au prve stolIce. 

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

Důvody: 

Pro spor jest rozhodující jen to, že žalobce pa svém přesídlení, do 
Vidně roku 1916 platil prémie od té doby nadále pOuze v rakouskych 
korunách a že korespondenci ani po státním převratu nevedl s represen
tací žalované v P. (v československu). Po právní stránce (§ 503 č. 4 
c. ř. s.) posoudil odvolací soud věc správně. Z rozhodnutí Č. 9'52, 1037, 
2244, 3566 a 7434 Sb. n. s. plyne pro souzený případ jen tolik, Že b~ 
žalobce, jsa .nyní československým příslušníkem, měl nárok na plněm 
v československých korunách, uzavřel-li před státním převratem v době, 
kdy měl bydliiítě na území, patřícím nyní k česlkoslovens~é republIoe, 
pojistnou smlouvu znějící na rakouskouherské koruny s byvalou gene
rální representaci žalované pojišťovny ve Vídni, třebaže mezi tím pře
sídlil do Vídně, a nebylo-Ií od původu zvlášť určeno místo plnění 
(splniště). Řečená rozhodnutí však předpokládají, že pojistník po zave
dení československé měny platil prÉmie v této měně, anebo že podle 
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smluvních podmínek již vůbec přestala povinnost platiti premle, a že 
nenastala ve smlouvě žádná jiná změna nežli změna vyvolaná jediné 
státním převratem a zavedením československé měny. V souzeném pří
padě tomu tak není, poněvadž tu nastala změna v právním pojistném 
poměru jednáním žalobce samého, a to tím, že i po zavedení česko,slo
venské měny platil dále prémie v rakouských korunách. Z toho usoudil 
odvolací soud důvodně, že žalobce mlčky (§ 863 obč. zák.) a v souhlasu 
s ústřednou žalované pojišťovny ujednal plnění v měně ve Vídni platné 
(čl. 336 obch. zák.), z čehož plyne, že přenesl místo splniště, jímž se 
stalo. následkem měnové rozluky sídlo generální representace v Praze, 
do Vldně (čl. 324 obch. zák.). Žalobce omlouval toto své počínání jednak 
tím, že tehdy byl takový chaos ve všech měnových otázkách, že veškeré 
spory byly přerušeny, jednak tím, že od měnové rozluky až do roku 1921 
mu pojišťovací společnost předkládala prémiové kvitance znějící na ra
kouské koruny, které on prý bez rozmýšlení prostě honoroval. Než to 
není důvod, který by činil nezávazným žalobcův projev vůle - ať vý
slovně nebo mlčky učiněný -, neboť při tom nejde ani o omyl (§ 871 
obč. zák.), ani o donucení (§ 8700bč. zák), ani o případy vyjmenované 
v § 879 obč. zák. Je proto mlčky učiněný plrOjev žalobcův, vyvoděný 
z placení prémií v rakouských korunách, pro něho závazný. Při projevu 
vůle nerozhoduje to, co si projevitel (v souzeném případě žalobce) 
myslil, ale neprojevil, a newzhoduje také, zda takto jednal _ jak 
tvrdí -, bez dalšího rozmýšlení, nýbrž rozhoduje to, co skutečně pro
JevIl (§ 869 obč. zák.), tedy to, co lze zevně obj'ektivně postřehnoutL 
Při mlčky učiněném projevu lze ovšem jen závěrem ze zjištěných sku
tečností dospěti k po'znání,co určitým jednáním bylo projeveno, a je 
proto objektivním měřítkem takový závěr, k. němuž rozumo'vě dospěje 
i každá třetí nepředpojatá osoba. Uváží-li se, že se žalobce ani nepo
kusil o placení prémií v ,československé měně, že se neodvoIával na 
československou příslušnost, na kterou teprve ve sporu, kdy by mu z ní 
kynul prospěch, klade tak velký důraz, nýbrž že platil prémie tak, jako 
by byl r<tkouským státním příslušníkem, že sám uznal v dopisech ze dne 
3. června a 15. ,června 1932 a ze dne 8. prosince 1933, že chybil, ne
přidržel-Ii se měny československé, a že hleděl tuto chybu napraviti 
aspo,ň tím, že žádal zhodnocení svého nároku, plyne z toho n.epochybný 
závěr, že tehda dt1věřoval více měně rakouské nežli československé, 
a musí si proto sám hraditi újmu, která ho postihla jako důsledek jeho 
nedůvěry k tuzemské měně. 

čís. 16004. 

Přejímatel dluhu může namítati proti věřiteli jak neplatnost, tak ne
zažalovatelnost závazku původního dlužníka. Převzetí dluhu neplatného 
neb nežalovatelného je'St právně neúčinné. 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv II 443/35.) 

Srv. Č. 7557 Sb. n. s. 
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Kupni smlouvou ze dne 11. července 1932 prodala žal~bkyně žalo
vanému Janu K. z \,řídělu pocházejíd pozeme~, }apsany. ve vlozc~ 
Č. 670 pozemkové kmhy pro kat. uzenu H., na nemz v~zl zakaz zCIzen! 
bez svolení Státního poz.emkového úřadu. V písemne kupm sml?uve 
byla uvedena kupní cena částkou 1.800 K~ a byla smlouva ta sch~alena 
obvodovou úřadovnou Státního pozemkoveho uradu v O. Skutečne byla 
však ujednána kupni cena v částce 9.000 Kč, žalovaný zaplatil na ni 
6.800 Kč a dne 18. listopadu 1932 bylo na pozem~k ten vlož,eno pr~ 
něho právo vlastnické. Dne 8. června 1934 prohlaslla spoluzalovana 
Anežka K. v kanceláři žalobkynina zástupce písemně, že uznává zbyt
kový dluh 2.200 Kč a že se zavazuje zaplatiti jej s. úroky v měsíčních 
splátkách po 20 Kč od 15. června 1934. Na uvedeny zbytek kupm ceny 
nebylo však zaplaceno nic a žalobkyně žaluje oba ma~žely, Jana. a 
Anežku K. na solidární ",placeni zbytku 2.200 Kč s pnsl~senstvlm. 
S o udp r v é s t o I i ce zamítl žalobu stran obou žalovanych. O ~.
vol a c í s o u d potvrdil ve věci rozsudek soudu prvé stoh ce v pn
čině žalovaného Jana K., kdežto stran spoluž~lované Anežky K. ~znal 
až na úroky žádané do 15. června 1934 podle zaloby, a uvedl v otazce, 
o niž jde, v d ů vod ech: Spolužal?vaná Anežka K. s~ n~~avázab 
kup ni smlouvou z ll. července 1932, Je~ Jest 5'0 do UJ.edna,:e vy,e kupnr 
ceny neplatná, nýbrž převzala teprv kratce precl podamm z~loby samo
statný závazek uznáním, převzetím po připadě phstoupenlm k dluhu 
manžela Jana K., a to prohlášením ze dne 8. června 1934. Závaze~ 
kupitele Jana K. není .nkotný, ný?ržjen neplat~ý. a neža~ovatelný, kdy 
jakýmsi dluhem naturalmm,. ktery je~t dostatecnym ,skutKovym I p!av
ním !podkladem pro vznik zavazku prevzateho spoluzalovanou Anezk.ou 
K. dotčeným písemnýn; prohlášením ze dne. 8: čer.vna 1934 .. že. ~tranan: 
bylo hned při uzavřenI smlouvy ]3sno, jaka kupm cena sml bylI platne 
požadována s nárokem na schvále?i Stá~ního pozemkového úřadu, j.est 
viděti z nepoměrného rozdílu mezI kupm cenou pOjatou do pIsemneh~ 
vyhotoveni smlouvy a kupní cenou .skutečně smluve~ou. a poto,? t."ke 
splácenou. Žalovaná Anežka K. zavazala se sIce splacetJ ve splatkach, 
ale těch neplnila, pročež podle její vlastní vůle a nabíd~y nastala ztr~ta 
lhůt a splatnost celé zažalované pohledávky. žalobkyne nejenom v za
lobě, ale také ještě později v zápise ze 6. listopadu 1934 se odvolává ,na 
toto písemné prohlášeni žalované a činí je výslovně podkladem své za
loby. Proto shledal odvolací soud žalobní nárok proti Anežce K. odů
vodněným s vyloučením úroků žádaných za dobu do 15. června 1934, 
kdy byla splatná první splátka a nastala prodlením splatnost celé po
hledávky. V tom směru odvolací soud tudíž odvolán~ vyh?věL 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prve stolIce. 

D ů vod y: 

V přičině částky převyšující I.SOO Kč jest dotčená kup~í smlou~a ne 
sice nicotná, ale neplatná, ježto nebyla co do tohoto zvysku, schvalena 
příslušnou obvodovou úřadovnou Státního pozemkového úradu (rozh. 
č. 8255 Sb. n. s.). Podle § 2 zák. Č. 93/1931 a vládního nařízeníč. 12'5/ 
19'35 Sb. z. a n. jest řečený zákaz zcizení dosud v platnosti, ježto uve-
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dený pozemek byl žalobkyni knihovně připsán dne 18. října 1923 a 
plyne proto šestiletá po případě desítiletá lhůta tam stanovená ode dne 
účinnosti zák. č. 93/1931 Sb. z. a n., tedy od 12. června 1931. Byla 
proto žaloba, pokud směřuje proti Janu K. oběma nižšimi soudy pravo
platně zamítnuta. Prvý soud zamítl žalobu též proti Anežce K., kdežto 
odvolací soud v té příčině žalobě vyhověl, maje za to, že je vázána pro
hlášením učiněným dne 8. června 1934, tedy již po kupní smlouvě, jejím 
schválení a vkladu a vědouc, jaká kUlpní cena nesmí hýti platně poža
dována. Tento právni názor jest však mylný. Prohlášení, žalované 
Anežky K. ze dne 8. června 19'34 jest podle své povahy kumulativním 
převzetím dluhu Jana K. podle § 1406 obč. zák. Podle § 1407 obč. zák. 
jsou závazky přejímatelovy se zřením na převzatý dluh tytéž jalw zá
vazky dosavadního dlužníka a přejímatel může protí věřiteli vznéstí 
všechny námitky, jež vznikají z právního poměru mezi věřítelem a do
savadním dlužníkem, tedy i.námitku neplatnosti nebo í pouhé nežalo,vac 
telnosti závazku původního dlužníka. Závazek přejímatele dluhu př,ed
pokládá platnost závazku původního dlužníka proti věřiteli a jest !potud 
platný, pokud jest právě tento závazek po právu. Není-li závazek pů
vodního dlužníka žalovatelný, není žalovatelný ani závazek přejímatele 
dluhu (rozh.č. 7557 Sb. n. s., Sedláček, Obligační právo I, str. 150, 
Klang, Kom. IV. k § 1407 obč. zák., str. 354). Ježto pak zažalovaný 
zbytkový dluh Jana K. jest neplatný, je neúčinné i jeho převzeií žal'o
vanou Anežkou K. 

čís. 16095. 

I. Nebyl-li do rozhodnuti rekursniho soudu, jímž byla změnon roz
hodnuti soudu prvé stolice zamítnuta námitka nepřípustnosti pořadu 
práva a prvému sondu uloženo, aby o něm dále jednal, podán opravný 
prostředek, nabylo nsnesení to právní moci a dovolaci sond se nemůže 
otázkou nepřípustnosti pořadu práva znova zabývati. 

n. Kdo by sám byl částkou, kterou druhému zaplatil, bezdůvodně 
obohacen, nemůže se domáhati na druhém vráceni zaplaceni částky pro 
bezdůvodné obohaceni. 

Když mlynář neodváděl poplatků podle vlád. nač. č. 237/1921 Sb. 
z. a n., (náklady dovozného za obili a mlýnské výrobky), dodatečně 
však zaplatil státn částku vyměřenou mu pravoplatně příslušným úřa
dem, nemůže se domáhati jejího vrácení ani podle §§ 870, ani podle 
§ 1431 obč. zák., ani z bezdůvodného obohacení, třebaže nejvyšší 
správní soud rozhodl v jiném případě, že slát na uvedenou náhradu 
nemá nároku a zrušil rozhodnuti správních úřadů. 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv II 455/35.) 

Žalobce, majitel parního mlýna v P., se na žalovaném Českosloven
ském státu domáhá zaplacení 8.108 Kč 90 h s přísL K odůvodnění ža
lobního nároku přednesl, že obchodoval v letech 1921 a 1922 s t. zv. 
aprovisačními mlýnskými výrobky. Podle § 3 vlád. nař. ze dne ll. srpna 
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1921, Č. 270 Sb. z. a n. byla stanovena maximální cen~ těchto výr?bk~ 
event. obilí okresním úřadem v P., pokud byly vydany na spotrebm 
dávku do drobného prodeje pro spotřebu, a to podle kalkulace prove
dené srovnáním nákupních a výrobních nákladů s tržbou. Do oné ceny 
byla »Centrokooperativem«, s~azem hosp?dářskt~h družste~ vP., pko 
zakonem stanovenou výkup ll! orgamsacl zapocltana 'polo,zka 1 Kč za 
každý metrický cent obilí, d~daný mlýnu ja~o n~hrada. dov~zné~o z ž,~
leznitní stanice určení do mlyna. Stalo se vsak, ze obIlI v nekterych pn
padech nebylo dodáno do mlýna drahou~ nýbrž přímo wlnjky. Mi~~
sterstvo pro zásobování lidu se tu postavIlo ;,a stan?vIsko" ze mlfnar, 
prodávaje obilí za úředně stanovenou oenu, pnpl v teto cene neoravem 
1 Kč za 1 q obilí, kalkulováno jako dovozné do úředně stanovené ceny. 
Stalo prý se tak na úkor státu a proto nutilo mlýny, aby ony ušetřené 
částky vrátily. Mínisterstvo pro zásobování lidu pří tom vycházelo ze 
stanoviska, že jde o poměr veřejnoprávní, a to přímo mezí mlýnen; a 
státem, a vynucovalo vydání oněch částek cestou správní. V mlý~ě za
lobcově bylo takovéhoto obilí piímo dodaného semleto v r. 1921 az 1922 
8.108 q 90 kg. Okresní úřad v P. požadoval proto vrácem 8.108 Kč 
90 h. Žalobce se instanční cestou marně bránil a zapravil požadovanou 
částku, ale jen proto, aby odvrátil exekucí. Proto nelze spatřovati v zac 

placení dluhu ani uznání dluhu, ani uznání toho, že jest onen poměr 
mezi mlýnem a státem veřejnoprávní povahy. Stát.u nep:físlušel .n,árok na 
vrácení, ježto obilí ani nevykupoval, all! neplahl, am nedovazel. Po
ložka 1 Kč nebyla zakalkulována pro stát, nýbrž pro dovozce, kteří 
však se o vrácení doslld nepřihlásili a proti nimž je nárok již promlčen. 
Správním aktem, který formálně nabyl mod práva, vynutil tedy žalo
vaný stát na žalobci neprávem plnění 8.108 Kč 90 h. Soud prvé stolIce 
vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva vznesené žalovaným a ža
lobu odmítl. Naproti tomu rekurs ní soud, změnív usnesení prvého soudu 
a zamítnllv námitku nepřípustnosti pořadu práva, uložil soudu prvé sto
lice, aby ve věci dále jednal. Proti tomuto rozhodnutí žalovaný si ne
stěžoval. Po té o b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

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

Důvody: 

Předeslati jest, že prvý soud vyhověl námitce nepřípustnosti po,řadu 
práva samostatným usnesením ze dne 10. března 1933 a žalobu odmítl, 
rekurs ní soud usnesení to na rekurs žalobcův usnesením ze dne 5. 
května 1933 změnil tak, že námítku nepřípustností pořadu práva zamítl. 
Proti dotčenému usnesení rekursního soudu nepodal žalovaný dovolací 
rekurs a nabylO tedy usnesení to právní moci. Míní-li žalovaný v dovo
lací odpověďi, že nemohl řečenému usnesení odporovati hledě na usta
novení § 527, odst. 2, c. ř. s., a že proto tak činí až teprve v dovolací 
odpovědi, jest na omylu, neboť nešlo o zrušeni, nýbrž o změnu usne
sení soudu prvé stolice, a byl proto možný dovolací rekurs prolI usne
sení rekursního soudu. Ježto tedy bylo o námitce nepřípustnosti pořadu 
práva v nižších stolicích pravoplatně rozhodnuto, nemůže se dovolací 
soud v té příčině zabývati vývody uvedenými v dovolací odpovědí. 
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Ve věci samé jde o to, že žalobce v letech 1921 a 1922 obchodoval 
s tak zv. aprovisačnímu mlýnskými výrobky, zejména s obilím, jehož 
detaIlní ceny, pokud bylo vydáno pro spotřební dávku v drobném pro
deji, byly podle § 3 vlád. nař. č. 270/1921 Sb. z. a n. stanoveny okres
ním politickým úřadem v P. a byla do nich započtena též 1 Kč za každý 
metrický cent kontigentovaného obilí jako náhrada dovozného ze sta
nice určení do mlýna. Podle § 31 vlád. nař. Č. 237/1921 Sb. z. a n. byl 
výkupem, převzetím, zaplacením, uschováním a dodáním povinného 
obíli pov_ěřen Centrokooperatív, zapsané společenstvo s r. o. pro re
pl/bhku Ceskoslovenskou, na svůj účet a nebe;qpeči. Mělo tedy kontin
gentované obílí býtí shromažďováno ve stanici určení a odtud Centro" 
kooperativem rozváženo do mlýnů k semletí a rozprodeji. Staly se však 
případy, že zemědělci místo do stanice určení dovezli obilí povozy 
přímo do mlýna, a v takových případech přijal pak mlynář v drobném 
prodeji onu 1 Kč připadající na jeden metr. cent, aniž ji odvedl Centro
kooperahvu. A tu okresní politické úřady z nařízení ministerstva pro zá
sobování lidu ukládaly dodatečně jednotlivým mlýnům, aby částky 
takto získané odvedly státu. U žalobce činily tyto částky celkem 8.190 
Kč 90 h a bylo mu výměrem okresní politické správy v'P. ze dne 18. 
října 1928, č. 277833 uloženo, aby tuto částku odvedl státu. Proti řeče
nému výměru podal žalobce odvolání, uváděje, že jde v té 'příčině o 
poměr čistě soukromoprávní a že požadovaná částka jest již dávno pro
mlčena. Zemská správa politická toml/to odvolání nevyhověla a žalobce 
podal proti jejímu rozhodnutí ,odvolání k ministerstvu pro zásobování 
lidu. Odvolání to bylo rozhodnutím okresního' úřadu v P. ze dne 5. 
dubna 1929,č. 4212/V-ll jako' nepřípustné odmítnuto a žalobce po
učen, ž·e může proti tomuto odmítnutí podati Odvolání k zemskému 
úřadu v B. Žalobce však odvolání již nepodal, takže rozhodnutí to na
bylo právní moci, a částku 8.190 Kč 90 h státu zaplati!, aby se - jak 
praví - vyhnul hrozící mu politické exekuci. Když později nejvyšší 
správní soud v jiném případě nálezem ze dne 2'0. května 1930, č. 8387/ 
30 (Boh. Ač. 8519) rozhodl, že z vládního nařízení č. 270/1921 Sb. 
z. a n. nelze dovodítí veřejnoprávní nárok státu na uvedenou náhradu, 
podal žalobee dne 12. srpna 1932' žalobu proti státu na vrácení částky 
8.108 Kč 90 h. Žalobce neuvedl v žalobě aní v dalším přednesu, o která 
zákonná ustanovení opírá žalobní nárok, nýbrž uvedl jen, že byl donu
cen zaplahtí státu onu částku, jež státu nepříslušela. Teprve v odvo,
lání uvedl, že byl žalovaným státem uveden v omyl, na jehož základě 
p!n~l nedluh,.a v dovolání ".vádí další žalobní důvod lstí; jde tedy v pří
čme uvedem v omyl a lslt o novoty v řízení opravném nepřípustné 
k ~in;Ž nelze přihlížeti, ježto dotčené žalobní důvody nebyly v prvé sto~ 
hCI zalobcem am skutkově podloženy. Žalobní důvod neoprávněného 
donucení se strany státu (§ 870 obč. zák.) není oprávněn, ježto žalobce 
platil státu na základě výměru bývalé okresní správy politické vP., 
k!erýžto _~ým~r naby~ práv~í moci, aníž byly protí němu vyčerpány 
vsechny radne oprav ne prostredky. Plahl tedy na základě formálně prá
voplatného výměru administrativního úřadu, který, i když nebyl snad 
mentorně odůvodněn, nelze přes to považovati za bezprávné donucení 
ve smyslu § 870 obč. zák. Na jiné případy, v nichž nejvyšší správní 
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soud zrušil rozhodnutí správních úřadů o od'Vedení shora uvedených 
částek státu jako nezákonná, nemůže se žalobce v té příčině odvolávati, 
neboť v jeho případě rozhodnutí správních úřadů zrušenO nebylo. Rov
něž nelze v souzeném případě užíti předpisů § 1431 obě. zák. o omyl
ném plnění nedluhu. Žalobce znal dobře celý stav věci a zastával od za
čátku stanovisko, že není povinen spornou částku státu odvésti, jak to 
jde najevo z jeho odvolání proti výměru okresní politické správy v P. 
ze dne 18. října 1928. Když tedy dopustil, aby výměr ten nevyčerpáním 
všech řádných opravných prostředkú nabyl právní moci, nemůže tvrditi, 
že plnil v omylu, jak to vyžaduje § 1431 obč. zák., a nezáleží na tom, 
zdali žalobce nevyčerpáním opravných prostředků a zaplacením poža
dované částky uznal, že ji státu dluží, číli nic. Zbývá tedy jediné bez
důvodné obohacení, jehož uplatnění lze ze skutkového přednesu ža
lobcova v prvé stolíci dovoditi. V té příčině je však jisto, že sporná 
částka žalobci nepříslušela, ať už jí získal na újmu Centrokooperativu, 
či na újmu jednotlivých zemědělců, kteří mu obilí až do mlýna dovezli, 
a že tedy byl žalobce o tuto částku bezdůvodně obohacen. Žalobce se 
nemůže na státu domáhati vrácení oné částky pro bezdůvodné oboha
cení za tim účelem, aby On sám byl touto částkou bezdůvodně oboha
cen, a je v té příčině bez významu, že náklady Centrokooperativu po 
případě oněch zemědělců jsou protí žalobci již promlčeny. Tvrzení, že 
zásobovací komisionáři i stát souhlasili s tím, aby rolníci místo do 
skladišť Centrokooperativu vozili obilí přímo do mlýnů, je novota v do
volacím řízení nepřípustná. Pro použití § 7 obč. zák. na souzený případ, 
jak žalobce žádá, není tu místa, ježto spornou věc lze posouditi a roz
řešiti jíž podle daných ustanovení ohčanského zákona. 

čls. 16096. 

Bylo-li objednáno zbožl v cizině s tlm, že musl býti dodáno do tu
zemska ihned na určité dovozni povoleni, a byla-Ii cizozemská Hnna 
upozorněna, že řečené povoleni platí pouze do určité doby (šest týdnu) 
po jeho vystaveni, jde o obchod fixn!. 

Nárok na náhradu škody vzniklé tim, že cizozemský dodavatel ne
dodal ve lhůtě, po kterou platilo dovozní povolení. 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv II 728/35.) 

Žalobce objednal objednávkou ze dne 29. září 1932 mimo jiné zbo'ží 
1000 kusů hlíz begoníí a 200 kusů gloksinií. Toto zboží mu nebylo za
sláno společně s ostatním objednaným zbožím a žalobce, aby využil 
dovo'zního povolení, objednal objednávkou ze dne 22. listopadu 1932 
u žalované firmy dalšich 1000 kusů gloksinií a 1000 kusÍ! begonií s tím, 
že má býti íhned dodáno přiloženým dovozním po'volením, Č. 229.332 
ze dne 25. října 1932. Žalovaná tuto objednávku přijala stejně jako 
příkaz, aby zásilku do zbývající váhy ,podle dovozního povolení, z něhož 
bylo ještě volných 112.5 kg, doplnila gloksíniemi. Žalované firmb byl 
s objednacím listem ze dne 22'. listopadu 1932 zaslán jejím zástupcem 
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S. dopis ze dne 23. listopadu 1932, v němž byla upozorněna, že dovozní 
povolení, které ostatně měla žalovaná před expedicí první zásilky 
u sebe, platí jen šest týdnů od vystavení, t. j. počínaje dnem 26. října 
1932. Žalovaná firma však nedodala žalobci ony objednané gloksini€ a 
begonie. Jak žalobce, tak žalovaná žádali o prodloužení řečeného do
vozního povolení, ale žádosti ty byly zamítnuty. ,Žalobce tvrdil, že tím, 
že mu žalovaná firma nedodala koupené gloksinie a begonie, utrpěl 
škodu jednak ve výši 630 Kč, neboť cibule a hlízy musil si opatřiti 
náhradní koupí teprve v druhé polovici února a musil zboží to o uve
denou částku dráže zaplatiti, než je koupil u žalobkyně, jednak ve výši 
10.000 Kč na ušlém výdělku, neboť náhradni zboží obdržel pozdě, takže 
rostliny z nich mohl prodati s rozdílem u gloksinií 8 Kč, u begonií s mz
dílem 3 Kč u jednoho kusu, než jaké ceny by byl dosáhl, kdyby mu 
cibule a 'hlízy byly dodány v umluvené době začátkem prosince 1932. 
Rozdíl cen u 1500 gloksinií činí 12.000 Kč, u 1000 begonií 3.DOa Kč, 
tedy celkem 15.0aO Kč, z něhož odpočítává částku 5,.000 Kč na režii. 
Žalobce omezil při roku dne 15. prosince žalobní žádnst o kom pen
san do namítanou vzájemnou pohledávku 1.221 Kč 50 h s přísl. jako 
nezaplacenou kupní cenu za zboží zaslané mu žalovanou firmou na 
první objednávku. Domáhá se proto zaplacení 'částky 9.408 Kč 50 h 
s přís!. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

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

Důvody: 

Odvolací soud správně z povahy sporného obchodu a ze zjištěných 
skutečností dovodil, že tu šlo o fixní obchod ve smyslu čl. 357 obch. 
zák. Uplatnil-li žalobce proti žalované firmě právo na nálhradu škody 
pro nesplnění ve smysluč!. 355 obch. zák., odpadla pro něho povinnost 
dáti žalované přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Podle zjištění od
volacího soudu byla žalovaná výslovně upozorněna na to, že dovozní 
povolení má platnost pouze šest týdnů, počínajic dnem 26. října 1932, 
a že proto musí býti ihned odesláno; to zajisté musilo žalované posta~ 
čIlI, aby mohla zaujmouti stanovisko k učiněn"é objednávce, zda ji má 
přijmouti, či odmítnouti se zřetelem na stav, v jakém u ní zboží bylo. 
Není proto rozhodující skutečno'st, že nebyla zároveň, upozorněna na 
praksi Národní banky československé v příčině dovozních povolení, zda 
je n&orosní v té Ipříčině, či zda lze počítati s možností prolongace do
vozn!ch povolení, a také nezáleží na tom, jak si v tom směru počínají 
v)iných státech, v nichž žalovaná provozuje obchody. Jestliže žalovaná 
prlJala objednávku za zjištěných podmínek, bylo její smluvní povinností 
dodržeti sjednané podmínky, zejména podmínku včasného dodání zboží. 
Poněvadž však v té přičině smlouvu porušila, je žalobci za to opovědna 
a ježto výše škody není již dovoláním napadena, byla právem odsou~ 
zena k zaplacení zjištěné škody. 

čís. 16097. 
Pojištění smluvní (zák. č. 145/1934 Sb. z. a n.). 

• Jde o nepravý údaj o podstatné okolnosti ve smyslu § 47 zák. 
c. 145/1934 Sb. z. a 0., pohnul-li pojišťovacl jednatel někoho k sjednáni 
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pojistné smlouvy tím, že sepsal zápisek o výhradě navrhovatele, že muže 
do určité Ihuly odstoupiti od pojistného návrhu, a ujistil navrhoV'atele 
o platnosti výhrady nepojaté do pojistného návrhu. Nezáleží na tom, že 
jde o zprostředkujicího jednatele, ani na tom, že se o dotčené pÍS€mné 
výhradě pojišťovna nepřesvědčila. 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv II 744/35.) 

Žalující pojišťovna se na žalovaném pojistníkovi domáhá zaplacení 
pojistné prémie 1.468 Kč s přísl. Žalobu s o udp r v é s tol i c e 
zamítl, o d vol a c í s o Ll d jí vyhověl. 

N e j v y Š š í s o u d ohnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

Dllvody: 

Ze zjištění nižších soudů plyne, že si žalovaný při jednání se zá
stupcem žalobkynč Rudolfem Sch. o pojistném návrhu vyhradil, že může 
jej do 1. dubna 1934 odvolati. Žalobkyně uznává, že žalovaný se po
kládal za oprávněna k odstupu od smlouvy, čímž sama připouští, že se 
v podstatě stala výhrada talkového obsahu. Nezáleží na tom, že žalob
kyně dává výhradě té užší význam a že ji nepokládá pro sebe za právně 
účinnou, neboť pro spor jest rozhodující, že k výhradě se strany žalo
vané došlo, a to za těch okolností, za jakých se to stalo. Jestliže totiž 
žalovaný podle své výhrady měl důvodně za to, že může ustoupiti od 
pojistného návrhu, a jestliže si tuto možnost dokonce zajistil zvláštním 
pí'semným zápiskem, napsaným a podepsaným jmenovaným zástupcem, 
svědčí to zřejmě o jeho vůli, že nechtěl býti Ibeze všeho vázán již pod
pisem návrhu. Z toho plyne dále, že hy takový návrh, o kterém by hyl 
musil předpokládati, že ho bezpodmínečně ihned zavazuje, nebyl ani 
podepsal. Do pojistného návrhu nebyla však dotčená výhrada žalova
ného pojata a pojišťovně byl zaslán jediné uvedený pojistný návrh 
k vyřízení. To žalo,bkyně jako strana ve sporu sama tvrdila, takže jest 
z tohoto skutkového základu vycházeti, a jest tedy míti za to, že Rudolf 
Sch. onen písemný zápisek před vyřízením pojistného návrhu pojiš
ťovně nezaslal. To ovšem vedlo k tomu, že pojišťovna výhrady neuznala 
pro nedostatek písemné formy (čl. 1'0 všeobecných pojišťovacích pod
mínek). Uváži-li se vylíčený stav věci, jest přisvědčiti dovolacim vý
vodům, že jmenovaný zástupce uvedl svým jednáním žalovaného v omyl 
o účinnosti dotčené výhrady. To jest otázkou právního posouzení, ale 
odvolací soud, vycházeje z jiného názoru, nepoBoudi! věc správně po 
právní stránce. Žalovaný při svém výslechu jako strana uvedl, že při 
jednání se zástupcem pojišťovny kladl váhu na to, aby nebyl podpisem 
návrhu ještě zcela naň vázán, a že naléhal na to, aby se řečená výhrada 
stanovila písemně, a že došlo k onomu z<ÍJp'isku. V tomto tvrzení žalo
vaného, k němuž jest přihlížeti jako k jeho přednesu ve sporu (viz rozh. 
Č. 11714 Sb. n. s.), je zahrnuto i tvrzení, že se žalovaný dal pohnouti 
k pojistnému návrhu jen v mylném předpokladu, že ona výhrada bude 
platná. Z předchozích vývode! plyne, že zástupce pojišťovny Rudolf 

Civiln! rozhodnuti XIX. 
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Seh., jemuž byl základ vylíčeného stavu věci Ja'sný, neboť sepisoval 
pojistný návrh i onen zápisek, pohnul žalovaného k podpisu návrhu 
svým jednáním, hlavně ovšem lúdaji v dotčeném zápisku, o nichž musil 
věděti, že nebudou míti účinek žalovaným předpokládaný. Šlo tedy 
o nepravé údaje, a to o podstatné okolnosti" jimiž Rudolf Seh. svedl 
žalovaného k podpisu pojistného návrhu a tím i k sjednání pojistné 
smlouvy. Podle § 47, odst. 1, zákona o' pojistné smlouvě ze dne 3.čer
vence 1934, Č. 14" Sb. z. a n. nevznikl tedy žalovanému závazek vůči 
pojišťovně. Poněvadž zákon v § 47 nerozeznává, netřeba se tu obírati 
otázkou, zda je Rudolf Sch. toliko z'Prostředkwjícím jednatelem. Řeče
ného zákonného ustanovení jest užíti na souzený případ, neboť řízení 
v prvé stolici skončilo již za účinnosti zákona č. 145/1934 Sb. z. a n. 
a podle § 162, odst. 1, c) uvedeného zákona platí předpis § 47 i pro 
pojistné poměry, platné v den účinnosti zákona (§ 146" odst. 1), a to 
bez jakéhokoli omezení (srv. doslov!p'Osl. věty § 162, odst. 1, cl. jest
liže nevznikl žalovanému závazek vůči pojišťovně, i kdyby bylo došlo 
k uzavření jinak platné pojistné smlouvy, není odůvodněn zažalovaný 
nárok na pojistnou prémii, opírající se o pojistnou smlouvu. 

čls. 16098. 

čekatelé, do jejichž čekatelských práv bylo zasaženo e"ekucl ne
omezeným zřízenlm vnuceného práva zástavnlho, jsou oprávněni k ža
lobě podle § 37 ex. ř., že taková exekuce je nepřípustná vůbec, nikoli 
pouze, pokud byla povolena bez dodatku »bez újmy práv čekatelských«', 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Rv II 2015/37.) 

Srv. rozh, Č. 7086, 8015, 10682, 112'27 Sb. n. s. 

Na nemovitostech v knihovních vložkách č. 11, 54 a 78 katastrálního 
území L., připsaných vlastnicky rodičum žalobců josefu a Cecilii H., 
jest pro žalobce vloženo právo, oekanské podle odst. vn postupní a 
odevzdací smlouvy ze dne 301. května 192'5, zřízené ve formě notář~kého 
spisu. Podle odstavce VII řečené smlouvy vyhra:dili přejímatelé na uve
dených nemovi1ostech právo čekans!ví ve prospěch svých manželských 
dítek nezletilých josefa, Ladislava a Marie H. v tom smyslu, že v pří
padě úmrtí kteréhokoliv z nastupitelů při'P'adá vlastnické právo zemře
lého rodi'če' k těmtO' .nemovitostem nezletilému josefu, v případě dří
vějšího úmrti jmenovaného jose!a, anebo kdyby se nezletilý mladší syn 
k hospodářství lépe hodil než josef, nezletilému Lťdislavu, v případě 
dřívějšího úmrtí obou jmenovaných nezletilců nezletilé Marii H-ové. 
Usnesením okresního soudu v K. ze dne 25. dubna 1933 byla žalova
nému jako vymáhajícímu věřiteli povolena exekuce vnuceným zřízením 
práva zástavního na ideální polovinu uvedených nemovitostí proti josefu 
H-ovi staršímu bez jakéhokoli omezení k vydobytí pohledávky 560 Kč 
s přís!. Žalobci nezletilí jo'sel, Ladislav a Marie H-ovi se proto domá
hají se zřetelem na vložené právo čekanecké prohlášení povolené exe-
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kuce za nepřípustnou. S o udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby. 
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Z nesporného stavu 
věci jest zřejmé, že jde o smlouvu mezi živými. ,Na je;Iné. str~ně se za
vazují »nastupitelé«, t. j. rodiče, na druhé slrane nabyvaJl,lejlch nezle
tilé děti práva, o němž bylo zároveň stanoveno, že se vlozl do pozem~ 
kové knihy. Řečené oprávnění nezletilýc,h dětí i,est. nazýv~no ve smlouve 
samé právem »čekan,ský,?", Tato. po~ha pravn~,:~a kvah!lkace. test, b~z
významná při řešem otazky, o jake pravo bezl, zelmena VUCI tretJm 
osobám. Název sám, stranami použitý, hodil by se na fideikomisární 
substituci. Obsah smlouvy tak, jak byl sepsán, jest však odlišný od 
právních poměrů upravený~h předpisy §!:l604 a násl; obč',zák. ,0 sub
stituci lze mluviti právem jen tam, kde J'sou zachovany zakonne formy 
v dotčených předpisech předpokládané. jest to pořízení na případ smrti, 
avšak jakékoliv oprávnění vzniká teprv~ platn.ě ve ~myslu § 5360'?č. 
zák. smrtí zůstavitelovou. TO' nutno zdurazmlI se zretelem na tu čast 
smlouvy, kde se mluví o »'Př~padu ~mrtÍ«. OIP:rávnění žalobců, ,třebaže 
je smlouva ta~ označuj~ a ,presto, ze jest ~apl~em pozem~ove kn~hy 
zajištěno, nem svou pravl1l podstatou sI.lbstItuq, pr:,vem ceka?skym, 
jež má na mysli rozhodnutí č. 11227 Sb. n. s., ktereho se prvy soud 
dovolává. Podle svého doslovu i zřejmé smluvní vůle není odst. VIJ uve
dené smlouvy rovněž omezením podle § 364 cl' ,obě. zák. Jest to smlouva 
mezi živými, z níž mohou p,ouze smluvní strany vyvozovati prá,':'a a ,zá
vazky. Není však úči~ná pr.oti }ř.etím ,c:~obám. Žal.obcI nem~J1 p:ava, 
které by činilo exekUCI vymahajlclho ventele vlastmka nemovltosh ne
přípustnou. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvod-y: 

V souzeném případě jde o fideikomisární slIbstituci. Že .takové ome
zení práva vlastniokého ve IpTospěch dětí vlastníků nemovitosti: můž: 
býti též smluveno a že, je-Ii knihovně vloženo, má úbnnost I protI 
osobám třetím, plyne jasně z ustanovení § 364 c) obč., zák. (mzh: 
Č. Ja682 Sb. n .. s.). Z dotčeného v pozemkové knize zapsaneho omezem 
vlastnického práva rodičů žalobců plyne, že nemůže býti PTávy třetích 
osob postižena podstata uvedených nemovitostí (rozh. č. 7086, 8015, 
11227 Sb. n. s.). To uznal i sám žalovaný, ježto jeho právní zástupce 
při ústním iednání dne 16. dubna 1936 přednesl, že žalobci· by mohli 
v žalobním 'návrhu žádati o výrok nepřípustnosti exekuce, pokud byla 
povolena bez dodatku »bez újmy práv čekanských«" a, ž~ pro :připad, 
že žalobní žádost bllde v tom smyslu upravena, uznava zalobm narok 
v celém rozsahu. Žalovaný je však na omylu, zastává-Ii názor, že jest 
povinností žalobců llpravititakto žalobní pro~bu. žalo'va!,ý jako vy
máhající věřitel navrhl k vydobytí své vykonatelné pohledavky 560 Kč 
s přís!. proti josefu H-ovi staršímu vnucené zřízení práva zá~tavníh,o 
na ideální Josefu H-ovi připsané polovici uvedených nemovltosÍI a exe
kuce a ta byla mu povolena tak, jak žádal, tedy bez dodatku, že vklad ten 
se musí státi bez újmy čekatelských práv žalobců. Tímto neomezeným 
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znzením vnuceného práva zástavního byla zasažena podstata nemovi
tostí, na něž se exekuce vede, a bylo tím tedy zasaženo do čekatelských 
práv žalobcft, kteří jsou proto oprávněni domáhati se žalobou podle 
§ 37 ex. ř., aby exekuce ta, jak byla navržena a povolena, byla prohlá
šena za nepřípustnou. Právem tedy prvý soud vyhověl žalobě a pro
hlásil exekuci tu za nepřípustnou, a bylo proto jeho rozsudek obnovití. 

čís. 16099. 

Pověřil-li dlužník majitele komerčni kancelář'e provedenim své 
soudně zahájené vyrovnaci záležitosti, zmocniv jej k vyjednávání s vě
řiteli s tím, aby k zastupováni jeho zájmů v právnických záležitostech 
přibral advokáta a udělil mu jeho jméuem pluou moc, nejde o obcházeni 
předpisů min. uař. č. 114/1857 ř. z. o pokoutnictvi a smlouva se ue
příčí dobrým mravům (§ 879, odst. 1, obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 13. května 1937, Rv I 1963/35.) 

Žalobci, majitelé komerční kanceláře, se na žalované domáhají za
placení částky 4.300 Kč s přísl. jako nedoplatku odměny za práce, jež 
měli podle plné moci jim dané konati při obstaráváni soudního vyrovnání, 
jehož provedením je žalovaná pověřila, a které byli žalobci ochotni 
dokončiti, avšak nemohli tak učiniti, ježto žalovaná prohlásila, že na 
jejich dalši činnost nereflektuje. Proti žalobě namítla žalovaná mimo 
jiné, že žalobci byli za práce, které vykonali, dostatečně odměněni čáJst
kou 2,500 Kč, kterou jim již zaplatila. S o udp l' V é 8 t o I i c e vy
hověl žalobě. 'D ft vod y: Soud zjistil, že podle usnesení krajského 
soudu v O. ze dne 2. října 1933 bylo ,o jmění 'žalované zahájeno vy
rovnací řízení, že žalovaná sama ve svém návrhu přihlásila asi 50 vě
řitelft, že dne 7. října. 1933 na základě ústního jednáni se žalobcem 
Rudolfem P. ujednala smlouvu, podle níž svěřila žalolbcftm provedení 
své vyrovnací záležitosti, a že je též zmocnila k jednáni s věřiteli a 
ujednala, že žalobci dostanou za svou námahu odměnu 6.800 Kč, z nichž 
částku 2.50() Kč měla složiti hned a zbytek toho dne, kdy při roku bude 
vyrovnání přijato, a že v honoráři nejsou zaúčtovány hotové výlohy 
a cestovni výlohy k vyrovnacímu roku. Dále bylo zjištěno, že žalobci 
převzali řečenou dohodou provedení vyrovnání zahájeného o jmění ža
lované, začali navazovati styky s vyrovnacím správcem a věřiteli ža
lované, s kterými též buď ústně, nebo písemně jednali, že též jednali 
se spolky věřilelll, aby přijetí vyrovnání bylo do,saženo, že žalovaná na
jednou bez příčiny se strany žalobcll prostřednictvím Dr. Pavla Sch., 
jehož si dodatečně též zjednala k provedení vyrovnání, dne 18. října 
1933 vypověděla udělené zmocnění, že vyrovnání dne 27. listopadu 1933 
při vyrovnacím roku bylo přijato, že další práce k dosažení vyrovnání 
konal po výpovědi smlouvy sjednané 'se .žalobci k příkazu žalované Dr. 
Pavel Sch. a že žalovaná žalobcům přes upomínání nedoplatku odměny 
4.300 Kč, kterou měla podle původní úmluvy dodatečně zaplatiti, ne
zaplatila. Podle uvedených zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, 
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že byla stranami sjednána dne 7. října 1933 smlouva o dílo ve smyslu 
§ 1151 obč. zák., nikoliv jen smlouva zmocňovací podle § 1002 obč. 
zák., ježto stranám šlo především o to, aby žalobci konali za smluve
nou odměnu práce, které žalobci podle stavu věci pokládají za nutné, 
aby bylo dosaženo přijeti vyrovnání navrženého žalovanou, a k tomu 
účelu jim udělila zmocnění, aby' jejím jménem mohli za ni jednati s vě
řiteli a jinými osobami. Takováto smlouva je určitým druhem námezdní 
smlouvy, ježto i § 17 adv. ř. pokládá smlouvy, které sjednávají "dvo
káti se svými klienty, za smlouvy námezdní, a není důvodu, "by smlouvy 
stejného druhu, byly-li sjednány mezi jinými osobami, byly pokládány 
za jiný druh smluv, zvlášť když soud uvážil, že žalobci jako majitelé 
komerční kanceláře mají též právo, aby se s takovými záležitostmi za
městnávali. Podle § 1168 obč. zák. má podnikatel též nárOk na sjed
nanou úplatu, zabránila-li mu na dokonáni díla skutečnost, jež se sběhla 
jen na straně objednatelově. Žalovaná zabránila žalobcům tím, že jim 
sj'ednanou smlouvu vypověděl'a, aby v díle pokračovali, a proto je též 
žalovaná zavázána zaplatiti žalobcům ujednanou úplatu, která se měla 
státi splatnou v den přijeti vyrovnání. Ježto šlo hlavně o konání prací 
duševních a nikoli manuálních, nelze říci, že žalobci tím, že další práce 
již nekonali, něco ušetřili anebo jiným ~působem ziskati úmyslně za
meškali. Vyhověl proto soud žalobní prosbě se zřením na zjištěnou 
platnost úplaty_ O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice další jednání a nové rozhodnutí. 

Důvody: 

Soud druhé stolice dospěl k právnímu zaveru, že se úmluva ze dne 
7. října 1933 přičí dobrým mravům, (§ 879', odst. 1, obč. zák.), ježto 
jde o obcházení' předpisů proti pokou,tnictvf, a že proto žalobcům ne
přísluší nárok na úplatu v řečené smlouvě stanovenou. S tím názorem 
nelze souhlasiti. Žalovaná pověřila uvedenou smlouvou žalobce provede
ním' své vyrovnacÍI záležitosti v době, kdy soudní- vyrovnací ř,Í'zenÍ 
Kv 240./33 bylo již u krajského soudu v O. zahájeno, a zmocnila je 
k vyjednáváni s věřiteli. Úkolem žalobcft bylo tedy jednati s věřiteli 
žalované a dosáhnouti jejich souhlasu s navrhovaným vyrovnánim. Šlo 
tedy o smlouvu o dílo. Jistě nelze tvrditi, že dotčený účel smlouvy anebo 
objednané dílo odporuje dobrým mravllm. Ale ani smlouva sama, totiž 
pověřeni žalobců provedením uvedeného díla, není v rozporu s dobrými 
mravy, jež nezakazují, aby dlužník k dosaženi tohoto účelu užil s,}užeb 
i toho, kdo není "dvokátem, jwko zmocněnce, nepřihUžejíc ani k tomu. 
že žalobci podle odúvodnění prvého soudu, jemuž po té stránce nebylo 
odporováno, mají jako majitelé komerční kanceláře též právo, aby se 
s takovými záležitostmi zaměstnávali, Odvolací soud má ovšem za to, že 
provedení soudního vyrovnání přináši sebou i získávání plných mod 
věřitelů a zastupování dlužníka u vyrovnacího roku, takže zmocněnec 
musí podniknouti vše, co obyčeině podniká a musí podniknouti advokát 
při takovém zastupování, a ježto se žalobci po živnostensku zabývají 
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prováděním soudních vyrovnání, !e nutno její::h činnos! po.dřaditi .pod 
ustanovení § 1, písm. bl, min. nar. ze dne 8. cervna 18~7, c. 114 r. Z., 

zachovaného v platnosti podle čl. IV Č. 5 uvoz. ~.ak. k c. r: s. Al~ 
odvolací soud přezírá, že podle smlouvy ze d~e 7: nJn~. 1 ~33 zal?vana 
zmocnila žalobce i k tomu, aby k zastupovam JejIch zajmu v pravnlc
kých záležitostech přibrali i advokáta a udě1i1i mu jm~nem .žalov,:né 
plnou moc. Podle správného výkladu byla uvedenou dol~zkou zalobc~m 
přímo uložena povinnost přibratI, bude-II yeba, advokata, aby ?epre
stoupili předpisy min. nař. Č. 1141.185~ r. ~. Z~ osmlouvy same .tedy 
neplyne, že dilo bylo provésti obchazemm predpl~':', protI 'pokou~mc!vl, 
a nižší soudy také nezjistily, že žalobcI, provadeJlce obJednane dllo, 
předpisy řeČeného nařízeni' porušili. Listiny o?ěma str~nami teprve 
v dovolacím řízení předložené jsou novýmI pruvody, Jez JSou podle 
§ 504, odst. 2, c. ř. s. nepřípustné a k nimž dovolací, soud n;,můž.e při
hlížeti. Také námitka vznesená žalovanou v dovolacl odpovedl, ze lIs
tina ze dne 7. října 1933 v době, kdy žalovaná ji podepsala, neobsa
hovala doložku o přibrání advokáta, musí zůstay bez povš~m~utí, po~ 
něvadž již procesní soud zjistil onen obsah umluvy, anIZ zalovana 
v odvolacím řízení proti tomu něco namítla. Neobstoji ,proto důvod, 
z kterého odvolací soud zamítl žalobu. Z toho však ještě neplyne dů
vodnost žalobního nároku. Není sporu o tom, že žalovaná, zaplativši 
žalobcům zálohu 2.500 Kč na smluvenou úplatu, vypověděla již dne 
18. října 1933 udělené jim zmo'cnění, a žalobci netvrdilí, že po právě 
uvedeném dni vyvinuli další činnost k provedení objednaného díla. Pod
nikatel dila má ovšem podle § 1168 oboč. zák. nárok na sjednanou úplatu; 
zabránila-li mu v dokonání díla skutečnost, jež se sběhla jen na strane 
objednatelově ale řečené ustanovení platí jen s tim omezením, že si 
musí započísÚ, co si ušetřil neprovedením práce an·ebo získal jiným 
způsobem. Neprávem má prooesní soud za to, že této zásady lze použíti 
jen při manuálních .pracích, nikoli však i při pracích duševních, neboť, 
neprokračovali-li žalobci po 18. říjnu 193,3 až do 27. listopadu 1933 
ve své činnosti pro žalovanou, získali tím čas pro jinou podnikatelskou 
činnost, jíž se mohli věnovati, kdežto v zájmu žalované byli činni 
jen poměrně krátkou dobu, a nelze jim tedy přiznati nárok na úplatu 
v plné smluvené výši, dokud nebyl probrán 'ro'lsah jejich činnosti a 
dokud z porovnání konaných prací s pracemi, jichž by k dokonání ob
jednaného díla bylo bývalo ještě zapotřebí, nelze spolehlivě posouditi, 
kolik si ušetřili a zdali jejich práce neni již odměni'na tím, co obdrželi 
zálohou. Ježto se nižší soudy, vycházejíce z jiného právního názoru, 
neobíraly t<';mito okolnostmi, není věc zralá k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s.). 

čís. 16100. 

Domovnílt má v mezích možnosti nezadatelný nárok na bezplatný 
byt o dvou obytných místnostech. 'Úmluva o úplatě za poskytnutí hod
notnějšího domovnického bytu, pokud nepřesahuje dvě obytné míst
ností, je nicotná. (§ 879 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 13. května 1937, Rv 1 87/36.) 

Srv. rozh. Č. 13381 Sb. n. s. 
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Žalobce, jenž byl od 21. října 1930 v domě patřícím žalované do
movnikem, se na žal'Ované domwhá mimo ~jné též zaplacení 3.200 Kč 
s přís!., tvrdě, že žalovaná zažalovanou ,částku, !příslušící mu jako po
platky za klíče dané nájemníkům, neprávem od nájemníků vybrala a 
jemu neodevzdala. Proti žalobě namítla žalovaná, že se žalobce podle 
ujednání s jejím zmocněncem Josefem V. vzdal náhrady za klíče ve pro
spěch žalované, aby ji tak odškodníl za úbytek na nájemném z dílny 
přeměněné na domovnický byt, neboť jeho nájemní hodnota ,činila 
3.000 Kč, kdežto byt domovnický byl oceněn částkou 2.0'00 Kč. S o u d 
p r v é s tol i c e zamítl zcela žalobu. O d vol a c í s o u d vyhověl 
žalobě co do zaplacení klíčného. O ů vod y: Prvý soud zjisti!, že mezi 
stranami bylo umluveno, že klíčné z domu žalované, v němž žalobci ná
leželo konati domovnické práce, bude patřiti žalované jako doplatek 
za užívání domovnického bytu, který měl nájemní hodnotu 3.000 Kč, 
kdežto domovnický byt byl oceněn ičástkou '2.000 Kč. Se zřením na 
uvedené zjištění zamítl žalobu, dospěv v závěru, že se žalobce platně 
vzdal nároku na klíčné. V řízení prvé stolice bylo nesporné, že 'Odvo
latel jest v domě žalované domovníkem od 21. října 1930. Podle písem
ného ujednání z téhož dne mu žalovaná pronajalabezplatně byt jako 
byt domovnický; písemné ujednání to vypočitává dále podrobně po
vinnosti žalobce jako domovníka a jako osoby, ujednání podepsavší, 
jsou uvedeny »V. Marie, a H. Jaroslav«. Žalobce s hlediska odvolacího 
důvodu nesprávného právního posouzení věci důvodně však poukazuje 
jednak na předpis § 9 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 82 Sb. z. a n., 
upravujícího právní poměry domovníků, podle něhož má domovník ná
rok na klíčné (odměnu za každé otevření domovních dveří v době, po 
kterou má býti dům podle schváleného domovního řádu uzamčen), 
zvlášť, bylo-li klíčné to pro žalovanou skutečně vybráno, a to úhrnem 
3.20'0 Kč, jak odvolací soud skutečnost tu zjišťuje podle svědka 
Josefa V., jednak na předpiS § 15, druhé věty, řeč. zák., podle něhož 
může býti ustanovení § 9, týkající se domovnické smlouvy" změněno 
jen písemnou smlouvou. Na tom nemůže nic změniti skutečnost zjištěná 
odvolacím soudem podle téže výpovědi svědka Josefa V., že se ža
lobce mlbídl uvedenému svědkovi za žalovanou platně jednajícímu, že 
bude vykonávati domovnioké práce a kromě toho platiti nájemné tak, 
že si žalovaná bude moci srážeti na účet pohledávky nájemné proti ža
lobci klíčné od všech nájemníků, jež by jinak příslušelo žalobci, že 
Josef V. s tím souhlasil a že se ujednání o takovém placení nájemného 
stalo ,p:roto, že oceňovali domovnický <byt částkou 2.000 Kč a klíčné na 
1.000 až 1.200 Kč. Žalobce správně poukazuje dále na to, že podle 
předpisu § 8 řečeného zákona jest dáti domovníkovi vhodný, světlý a 
k řádnému užívání způsobilý byt, p6kud možná o dvou místnostech 
(pokoji a kuchyni), blízko domovních dveří, a že podle ustanovení § 15, 
prvé věty, uved. zákona takový náro.k odvo.Jatele ja!ko domovníka na 
byt nemůže býti ujednáním vyloučen ani omezen. Příčí se proto zjištěné 
ujednání stran, jímž se žalobce jednak v~dal bezplatnosti domovnic
kého bytu, jednak se zavázal platiti z něho nájemné klíčným, žalovanou 
od nájemníků vybíraným a zadržovaným proti výslÚ'vnému zákonnému zá
kazu; jest tudíž podle § 879, odst. 1, o<bč. zák. nicotné a nemohlo zba-
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viti žalobce nároku na úplatu za otvírání domovních dveří, když se hll 
dosud platně nevzda!. Posoudil proto prvý soud, zamÍtnuv žalohní 
prosbu v příčině klíčného, rozepři po právní stránce mylně. 

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

Důvody: 

Podle § 8 zák. č. 82/19'20 Sb. z. a n. jest dáti domovníkovi vhodný, 
světlý a k tichému užívání lpůsobilý byt, p o k u d m o ž n á o dvou 
místnostech (pokoj a kuchyň), blízko domovních dveří. Podle § 15 ře
čeného zákona nemohou býti mimo jiné práva příslušící domovníku 
podle § 8 ujednáním vyloučena ani omezena. Z toho vyplývá, že do
movník má nezadatelný nárok na bezplatný byt, pokud se neskládá 
z více než dvou obytných místností (pokoje a kuchyně, srv. rozh. 
Č. 13381 Sb. n. s.). Zákon nestanoví, že by se tento ne>:adatelný nárok 
týkal bytu jen do určité hodnoty, nýbrž rozhodujicí jest jen výměra 
bytu, I. j. počet místností. Žalovaná netvrdíla ani neprokázala, že po
skytla žalobci byt rozsáhlejší, přesahující ony dvě mistnosti, na které 
měl nárok, nýbrž uplatňuje jen to, že měl hodnotnějši byt, než na jaký má 
domovník zpravidla nárok, avšak na nájemní hodnotě bytu nezáleží, ne
přesahuje-Ii dvě obytné místnosti, jak to zákon nařizuje. Když tedy 
strany smluvily, ať již pod označením příplatku na byt, anebo úbytku 
na nájemném, úplatu za poskytnutí domovnického bytu, šlo o smlouvu 
zákonem zakázanou, tudíž niwtnou (§ 879 obč. zák.), neboť žalobce se 
nemohl vzdáti práva na poskytnutí bezplatného domovnického bytu o 
dvou mistnostech. Ježto jinak není sporné, že žalobce byl domovníkem 
a: že žalovaná vybrala domovnické poplatky v úhrnné výši 3.200 Kč 
na podkladě řečené neplatné úmluvy, může se žalobce na ní domáhati 
vrácení zažalované částky podle § 1431 obč. zák. 

čís. 16101. 

Při rozhodováni o odporu proti přikázání nejvyššího podání na po
hledávku zajištěnou knihovnim zástavnún právem jest vycházeti z toho, 
co jest uvedeoo v listině, podle niž se záp,is zástavního práva stal, ni
koliv z úsudků vyvoděných z obsahu listiny nebo ze stavu věci, listinou 
nedoloženého a neprokázaného. 

(Rozh. ze dne 13. května 1937, R II 107/37.) 

Ex e k u ční s o u d, rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vy
draženou ideální polovici nemovitosti patřící Barboře Ž., vyhověl od
poru vymáhající věřítelky a hypotekárního věřitele Dr. K. proti příká
zání pohledávky Marie R., rozené Ž. v ,částce 80.000 Kč s přís!., za
jištěné ústavním právem podle dlužního prohlášení ze dne 18. listo
padu 1932, a nepřikázal mc na řečenou pohledávku. Rek u r sní 
s o u d potvrdil usneseni prvého soudu. D Ů vod y: Podle dlužního 
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úpisu ze dne 18. listopadu 1932 se František a Barbora Ž. zavázali vy
platiti své svéprávné dceři Maríi Ž. na účet dědického podílu do jed
noho roku po podpísu řečené listiny 80.000 Kč s přís!. a k jejímu 
zajištění svolili k vkladu zástavního práva ve vložkách Č. 629 a 
2205 kal. území K. ve prospěch Marie Ž. Slíbíli tedy manželé Ž-ovi 
darovati své dceři Marii Ž., provdané R., 80.000 Kč, a to na Ú'čet jejího 
dědického podílu. K tomu darování nebylí však jmenovaní manželé po
vinní, neboť k poskytnutí nějaké částky nejsou rodiče na účet dědic
kého podílu již za svého žívota zavázáni. Tu povinnost neukládá jim 
jako rodičům ani § 762 obč. zák., ani § 1220 obč. zák. Rozh. Č. 12928 
Sb. n. s. se na souzený případ nehodí, neboť tam šlo o věno. Ani 
ostatni rozhodnutí nejvyššího soudu se na případ, o nějž jde, nehodí, 
poněvadž v případech tam řešených šlo o nemovitostí, II nichž zřejmě 
není odevzdání z ruky do ruky možné resp. o pohledávky podložené 
papíry, takže převod vlastníctví v těch případech byl možný odevzdá
ním symbolíckým, totiž prohlášením nebo znameními ve smyslu § 427 
obč. zák. O to však v souzené věci neběží, neboť podle jasné stylísace 
dlužního prohlášení jde o darovací slib, který nutně vyžaduje k své 
platnosti a právní účinnosti, formy notMského spisu podle § 1 zák. č. 76/ 
18:71 ř. z. Ježto se tak však nestalo, nelze stěžovatelčin nárok, třebas 
byl zajištěn zástavn,m právem, uznati za opriwnčný. 

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

Důvody: 

Napadené usnesení rekursního soudu odpovídá jak stavu věci, tak 
i zákonu a vývody dovolacího rekursu nejsou zp(rsobílé vyvrátíti správ
nost jeho důvodů. Podotýká se k ním jen toto: Předpisy knihovního zá
kona jsou formálního rázu. Zápisy do pozemkové knihy mohou býti 
povoleny jen na podkladě přesných listin. Projev jakékolí vůle stran 
mŮže býti základem knihovniho zápisu jen tehda, stal-li se písemně 
v předepsané formě (§§ 26, 52 a 9'4 Č. 3 knih. zák.). Základem z<Íjpisů 
nemohou býti úsudky vyvoděné z obsahu listiny nebo z nějakého, 
třebas skutečného, avšak listinami nedoloženého a neprokázaného 
stavu věci. Již z toho důvodu a také se zřením na zásadu důvěry ve ve 
veřejné knihy platí, že rozhodující jest jen zápís v pozemkové kníze, 
jak jest doložen předloženou lístinou, níkoli snad to, co strany za
mýšlely, ale neprojevily. V souzené věci jest pohledávka Marie R. ro
zené Ž., vložena do pozemkové kníhy na základě »dlužního prohlášeni«, 
jež samo o sobě nemůže býti právním titulem požadovaným v § ~6 
knih. zák. jaký jest ve skutečností uvedený právní titul, vyplývá 
z opisu listiny založené ve sbírce listin, jež jest součásti pozemkové 
kníhy. Hledíc na neurótost »dlužniho pmhiášenÍ« musilo býti v ně na
hlédnuto (srv. rozh. č. 7051, 13238 Sb. n. s.). Podle uvedené listiny jest 
právní titul jedině »dědický Dodíl« dcery Marie R., rozené Ž. Právem 
proto vycházel rekursní soud rři rozhodování o odporu zadnějších vě
řitelů jen z toho, že jest zajištěn jen »dědický podíl« jmenované, a ne
dbal nového tvrzení věřitelky, že šlo ve skutečnosti o zřízení věna po-
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dle § 1220 obč. zák. O skutečné odevzdání po smyslu § 9~3 o~č: z~k. 
tu nešlo, nýbrž podle prohlášení z 18., lIstopadu 1932 bJ:,slo. zreJme o 
darovací slib, jenž k své platnosti vyzadoval formy nolarskeho SpiSU, 
jak správně dovodilo napadené usnesení. 

čís. 16102. 

Odpovědnost advokátů. 
Důkazní břimě žalobcovo ve sporu proti advokátovi o náhradu 

škody z důvodu, že opožděným podáním odvolání byl zaviněn ne
příznivý výsledek rozepře, popřel-li žalovaný advokát přičinnou sou
vislost mezi jeho opominutím a možnou škodou žalobcovou, ježto by 
i včas podané odvolání nemělo pro žalobce úspěch. 

Mělo-Ii býti předmětem odvolaclho řízení přezkoumání skutkových 
zjištění, takže výsledek odvolání byl závislý převážně na přezkumu 
hodnocení důkazů po připadě uplatňované vadnosti řízení, musí ža
lobce nabídnouti veškeré důkazy svědčící věcné důvodnosti zmeška
ného odvolání, aby procesní soud mohl posouditi jeho oprávněnost. 
Pouhý důkaz procesními spisy nestačí. 

(Rozh. ze dne 13. května 1937, Rv II 899/35.) 

žalobkyně se na žalovaném advokátovi domáhá nilhrady škody 
proto, že ve sporu C II 355/31, vedeném u okresního soudu v P., podal 
jako její právní zástupce (tehdy žalované) opožděně odvolání proti 
rozsudku pmcesního soudu, jež bylo pravoplatně odmítnuto, a že tak 
zavinil nepříznivý výsledek oné rozepře, ačkoli by odvolání včas po
dané bylo mělo s největší pravděpodobností úspěch. žalovaný nemoha 
ospravedlniti, proč nepodal odvolání v zákonné lhůtě, hájí se v pods!ate 
tím, že mezi jeho opominutím a možnou škodou žalobkym vzeslou 
není příčinná souvislost, ježto by i včas podané odvolání nebylo při
vodílo zamítnutí žaloby Miloše K. a Oldřicha B. o dodržení pachto,vní 
smlouvy. Žaloba :byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, ne j
v y Š š í m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Se zřetelem na námitky žalovaného měla žalobkyně ve sporu o ná
hradu škody prokázati, že by byla v opravném řízení ve věci C II 
355/31 zvítězila, kdyby odvolání žalovaným za ni podané bylo bývalo 
podáno v,čas a kdyby tedy bylo bývalo vyřízeno věcně. Nelze tvrditi, 
že žalobkyně nenastoupila tento důkaz jí náležící, mluvila-li pouze o 
největší pravděpodobnosti pledpokládaného úspěchu onoho odvolání, 
aniž tvrdila, že tento výsledek musil určitě nastati; v~dyť nechtěla tím 
nic jiného vyjádřiti než to, že podle jejího právního přesvědčení ,musil 
býti uvedený opravný prostředek úspěšný, že však skutečný úspěch po 
té stránce nebyl závislý na ní, nýbrž na uvážení soudu. Jako důkaz o 
tom, že se odvolání ve sporu C II 355/31 mělo věcně potkati s tlispě-
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chem, nabídla žalobkyně pouze spisy C II 355/31 (totiž rozsudek prvé 
stolice v oné věci vydaný a odvolání) a mimo to výslech stran. Důkaz 
spisy C II 355/31 byl proveden, otázka možného výsledku opravného 
prostředku však nemůže býti předmětem důkazu výslechem stran. Ža
lobkyně vytýká proto napadenému rozsudku neprávem neúplnost řízení 
podle § 503 Č. 2 c. ř. s. Ze spisu C II 355/31 však nelze souditi na 
možný úspěch zmeškaného odvolání. Nejde totiž pouze o právní po
souzení věci, jež Jby mohlo býti ve sporu o náhradu škody přezkou
máno na základě spisů, nýbrž předmětem odvolacího řízení ve věd 
C II 355/31 by bylo bývalo přezkoumání skutkových zjištění v oné věci 
učiněných, takže výsledek odvolání !hyl závislý převážně na přezkou
mání hodnocení důkazů po případě na uplatňované tehdy vadnosti ří
zenÍ. Chtěla-li tudiž žalobkyně ve sporu o náhradu škody prokázati, že 
by její odvolání ve věci C II 3'5'5,/31 bylo bývalo úspěšné, kdyby bylo 
bývalo včas podáno, měla nabídnouti veškeré důkazy svědčící věcné 
důvodnosti zmeškaného odvolání v nynějším s:poru, aby procesní soud 
mohl posouditi oprávněnost onoho opravného prostředku a aby jeho 
úsudek pak zase pořadem stolic mohl býti přezkoumán. Ježto žalob
kyně tak neučinila a z důkazu spisy C II 355/31, jež jedině nabízela, 
neplyne pravděpodobnost, tím méně jistota předpokládaného úspěchu 
v základní rozepři, nepochybily nižší soudy, neuznaly-li nárok na ná
hradu škody za dÚvodný. 

čis. 16103. 

Návrh na zbavení svéprávnosti lze vzíti zpět s účinkem zastaveni 
zahájeného řizení toliko do konce řízení v prvé stolici, to jest až do 
vydání usneseni prvého soudu. 

(Rozh. ze dne 14. května 1937, R I 515/37.) 

Usnesením p r v é h o s o II d u (okresního soudu civilního v P.) byl 
H. S. zbaven částečně svéprávnosti pro marnotratnost. Usnesení bylo 
mu doručeno dne 23. dubna 1936 a H. S. podal proti němu včas dne 
7. května 1936 odpor a rekurs, v nichž uplatňoval zmatečnost proto, že 
prý usnesení neobsahuje právního ,poučení o opravných prostředcíC/1 
a že sám nebyl přítomen výslechu svědků, takže jim nemohl klásti 
otázky, dále místní nepříslušnost, poněvadž prý měl v době podání 
návrhu bydliště v P. I, ve věci samé pwk namítal nevěrohodnost sly
šených svědků, navrhoval výslech dalších sviíclků o svém předchozím 
životě a slyšení znalce lékaře. Navrhovatelka Markéta S. podáním ze 
dne 18. června 1936 se k řízení podle § 40 ř. o zbav. svépráv. připojila 
jako účastnice, avšak toto vyjádření vzala zpět dne 19. října 1936 a dne 
31. října 1936 prohlásila do protokolu, že bere zpět návrh na zbavení 
svéprávnosti svého syna H. S. a že netrvá na jeho zbavení svépráv
nosti. Od por o v Ý are k w r sní, s o u d (krajský soud civHní vP.) 
vyhověl odporu a rekursu, částečné zbavení svéprávnosti H. S-a zrušil 
a řízení zastavil. D ů vod y: Se zřením na zpětvzetí návrhu za odporo
vého řízení dospěl sond k právnímu názoru, že odpadl veškerý základ 
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pro řizeni zbavovaci i oclporové a vyhověl prote:. odl?oru i rekursu H. S-a, 
usneseni napadené zrušil a v dů-sledku toho nzem :asta,vIi. Toto p~
slední opatřeni se stalo z důvodu hospodárnosll, ponevadz I kdyby na
mitka místní nepříslušnosti byla odůvodněna prot.o' že H. S~ :ně~ v dob~ 
podaného návrhu skutečně svůj pobyt v P. I, by'o by. ro,:nez,.pre~dc,hozl 
řízení a usnesení zrušiti a pak '!ěc přikázat1 soudu mlstne pnslusnemu, 
který by však nemohl rozhodnouti ji~ak než ři,z~ní, zas~aviti, r;eboť po 
tomto zrušení by tu nebylo provedenych soudmch uk?nu am, navr~~ n~ 
zahájeni řízení zbavovaciho, když Markéta S. vzala navrh zpet za nzem 
odporového, Nastal by tudíž prakticky týž v'ýsledek! jak shora u~eden:" 
Otázkou zmatečnosti se proto soud nezabyval a jen se podotyka, ze 
usneseni sepsané prvým soudcem obsahuje příkaz k pO~ičení ? oprav
ných prostředcích a poučení to bylo v ,'průklepu ,usneselll ~bs~zeno, Co 
se týká námitky, že stěžovatel nebyl p;ltome:: vyslechu, svedku, pouka
zuje se na zněni §§ 18, 23, 24 a I zak, o nz, nesl'. c, IOO/193}, IS~. 
z. a n., jenž takového ustanovení neobsa,huje (VIZ Hora, Nesporne nzem, 
str. 74). 

N e j vy Š š i s o u d zrušil napadené usnese~í a e:dporovému soudu 
uložil, aby znova o odporu a rekursu do usne sem, prv,eh~ soudu roz,hodl 
bez zřetele na důvodv z nichž částečné zbavem svepravnosll zrusll a 
řizení zastavil, přihlí{eJe při tom jak k věcnému obsahu dovolacího re
kursu, tak k jeho útratám, 

Důvody: 

Je předeslati, že dovolaci rekurs je nepřípustný, poněv~dž z,atímní 
podpůrce v něm dokazuje, že práva a zájmy chráněncovy vyzadujl toho, 
aby byl částečně zbaven svéprávnosti (sr~. r:?zh., č. 11951 Sb. n, ~,), 
Nelze schváliti názor odporového soudu, ze nzem o zbavem svepra~
"osti pozbylo veškerého základu tím, že navrhovat~lka na zbav~m, sve
právnosti vzala zpět p o vyd á n í usnesem prveh? soudu, JIm,z ~yl 
Heřman S. částečně zbaven svéprávnostI. Podle §56 r. o zbav, sveprav, 
jest v řízení řečeným řádem upr~ve~ém u~íti p,ře~pisů. ~ízení nes~OIr
ného, pokud v řádu o zbavení svepravnostl nem predplsu ~dch!l~ych; 
O ,zpětvzetí návrhu na zbavení svéprávnosti nutneho k zahajem nze~1 
v případě marnotratnictvi neni v řečeném zákoně žádného, ust~l:o~enl. 
Z povahy věcí ovšem vyplývá, že takový návrh lze VZIÍ! zpet s ucn,,;em 
zastavení zahájeného řízení do konce řízeni prvé stolice, t. j, až do vy
dání usnesení prvého soudu. Jinak se má věc, jde-li o zpětvzetí návrhu 
po vydání usnesení, jímž bylo vysloveno zbavení svéprávností. V tom 
případě, ježto ani zákon o řízení nesporném Č, 100/1931 Sb. z,a n, 
nemá zvláštních ustanovení o zpětvzetí návrhu, jest užíti obdobně usta
novení zákona o řízeni sporném (§ 34 zákona Č, 1'00/1931 Sb. z, a n.), 
totiž § 237 c. ř. s, Podle prvního odstavce uvedeného předpisu lze ža
lobu vzíti zpět pouze do konce řizení prvé stolice. To,též platí obdobně 
i v souzeném připadě, kde návrh na zba.veni svéprávnosti jest podkla
dem řízení právě tak, jako jest žaloba podkladem řízeni sporného. Bylo 
proto napadené usnesení zrušiti a uložiti odpo:ové!nu soud,,:,, ,~b~ 
o odporu a rekursu Heřmana S. znova rozhodl, pn cemz bude pnhhzetr 
také k věcnému obsahu dovolacího rekursu. 
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čís. 16104. 

K pojmu obyčejné správy obecního jmění. 
K obyčejné správě jmění náleží toliko úkony, jimiž se provádí již 

upravený zpúsob užíváni majetkového objektu neb disposice s ním, 
tudíž veškeré úkony, odúvodněné obyčejným během věcí a zpravidla se 
opakující. 

Není obyčejnou správou obecního jmění zcizení projektu silnice, 
pořízeného obcí značným nákladem. K odevzdání takového projektu do 
vlastuictví, třebaže do vlastnictví nadřízeného okresu převzavšího 
stavbu okresní silnice za přispění obce, jest potřebí usnesení obecního 
zastupitelstva. Nestačí projev mlčky (§ 863 obč. zák.). 

(Rozh, ze dne 14, května 1937, Rv 1 1736/35.) 

Žalující okres se ua žalovaném domáhá vydáni projektu okresní sil
nice O.~Š., a to situačního plánu a podélného promu uvedené silnice, 
tvrdě, že jest dotčený silniční projekt jeho výhradným vlastnictvim. 
Proti žalobě namítl žalovaný mimo jiné, že silniční projekt, o- nějž jde, 
jest vlastnictvim obce O., k jejíž objednávce byl zhotoven a z jejíchž 
prostředků byl také zaplacen. Sborové orgány obce O, neučinily však 
platné usneseni o tom, že se onen situační plán a podélný prolil převádí 
do vlastnictví žalujícího okresu, ke kterémuž'to převodu by n~pochybně 
takovéto usneseni bylo potřebí. Situačni plán a podélný prolil, o jejichž 
vydání jde, měl žalující okres pouze zapůjčen. S o udp r v é s tol i c e 
uznal podle žaloby. O d vol a c i s o li 'd, převzav skutkové zjištění 
prvého soudu, že se obecní zastupitelstvo oboe O. za přít0'mno'stí zá
stupců okresního úřadu v M. B, dne 6, června 19'32 usneslo, že obec 
přispěje na stavbu silnice částkou 56.500 Kč a dá potřebné pozemky, 
a že se tedy o projektu nehlasovalo, poněvadž zástu,pce okresniho úřadu 
Ing, M, řekl, že se projekty musí dáti, a že to se strany obce bylo \PO
važováno za věc samozřejmou, a sám doplniv zjištění ta tím, že Václava 
p, jako obecního starostu ani nenapadlo, aby v oné schůzi obecního 
zastupitelstva dal hlasovati též o tom, že má býti situačni plán odevzdán 
okresu, poněvadž plány byly již u okresního Úlřadu jako stavebníka a 
byla to ho·tová věc, a dále, že se okresní výbor v M, B. na žádost obce 
O. usnesl, že okres převezme stavbu okresní silnice, a uložil obci, "by 
předložila projekt řečené silnice, což obec učinila, dále že projekt měl 
zůstati uložen v úředních spisech okresního úřadu a že ho také bude 
zapotřebí k případným rekonstrukcím a opravám silnice, usoudil z uve
dených zjištění, že oním usnesením obecního zastupitelstva bylozáro
veň mlčky rozhodnuto i o projektu předloženém již ·okresnímu úřadu, 
takže projekt přešel do majetku okresu, aniž bylo třeba, aby se okres 
dožadoval formálního jeho odevzdání a <lby se o tom obecní zastu
pitelstvo v O. zvlášť usnášelo, neboť, převzal-li žalujicí okres stavbu 
silnice) rozumělo se samozřejmě, že obec musí projekt přenechati 
okresu, poněvadž bgz něho nebyla stavba silnice dobře možná, žalobu 
však zamítl z dúvodů, o něž tu nejde. 

Ne j v y Š š i s o II d nevyhověl dovolání a v otázce., v právní větě 
vytčené, uvedl v 
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důvodech: 

Ze skutkových zjištění odvolacího soudu plyne, že projekt okresní 
silní ce O.-Š. byl žalujícímu okresu, který převzal stavbu uvedené sil
nice a projektu k tomu účelu nutně PQltfeboval, skutečně odevzdán, 
a p,řešel takto do jeho fa:ktické d~žby. Jiná jest však otázka, zda ze 
zjištění napadeného roz,sudku plyne i závěr, že žalující okres nabyl 
k projektu i vlastnictví, 1. j. oprávnění s ním podle své vůle nakládati 
a každého jiného z toho vyloučiti (§§ 3M, 362 a 366 obč. zák.). V té 
příčině nelze při svědčiti odvolacímu soudu, který na dotčenou otázku 
odpověděl kladně. Projekt silnice, který dala obec O. vypracovati na 
svůj náklad za několik tisíc Kč, byl beze vši pochyby součásti obecního 
jmění. Co do správy obecního jmění a dí'Sposice s ním jest však podle 
§ 31 Č. 5 obec. zřiz. pro čechy obecnímu zastupítelstvu přikázáno 
usnášeti se ve všech záležitostech, jež nenáleží K o b Y č e j n é správě 
jmění, kdežto starostovi obce přísluší podle § 57 obec. zříz. čes. správa 
jmění obecního pouze v mezích určených obecním zastupitelstvem, tedy 
řádná obyčejná správa tohoto jmění. Do oboru obyčejné správy jmění 
náleží veškeré úkony, jimiž se provádí upravený již "'působ užívání ma
jetkového objektu nebo disposice s ním, tudíž veškeré úkony odůvod
něné obyčejným během věcí a zpravidla se opakující, vůbec úkony 
menší důleži,tosti, (srv. rozh. Č. 276 Sb. n. s.). MeZÍ' takové úkony nelze 
počítati zcizení projektu silnice pořízeného obcí poměrně značným ná
kladem po případě jeho odevzdáním do vlastnictví žalujícího okresu, 
neboť tu jde o záležitost, která nepatří již k obyčejné správě obecního 
jmění a jež je proto podle § 31 Č. 5 obec. zříz. pro čechy vyhrazena 
usnesení obecniho zastupitelstva. Na tom nic nemění to, že poměr mezi 
obcí a okresem je povahy veřejno,právní, neboť řečené ustanovení 'Obec
ního zřízení v té pří6ně nerozlišuje. V souzeném případě se obecní za
stupitelstvo v O. usneslo, že obec přispěje na stavbu silnice a že dá 
k tomu účelu potřebné pozemky, avšak o odevzdáni projektu do vlast
nidvl okresU! v obecním zastupHelstvu se nehlasovalo. Předpoklad, že 
zástupce okresního úřadu prohlásil, že obec musí okresu dáti projekty, 
že t'Ú podle názoru obecního' starosty bylo se strany obce považováno 
za věc samozřejmou a že to byla »hotová věc«, nemůže nahraditi lo'r
mální usnesení obecního zastupitelstva. Starosta sám nemohl svým pro
hlášením, jež snad učinil vůči zástupci okresního úřadu, obec zavázati, 
neboť tam, kde není ,platného usnesení, ač jest obecním zřízením pře
depsáno, není platného projevu vůle obce. Že by řečeným usnesením 
obecního zastupitelstva o poskytnuti příspěvku a pozemků pro stavbu 
silnce bylo mlčky rozhodnuto též o tom, že obec odevzdává projekt 
silnice do vlastnictví okresu, nelze uvésti v soulad ani s ustanovením 
§ 863 obč. zák., neřkuli s ustanoveními §§ 3,1 a násl. obec. zříz. pro 
čechy. Ježto tedy žalující okres neprokázal platný právní důvod pro 
nabytí vlastnictví k projektu, jehož vydání se vlastnickou žalobou, o niž 
v souzené věci jde, domáhá, ned'Úkázal ani své vlastnictví, a proto od
volací soud nepochybil zamítnuv žalobu, třebaže tak učinil z jiných 
důvodů. 
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~~a je v .ko~kretním připadě závažný důvod k podezření, že žadatel 
o smzem danovych nedoplatků podle vlád. nař. č. 300/1924 Sb. z a n 
zamlčuje j~ě~i, jes.t v~i .fi?ančni~o úřad~ a nemusi závažnost t~ býŮ 
soudu proka~na, financu1 urad vsak mUS1 v návrhu na vyjevovaci při
sahu. podle cl. J, odst. to, řeč. vlád.nař. tvrditi a prokázati že jest 
splnena r.oct~inka připustnosti takové přisahy, t. j. bezvýsledno;t soudni 
ne?o ,spravn!, ex~kuce k vydobyti přimých dani ve smyslu uvedeného 
vladmho nanzem. 

(Rozh. ze dne 19. května 1937, Rl 505/37.) 

• česk.~slo~enskf stát ~?erní úřad v L. K.) navrhl zahájení manifes
tacmho f!I~en!' proh Franl!sku H-ovi pro 6.608 Kč 25 h, odvolávaje se na 
ustan?vem cl. I, odst. 10, vlad. nař. č. 300/1924 Sb. z. a n. S o u d 
p r v ~ s t o II C ~ zamítl uvedený návrh pro nedostatek zákonných 
podmlllek vytčenych v § 47 ex. ř. Rek u r sní s o u d uložil prvému 
soudu, aby zavedl ~anifestační ří~ení ve smyslu § '47 ex. ř. D ů vod y: 
Usnesem soudu prve stolIce nema opory v zákoně. Podle výnosu mini
sters:va sp.rave51l?ost~.ze ,dne 2:. ,červ~a 1914, Č. 41 m. v. mají soudy 
na n~vrh fl?an,cm~hJ ~radtl zaha~ll! vYjevovací' (manifestační) nzení po 
bezvysledn~m sp;avmm zab,avení (rozh. Č. 40096 Sb. n. s.). Návrh čes
kosl?venskeho statu jest oduvodněn čl. I, odst. 10, vlád. nař. ze dne 23. 
p;osmce .t ~24, ~ . .300 S? ::. a n.; podle něhož má býti provedeno ma
mf~s:ačn~. nzem, je-,h .zavazný d,uvod ~ podezření, že dlužník zamlčuje 
jn;enl. Pn '.om nem tr~ba prokazal!, ze správní zabavení, bylo vyko
nano bez vysledku. Sluselo proto rozhodnouti, jak se stalo. 

Ne j vy Š š í S'Ú U d obn'Úvil usnesení soudu prvé stolice. 

Důvody: 

, Je serávné, že nc?yl.návrh opřen o to, že proti stěžovateli byla bez
vysledne ved,ena ~p:~~m exekuc,e finančními úřady, neboť v návrhu byl 
odst~vec od~vodnuj,lc:, za~edell1 manifestačního ,řízení škrtnut a bylo 
~avrzeno vyjevovacl nz,:m jen podle čl. I, odst. 10, vládního nařízení 
c. 300/1924. ~? z; a. n. Re~ený přec\pis opravňuje finanční úřad zavésti 
~a~lfes:ačn,1 nzem, je-h ~avazný důvod k podezření, že žadatel o sní
z<;m danov~ch, n.edopl~t~u. zamlčuje jmění. Posouditi závažnost tako
veho podezre,m. jest ve:1 fmayčního úřa~u. a nemusí býli soudu závaž
nost ta pro~azan~, av~ak vzdy musI by tI vyjevovací řízení přípustné 
podle platnyc? zakonnych ustanovení. Ustanovení to obsahuje při ná
vrhu be.mlho .uradu §.47, odst. 3, ex. ř. ve znění nař. z 1. června 1914 
Č. 118 r. z; (cl. VIII, c. II!, p'Údle nichž jest podmínkou takového ná~ 
v:~u bezvyslednost ,soudm nebo správní exekuce k vydobytí daní při-' 
razek, a davek, ktere JSou co do vymá!hánLna roveň p'Ústaveny d~ním 
Bez t<;to po~m!nky~ení možná vyjevovací přísa:ha ani podle čl. I, odst: 
10, vlad. ,nm; c. 300/1924 Sb. z. a n. Poněvadž bezvýslednost soudní 
n:bo spravlll exekuce nebyla ani tvrzena, právem nevyhověl prvy' soud 
navrhu. 

:1 ~ 
i' 
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Právní povaha konkursní podstaty a procesní postavení správce 
konkursní podstaty. 

Konkursní podstata jest jen právním předmětem, nikoli právním 
podmětem. Procesní stranou jak ve sporech o vymáhání pohledávek 
patřlcích do konkursní podstaty, tak ve sporech odpůrčích, jest správce 
konkursní podstaty, jehož povinností jest ve všech druzích spon! há
jiti vždy společných zájmú úpadcových věřitelú jako celku. 

Jde jen o nevhodné formální označení strany, vystupuje-Ii ve sporu 
jako strana konkursní podstata zastoupená svým správcem. 

(Rozh. ze dne 19. května 19'37, Rl 569/37.) 

Srv. k poslední větě razh. č. 10057 Sb. n. s. 

Proti odpůrčí žalobě podané konkursní podstatou firmy F. J. P., ko
loniální obchod v K., zastourenou ~právcem konkursní podstaty Dr. 
Rudolfem Sch., o neúčinnost exekuci vedených žalovanou firmou jed
nak na svršky, .jednak na pohledávky úpadcovy, a zaplaceni určité pe
něžité částky, vznesla žalovaná mimo jiné též námitku nedostatku aktiv
ního oprávnění k žalobě a odůvodnila ji tím, že podie § 40 konk. ř. j'est 
oprávněn k odporování právním jednáním pouze správce koukursní 
podstaty, nikoli však konkursní podstata sama. S o udp r v é s t o
l i c e vyhověl zčásti žalobě a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů v o
de ch: Námitka nedostatku aktivní legitimace není oprávněna. Podle 
obsahu žaloby jde o uplatňování odpůrčího nároku podle §§ 33 Č. 3 
resp. 32 Č. 1 konk. ř. Takový odp'ůrčí náro;, se opírá přímo o z<'ikon 
a nepřísluší dlužníkovi, nýbrž výhradně věřitelstvu, které jest právním 
jednáním poškozeno. Stranou v odpůrčím sporu jest jenom věřitelstvo, 
zastoupené správcem konkursní podstaty, který uplatňuje právo odpí
rati právním jednáním úpadcovým jménem věřitelstva (§ 40 Č. 1 konk. 
ř.). Z obsahu žaloby a žalobního žádání vychází najevo, že odpůrčí ža
lobou oprávněný správce konkursní podstaty uplatňuje nárok věřitel
stva, nikoli nějaký nárok konkursní podstaty, a že jde pouze o ne
vhodné označení; je-Ii označena jako žalující strana konkursní podstata 
a nikoli věřitel'stvo firmy F. J. P. v K. O cl v o,], a c í s o u d rozsudek 
soudu prvé stolice zrušil a žalobu odmítl. D u vod y: Podle spisů jest 
žalující stranou konkursní podstata firmy F. J. P. v K. K změně žaloby 
za sporu nedošlo. Ostatně nebyla ani navržena a pří posledním ústním 
jednání dne 3. září 1936 se naopak žalovaná Hrma proti jinakému 
označení žalobkyně ohradila. Odporovati právním jednáním v kon
kursu a oprávněným k podání odpůrčí žaloby jest jedině konkursní 
správce (§ 40 Iwnk. ř.). Správce vystupuje v odpůrčích sporech vlast
ním jménem a je sám stranou ve sporu. Spor vede v zájmu konkursních 
věřitelLI. Právní jednání, kterým žalobou s úspěchem odporuje, se pro
hlásí za neúčinná proti konkursním věřitelům (§ 29 konk. ř.). Správce 
konkursní podstaty potřebuje sice k vedení odporu (§ 117 konk. ř.) 

- Cís. 16106-
625 

zI?r~v!dla svoleni v~řitels.kého výboru, proti jeho vůli je však k po
dam zaloby opravnen, ma-II souhlas konkursního komisaře. Tato váza
no~t,správce jest vš"k podle § 115konk. ř. vnitřní věcí. Úpadci nepří
slusI p:a;,? odporu a odpůrčí nárok také není součástí podstaty, i když 
jeho :ytez~k plyne do podsta~y. Stranou v odpůrčím sporu jest kon
~urS?1 spravce,' ktery po-dle zakona zastupuje souhrn konkursních vě
ntelu,.l1lk?1I vsak "k?~kursni podstata. Jen ~onku~sní správce muže vy
konaÍ! pravo OC!pUfCl, nikoli jednotlIvy věritel. Upadce muže přistou
piti j ~ko vedlej SI mtervenlent, protože má zájem na výsledku sporu. 
Mluvl s:))r~to O,o.dpůrčí,:,. t;J0nopolu správce (Bartsch-Pollak, str. 276). 
Jen v pncme jmel1l nepatrtClho do podstaty může odpurčí právo uplat
niti jedno,t1~vý v~řitel i za konkursu (§ 39 konk. ř. nebo § 13 odp. ř.), 
kdyz pln~l1l nep~lp"dne konkursní podstatě. Odpůrčí monopolní právo 
k?nk;trsnt?,O s~ravce ~e nevztahUje též na odpůrčí nárOky, patřící od
delnym ventelum v. teto JejIch vlastnosti. V souzeném sporu žaluje a 
jako ~tr.ana ~ystupuJe konkursní podstata. Nejde o nevhodné označení, 
jak ,mml prvy soud. Je rozdíl mezi konkursní podstatou a konkursním 
spravce.m, .isou to dvě rozličné osoby. Konkursní podstata je samostat
nou pravl11c~?u osobou. V.'odpurčím sporu však podstata jako právní 
subjekt nemu~e vystu~ov~h, nýbrž jen konkursní správGe, jak vyplývá 
z ,~. 40 konk. r. V ~dp,:rčlm spor~ nem~t~puje správce podstatu, nýbrž 
ventelstvo, p!Olt nemuz se pravm Jednam prohlaŠUje za neúčinné' ne
~znavá se na, neúčinnos~ jedn,ání .,~ezí dlužníkem a obohacený~ vě
ntelem; K~yz tedy zde Jako ZaIU]ICI strana vystoupila konkursní pod
stata, Je namltka. nedostat~u akltvl1i leglhmace oduvodněna. To nelze 
mJ3'k napra.vI!t. vykladen;, ze vlas~ně žaluje správ~e, za věřitelstvo, pro
~oze t~kovy vykl ad nem ve shode s obsahem SpiSU. Vývody odvolání 
ze, sprav~e nevede o~půrčí ~~or ~a svůj účet, na věci nic nemění, pro~ 
toze spravce je.st,organ:m znzenyn; soudem; Opatrovník na pI. ve spo
rech o oduznam manzelskeho puvodu dltěte jest ve sporu rovněž 
str~nou, ale spor nejde na jeho účet. Konkursní podstata vystupuje 
p:av~m Jilko, s!r~na v jin1ch příp,:d~ch ~ež ve sporech odpůrčích' (na 
pr. pn vyma,ham ,pohl<;da~ek dluzmkovych). Ježto tedy žalující pod
stat~ nen! k zalobe opravnena, bylo odvolání žalované fírmy potud vy
hoveno, ze rozsudek byl zrušen a žaloba odmítnuta. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, aby o odvolání znova rozhodl. 

D ů vody: 

Mylně má odvola~í, s~ud za to, že ve spore.ch, jimiž správce kon
kursm p~dstaty vymaha up<>dcovy pohledávky, jest procesní stranou 
konkursllt podstata »jako právnická osoba« a že správce jí jen zastu
puje, kdežto v odpůrčích sporech zastupuje jen »věřitelsřvo«, poněvadž 
po'~le .§. 29, ,o~st. 2, konk .. ř .. č. 64(1931 Sb. z; a n. prohlašuje soud 
pravm Jednant za n:,učmna jen proh konkursmm vě'řitelům a správce 
konkursní. podstaty Jest podle § 40, odst. 1 konk. ř. stranou procesní. 
Konkursl11 podstata není právě tak právnickou osobou, jako jí není vě-
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řitelstvo. Konkursní podstata jest jen právním předmětem, nikoliv 
právním podmětem, poněvadž podle § 3, odst. 1 a 2, konk. ř. jest pro
hlášením konkursu odňata úpadci jen disposice s jměním náležícím do 
konkursní podstaty, zejména jeho správa a úschova (§ 3, odst. 3, konk. 
ř.), nikoli však právo samo. Úpadce zůstává dále vlastníkem a opráv
něným, a~ do zpeněžení podstaty. Mylný jest také právní názor, že 
hmotnepravní výsledek odpůrčích sporů má účinek jen proti věřitel
stvu a že Se netýká konkursni podstaty, neboť podle § 42, odst. 1, 
a .§ 40, odst. 2, druhá ,věta, konk. ř. má býti konkursní podstatě vy
dano,co odporovatelným Jednánim z úpadcova jmění uš,lo, nebo co 
bylo z něho zcizeno, nebo čeho se úpadce zřekl. Správce podstaty má 
v obou druzích sporů stejné právní postavení, ať vymáhá pohledávky 
úpadco,vy? anebo odporuje právnímu jednání, neboť podle § 49, odst. 1, 
konk. r. Jest povmen pečovalI o dobytí a zajištění jmění podstaty, a 
sem. spad~ ~epochybně i odpůrčí nárok a z něho plynoucí plnění; jeho 
povmnoslI Jest tudíž hájiti vždy společné zájmy věřitelů jako celku, 
kdykolIv by se octly v rozporu se zájmy jednotlivých věřitelů, ať kon
kursních, nebo jiných (§ 78, odst. 2, konk. ř.). Nelze proto jeho úkol 
rozlišovati tak, že v odpůrčích sporech hájí jen zájmy věřitelstva a v ji
ných sporech jen zájmy konkursní podstaty. Není tedy žaloba vadná 
proto, že byla podána jménem konkursní podstaty, a nikoli jménem vě
řitel~tva. Vadná jest však ž~loba po stránce formální proto, že nebyla 
podana spravcem konkursm podstaty, neboť, ať jde' o odpůrčí spor, 
anebo o JInaký spor, pokud se netýká jmění náležícího do konkursní 
pod!tat}':, aneb? nevstoupí-li správce do sporu již zahájeného, jest k ža
lobe leglÍlmovan správce konkursní podstaty, nikoli konkursní podstata 
anebově~i!eJstvo. To plyne pro odpůrčí žaloby z § 40, odst. 1, konk. ř. 
a pro pne zaloby z §§ 7, 8, 9 a 79 konk. ř. Než dotčená vada se netýká 
věci samé, nýbrž tkvi jen v nepřípadném pojmenování žalující strany, 
neboť p~dle obsahu žaloby a spisů jest nepochybné, že žalobcem jest 
ve skutecnosh Dr. Rudolf Sch. ve své řunkci jako, sp'rávce konkursní 
podst~ty, ať v zájmu věřitelstva, nebo konkursní podstaty, nikoli tedy 
oso?ne. Žalovaná se 'bezdůvodně ohradila proti tomu, když žalobce 
chtel ~~edenou vadu ,napraviti. Že tu nejde o věcnou vadu, bylo vyslo
veno JIz v rozhodnutI Č. 10057 Sb. n. s., třebas tam byl správce žalo
ván a ~ešlo o žalobu odpůrčí. Pro rozřešení otázky aktivní legitimace 
nelz~ ,~IC vyvozov~~i.~ toho., že správce konkursní podstaty nevede 
odpurcl spor na SVU] ucet, ,ponevadž to by mělo význam jen pro otázku 
zdalI vys~uput~ vla,stním jménem jako žalobce. že by tomu tak byl~ 
v souzenem pnpade, nebylo ve sporu tvrzeno a ani odvolací soud není 
takové~o ~ázoru. Podle toho, co bylo dosud uvedeno, není pochyb
nost~, .ze pres nevhodné označení žalující strany jest žalobcem osoba 
ktera Jest oprávněna k žalobě, to jest správce konkursní podstaty. Ne~ 
Jde proto o nedostatek aktivní legitimace. 

čís. 16107. 

V žalobě o obnovu podle § 530 Č. 7 c. ř. s. nelze uplatňovati sku
tečnosti, které znamenají změnu žalobního důvodu základního sporu. 
V obnoveném řízení jsou vyloučeny nové skutečnosti, nespadajicí do 

:: I 
I 

- čís. 16107 -
627 

rámce důvodu, pro nějž byla obnova povolena. Nejde po případě 
o nový žalobní důvod, vede-li se v žalobě o obnovu základního sporu, 
opřeného o vydrženi služebnosti, jako nový důkaz listina (smír) jejíž 
obsah podporuje původní žalobní důvod. ' 

(Rozh. ze dne 19. května 1937, Rv 11341/35.) 

žalující obec S. se na žalovaném vlastníku velkostatku o-ského 
Josefu c. M. domáhá žalobou a) aby byla povolena obnova řízení pů
vodního sporu Ck lla 667/28 o uznání práva rybolovu C. M. v části Z. 
potoka, skončeného zamítajícím rozsudkem krajského soudu v H. K. 
ze dne 28. prosince 1930, a b) aby dotčený rozsudek v této věci vy
daný byl změněn tak, že žalující obci přísluší výhradné právo rybolovu 
v Z. potoku, a to v části od mostu »u kapounu« až pO' ,splav rybníku 
b-ského Č. kat. 114911, hraničící na sev,erní straně s pozemkem 
Č. kat. 604, na jižní straně pak s částí pozemku č. kat. 529 a 610/2 
od ohbí Z. potoka až ke špici ve východní části pozemku č. kat. 610/2. 
K odůvodnění žaloby o obnovu, opřené o předpis, § 530 Č. 7 c. ř. 's. 
žalob k y n ě pře dne s 1 a: žalující obec nabyla teprve nyní vě
domosti resp. nabyla možnosti použíti nových skutkových okolností 
a nalezených důkazů, jichž přednesení neb užití v dřívějším řízení 
by bylo způsobilo příznivější pro ni rozhodnutí věci hlavnÍ. žalob
kyně s,e až dosud ve sporu, nemajíc jiných průvodu, dovolávala 
toho, že jest od nepamětných dob v držení práva rybolovu v uve
dené části Z. po,toka, nyní však se jí podařilo náhodou nalézti' 
listinu, která jest důkazem toho, že žalovaný sporné právo rybo
lovu v dotčené části Z. potoka, žalující obci příslušící, výslovně uzná
val a uznal. Obecní spisy jsou roztroušeny po různých statcích, kde 
bydlivali dřívější starosto'vé, není jednotné registratury neb spisovny 
řádně uspořádané a přehledné. V roce í888 vedl sou,sed Jan V. s jinými 
sousedy se žalovaným resp. velkostatkem o-ským spor o snížení hla
diny rybníka b-ského u tehdejšího okresního hejtmanstvi v N. M. Ten 
spor byl skončen smírem sepsaným v S. dne 25. října 1888, v němž pak 
mezi jiným vý'slovně jest uvedeno: "Právo rybolovu na parcele 1149/1 
katastru s-ckého až k bodu d) situačního plánu přiznává se obci s-cké«. 
Listina ta byla nalezena náhodou u Jana P., který koupil od Jana V., 
jenž byl stranou ve sporu shora uvedeném, chalupu č. p. 86 v S., a spis 
ten od něho při konpi chalupy dostal. O tom žalující obec nevěděla, 
protokol sama v rukou nemá a kde jsou obecní spisy tohoto sporu se 
týkající, neni známo. Protokol ten žalující obec obdržela teprve dne 
27. prosince 1931 od Jana P., který jej žalující obCi zapůjčil. Obsah 
jeho nebyl nikomu ze zástupců obce znám a nebylo také pamětníků, že 
takový protokol byl kdysi sepsán. Tím nabyla žalobkyně teprve vědo
mosti o tom, že žalovaný resp. jeho předchůdce právo žalující obce 
výslovně uznal, takže od té doby byl rybolov ten žalující obci také vý
hradně prostřednictvím pachtýřů, jak v původním sporu bylo tvrzeno, 
vykonáván. Žalující obec pá.trala ihned u okresního úřadu v N. M. po 
spisech b. Č. 13511 z roku 1888 a zjistila, že se spisy ztratily. žalo
vaný muselo tom věděti, ježto spisy má v ověřeném opise, neboť pro
tokol byl vydán v ověřeném opise všem účastníkům. Jan K., který Jis-... 
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linu tehdy podepsal jako starosta jménem obce, již dávno zemřel.. 
V archivu obce listina ta neni uložena, obec žádnou spisovnu, kde by 
byl)" spisy uloženy, nemá a nevede, spisy a listiny týkajid se obec
ních záležitosti zůstávaly zpravIdla u jednotllvych starostu, Jak se trto 
střídali, a nikdo nemělo nich vědomosti. Zástupci obce byli si vědomi 
toho, že obci přisluši právo sporného rybolovu, a věděli, že se stala 
nějaká úmluva před dávnými lety, avšak o listině samé nebylo nikomu 
nic známo a nikdo o ní -nevěděl. Bod dl, o němž se mluvi v odst. 7 
protokolu jest podrobně popsán.v odst. 4 téhož protokolu. Ze srov
nání těchto dvou odstavců protokolu s plánem, který je ve spor
ných spisech Ck lla 667/28, vyplývá, že předmětem tehdejšiho ujed
nání byl právě rybolov v oné části Z. potoka, o nějž šlo v původním 
sporu, t. j. od mostu »u kapounu« až po splav rybníku b-ského. 
To, že v seznamu žalovaného z roku 1895 jest uvedena jako předmět 
rybolovu též parcela č. kat. 1149/1, nemá významu proto, že, i když 
žalující obci přísluši právo rybolovu ve sporné části Z. potoka, zbývá 
žalované ještě další část parcely č. kat. 1149/1, jdoucí až po hranice 
katastru s-ckého, po případě pokračování na katastru o-ském. žalujíd 
obec vyvozuje své výhradné právo rybolovu ve sporném úseku Z. po
toka z odst 7 ustanovení smíru ze dne 25. října 1888. Pro tiž a·· 
lob ě n a mít 1 žalo van Ý mimo jiné, že v původním sporu žalu
jíc obce neuplatňovala právo r)"bolovu o protokol sepsaný v S. dne 
25. října 1888, nýbrž jen o vy:wnávání rybolovu od nepamětných dob, 
11 za sporu také dokazovala právo vydržení rybolovu. Celé předchozí 
řízení bylo soustředěno na tyto dva důvody vykonávání a vydržení 
rybolovu a nyní v žalobě o obnovu jako důvod práva rybolovu uváJdí 
akt správního úřadu. Názor. že se žalující obec dověděla o listině ze 
dne 25. října 1888 teprve dne 27. prosince 19·31, není správný; z listiny 
samé vysvítá, že ji podepsal Jan V. ve své vlastnosti ja.ko staro·sta obce, 
tedy j<rko zástupce žalující obce, takže obec svým starostou měla o ob
sahu této listiny vědomost již dne 25. října 1888, a nemůže býti rozho
dující, kdy obec obdržela listínu od Jana P. Ostatně Jan P. má žívnost 
od Jana V., který protokol podepsal, takže i ten o obsahu protokolu měl 
dávno vědomost. Žalovaný dal prohledati svůj archiv, avšak protokol 
ze dne 25. října 1888 nenalezl. Přiložená listina jest neurčitá, bylo by 
nutno věděti, kde jest bod d) situačního plánu, z textu protokolu nelze 
tento bod nijak určiti, zejména nelze .říci, že by šlo o část Z. potoka 
č. kat. 1149/1 v délce, jak se toho domáhá žalující obec v žalobní žá
dosti. V procesu jest prokázAno, že žalovaný dostával po dlouhá léta 
na tuto parcelu rybářské lístky, na parcele té provozoval svými lidmi 
až do poslední doby svobodně rybolov, takže k platnosti protokolu ze 
dne 25. října 1888 patrně vůbec nedošlo, neboť musilo býti na základě 
jíného jednání ustanovení o rybolovu anulováno. žalující obec se nemůže 
domáhati výhradného vykonu práva rybolovu. S o udp r v é s tol i ce 
uznal podle žaloby v obou směrech pod a) a b) uvedených D ů vod y: 
a) Soud zjistil ověřeným opisem pro-tokolu sepsaného okresním hejt
manstvím v S. dne 25. října 1888 ve spojení se svědeckou výpovědí 
Václava H. a Jana P., že z přičíny vodní právní komise bývalého okres·· 
ního hejtmanství v N. M. byl uzavřen smír mezi obcí S. a velkostat-
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kem o-ským, podle }1~hOŽ p;ávo ryb?lov~ ~la parcele 1149 kat~stru S. 
až k bodu d) situacmho planu se pnznava ObCl S. Dale z]lstll soud, 
že právo rybolovu, jak jest žádán~ v žalobě, jest ,totožné s právem 
rybolovu, jak bylo vY,tč.eno '~e smlru ze dn.e ,25. 2"1]n,a 1888 v ObCl 
v odst. 7. Z toho vysvlta a ma soud za prok5'zano',~e,r,~čen,~ lrstl11a Je 
takový nalezený důkaz, který, kdyby ~yl P?;IZlt v dnvť]s,ln: nzem, zpu: 
sobí 1 by příznívější rozhodnutI pro zalujlcl obec ve veCI hlavm, co~ 
nemůže býti pochybné, ježto právě tato listina ob~ahuj~ tltul k n~bytr 
práva rybolovu na sporné části č. kat. 1149/1. Zbyva zJlstrtr, ~da zalu
jící obec nalezla takovýto důkaz, neb zd~ nabyla tep,rve .. m.ozno·str bo 
užíti po vynesení rozsudku ve ve Cl hlavm resp. zda Z~IUjl~1 obec be~ 
své viny nemohla tento důvod uplatnití před koncem ustmho ]e~dna11l, 
při čemž byl vydán rozs,:dek so~du, prvé ~to.Jic~ v~ sP.oru Ck Ila 6,07 /~8, 
V tom směru uplatňuJe zalovany, ze nem spravny nazor, ze se zalUjlcl 
obec dověděla o listině ze dne 25. října 1888 teprve dne 27. proslOce 
19'31 a to proto že listinu podepsal Jan V. ve své vlasnosti jako sta
rosta' obce . takž~ obec svým starostou o obsahu dotčené listiny měla 
vědomost již dne 25. října lR8R. Soud má za,Aiš.~ěno :vě?ed~ím Jana 
P., že svědek koupil od Jana V. usedlost a pn JeJlm predavam dal mu 
prodatel listinu. Bylo to asi ried 26 až 27 lety a svě?ek h~trnu ~l ;J0n:a 
uschoval, aniž se do ní podíval. Když se v posled11l dube dovedel, ze 
od H. chtějí vvpustiti čep a tím vodu přes S., obával se, že by byl 
postížen hledaÍ proto tu listinu a dal jí starostovi Josefu V. v prosmcl 
19'31. Dále má soud zjištěno svědectvím Václava V., že byl starostou 
obce S. asi od roku 1907 do 1913 a pak od roku 1919 do 1932, mImo 
to byl asi 36 let členem obecního zastupitelstva. Po celou tu dobU,.ne
věděl nic o tom, že by eXIstovala hslrna, t. ]. protokol ze d.ne 25: r1]na 
1888 a dověděl se to až o vánocích roku 1931. Obec SIce ma archIV, ale 
ten je rozházený, nebyl nikdy v pořádku, není sro·vnán po ro-čnících 
a dokud byl svědek starostou, neviděl nikdy protokol ze dn~ 2;;. H]n~ 
1888. žádná spisovna neexlstt1]e a spIsy a hstmy obecm zustava]! 
částečně u jednotlivých starostů a nikdy o existenci onoho protokolu 
žádný starosta neměl vědomosti. část parcely uvedenou v odst. 7 řeč. 
protokolu vždy obec pronajímala. Svědectvím Františka H. zjistil soud, 
že byl asi 15 let členem obecního zastupitelstva, že nikdy nevěděl, že 
by existoval nějaký protokol ze dne 25. října 1888 a že říkal mu teprve 
o vánocích 193-1 Josef V., že dostal nějaký spis od Jana P. Když byl K. 
starostou slyšel od něho, že bvlo učiněno narovnání mezi obcí a velko
statkem ~ rybolovu, ale nezm·ínil se o tom, že by existovala nějaká 
listina ze dne 25. října 1888. Svědectvím Františka M., že byl 8 let 
členem zastupitelstva, neviděl nikdy ve spisech obce listinu ze dne 25. 
října 1888, po vánocích 1931 se dověděl od starosty V., že listina ta 
byla nalezena u P. Svědectvím Václava H., že byl asi 30 let čl~nem 
obec. zastupitelstva a že byl starostou v r. 1913-1919'. Ve spIsech 
obce neviděl nikdy protokol ze dne 25. října 1888. Teprve po vánocích 
1931 se dověděl, že laková listina existuje, když Jan P. ji našel a zanesl 
k starostovi. Třebaže tedy bývalý starosta Jan V. listinu ze dne 25. října 
1888 podepsal, a podle zprávy okr. úřadu vN. M. ze dne 27. května 
1932 ze spisu okresního soudu jest patrno, že stranám byl protokol ten 
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zaslán, je shora uvedenými svědeckými výpověďmi prokázáno, že 
obecní zastupitelstvo v S. v době pOGání žaloby až k vydáni rozsudku 
dne 28. prosince 1930 Ck lla 667/28 o existenci této listiny nevědělo, 
ježto protokol ten žalující obec obdržela od Jana P. teprve dne 27. pro
since 1931, což jest jedině rozhodující. Tím jest prokázáno, že žalující 
obec nabyla teprve od řečeného dne možnosti listinu tu použíti a že 
řečený důkaz bez své viny dříve k platnosti přivésti nemohla. Jsou tudíž 
dány podmínky § 530 č. 7 c. ř. s., pročež obnova řízení sp,oru Ck lla 
667/28 byla povolena. b) Ve věci samé soud již pod a) zjístíl, že lís
tína ze dne 25. října 1888 jest titulus acquirendi práva rybolovu na 
uvedené části parcely č. kat. 1149/ I v katastru s-ckém, a dospěl na 
základě výše uvedených zjištění k přesvědčení, že obec S. již aspoň 
od roku 1883 propachtovávala rybolov po celé obci až k splavu b-skému, 
v čemž je zahrnuta část parcely č. k. 1149/1, kde právě rybolov je 
sporný, a to veřejnou dražbou na každých 6 let nájemcům, kteří pak 
volně a veřejně právo rybolovu i v této sporné části provozovali buď 
sami nebo osobami, kterým k tomu dali ~povolení, a tím obeq nabyla 
pravé držby podle listiny ze dne 25. října 1888, na zákIa:dě které se 
uchopila držby práva rybolovu, při čemž není rozhodující, zdali 
žalovaný vydával od roku 1916 rybářské listky, to tím spíše, že se 
smírem ze dne 25. října 1888 vzdal práva r)"bolovu ve sporné části 
parcely č. kat. 1149/1. Bylo tudíž vyhověno žalobě i ve věci samé. 
O d v o I a c í s o u d nepovolil obnovu řízení. Důvod y: Odvo,latel 
jest v právu, pokud tvrdí, že se žaloba o obnovu opírá o jiný právní 
důvod nežli žaloba Ck lIa 667/28. V této žalobě žalobkyně odůvodňo
vala žalobní nárok toliko tím, že od nepamětných dob vykonávala vý
hradné právo rybolovu na parcele č. kat. 1149/1, a založila tedy svou 
žalobu na právním důvodu vydržení. Ve sporu o obnovu však obec do
vozuje výhradné právo rybolovu ze smíru ze dne 25. října 1888 uzavře
ného mezi ní a několika občany na jedné straně a velkostatkem o-ským 
na druhé straně, a to z odstavce 7, kde se praví, že »právo rybolovu 
na parcele 1149/1 kat. s-ckého až k bodu d) situačního plánu přiznává 
se obci s-cké«. Kdyby.se v původním sporu nebylo zjistilo, že v spor
ném úseku Z. potoka v době vydržení vykonávaly rybolov také osoby 
jiné, to jest velkostatek a jednotlivci, kterým velkostatek vydal rybářský 
lístek na spornou parcelu, mohlo by se připustiti, že smír ten jest pouhý 
průvodní prostředek, který by byl, kdyby jej byla obec mohla užíti 
v původním sporu, mohl přivoditi rozhodnutí pro ni příznivější tím, že 
by se byl důkaz vydržení obci tvrzeného pokládal zal provedený. Ne
v"dil by tomu patrně výraz »přiznává se« ve smíru použítý, poněvadž 
by nevylučoval, že velkostatek jenom v uznání práva obci dlouho
letým výkonem již nabytého. právo to jí »přiznal«. Ale ve sporu Ck I1a 
667/28 bylo zjištěno, že r)"bolov ve sporném úseku nevykonávala obec 
výhradně sama, I1ýbrž že si na rybolov ten činil nárok také velkostatek, 
že od :roku 1916 různým osobám k rybolovu v týchž místech vydával 
rybář·ské lístky a že osoby ty tam ryby lovily, pročež soudy prvé i druhé 
stolice vydrženi žalující obce neuznaly a žalobu zamítly. Má-li se věc 
tak a prohlásila-li žalobkyně, že výhradně právo rybolovu v nazna
čeném úseku vyvozuje z uvedeného smíru, o vydržení se pří tom nezmí-
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nivši, nemůže býti pDchybnosti, že se takto snaží .?o s~OJu vnésti j!ný 
důvod právní na místě půvo~ně uplatňo.v~n~ho, totIz smIr ane?o u}nam, 
a že tu tedy běží o změnu zaloby. ŽaluJlci obec Sice dOVOZUJe, ze ne
sluší pokládati za změnu žaloby, když se skutkové okolnosti k žalobě 
udané a důkazy v ní nwbídnuté změní, do ,plní, vysvětli ~ebo 0eraví, 
ale zapomíná, že podle § 235, odst. 4, c. r. s. Jest podmmkou, ze) se 
nezmění žalobní dŮVDd, což se právě v jeiím případě stalo. Změna ža
loby tu proto skutečně jeM a ,poněvadž, jak bylO již shora podotčeno, 
jest spor o obnovu jen pokračováním sporu půvDdního, plyne z toho 
nade vši pochybno.st, že se obec ve sporu o obnovu nemůže dovolávati 
smíru ze dne 25. řijna 1888, a že jí proto obnova !,eměla býtI p~vo:ena: 
Věc se má zajisté podobné, jako by byla žal<Ybkyne uve~~ny ,nDvy du~oa 
právní uplatňovala ve spDru Ck lla 667/28 teprve, v nzem .?pravnem. 
Musilo by to býti uznáno za nepříptlstné (§ 482 c. r. s.) a neJlnak tD~lU 
může býti; ve spDru nynějším., Správně i~Ů~,e se obec ná;oku ze smIrU 
domáhati toliko samostatnou zalobou, a JeJl pokus uchramh se even
tuálních útrat původního SpDru postupem, který zvolila, nemohl s~ 
setkati s úspěchem. Za toho stavu věci nebylo po·třebí se za!bývah 
ostatními důvody odvolacími. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. ve výroku, 
jímž byla obnDva řízení ve sporu Ck I1a 667/28 pDvolena, Jrnak, n~pa
dený rozsudek zrušil a ulDžil odvolacímu soudu, aby o odvolam do 
výroku rozsudku soudu prvé stolice, jímž bylo žalobě v původním sporu 
vyhověno., dále jednal a znOva rozhodl. 

Důvod y: 

V původním sporu Ck )la 667/28 tvrdila obec S., že vykonává ?~ 
ne pamětných dob, nejméně 40 let výhradné právo rybo!?vu v ':lr~ite 
části Z. potoka, a domáhala se, "by bylo rozsudkem protI nezle,tIl-,,;n~ 
Josefu c. M. uznáno, že jí přísluší výhradné právo rybolovu 'Ione castI 
Z. potoka. Odůvodňovala tedy žalobní .nárok vyd r žen í m. Rozsud
kem soudu prvé stolice byla její žaloba zamí,tnuta proto, že s-lce žaluj,íd 
obec aspoň již od roku 1883 propachtovavala rybolov ve . spomem 
úseku, že však její držba není způsobilá k vydržení, poněv"dž J.eJ~ pac~
týři neměli rybářského lístku, takže proyozovali, lov ry? ~:ro-Í1'za:konne. 
Odvolací soud rozsudek ten potvrdil, avs"k s ]!neho pmvl11ho hlediska, 
že totíž na rybářských lístcích nezáleží, že však jak žalující obec, t,ak 
žalovaný vykonávali a vykonávají .ve sporné~ ú~eku rybol~v" OSohuJice 
si k němu právo, takže nelze mlUVitI o tom, zeob:c, vy~o.nava pral'o ,t~ 
výhrwdně, jak bylo žalováno. Žalobu. o ob.n?vu rec~neho. sporu ,oerra 
obec S. o to, že se po. vynesení rozsudku prve a druhe stohce d?vedela, 
že svého času vedli někteří občané s-čtí s velkostatkem o.skym: spor 
o snížení hladiny rybníku b-ského u c. k. okresního hejtmanství v N. M. 
a že spor ten byl skončen smírem sepsaným dne 25. října 1888 v,S., 
v němž jest mezi jiným v odstavci 7 výsl?vně ~v,edeno, že ~e pr~vo 
rybolovu na parcele č. 1149/1 katastru s-ckeho az k bodu d) situačl11ho 
plánu přiznává obcí s-cké, že listina ta byla náJhodou u J,ana P., nale
zena a obci s-cké teprve dne 27. prosmce 1931 odevzdana a ze tak 
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teprve nabyla obec vědomosti o tom, že odpůrce výslovně uznal její 
právo k rybolovu, takže od té doby byl rybolov ten od ní prostřed
nictvím jejích pachtýřů výhradně vykonáván. Odvolací soud, poukázav 
na tyto skutečnosti, neoctl se tedy nikterak ve vytýkaném rozporu se 
slPisy. Pokud žalující obe'c dovozovala ve sporu o obnovu právo k vý
hradnému rybolovu z dotčeného smiru jako ze s m I o u v y, šlo by 
ovšem o docela nový důvod žalobní, který v puvodním sporu uplatněn 
nebyl. Žalobkyně poukazuje na to, že § 530 ,č. 7 c. ř. s. mluví vše
obecně o nových skutkových okolnostech, jichž předneseni v dřívějším 
řízení by bylo zpusobilo pro stranu příznivější rozhodnutí věci hlavní, 
že zákon v té příčině nijak nerozeznává, a dovozuje z toho, že jest ob
novu připustiti, třebaže jde o změnu žalobního důvodu, Jen když nárok 
žalobní jest tím oduvodněn. Tento právní názor je mylný. V úvodě 
§ 530 c. ř. s. se praví, že »řízení rozsudkem skončené« může býH za 
podmínek dále uvedených opět obnoveno. Z toho plyne, že může jíti 
vždy jen o obnovení u r č i té h o rozsudkem skončeného řízení, avšak 
sporné řízení jest určeno a individua lisováno nejen spornými stranami 
a žalobní prosbou, nýbrž i ž a lob ním d ů vod e m. Změní-Ii se 
žalobní důvod, nejde o totéž sporné řízení, o týž spor. Z nového práv
ního. důvodu může býti táž prosba žalobní uplatňována novou žalobou, 
ježto nejde o věc rozsouzenou. Když však lze uplatňovati týž právní 
nárok z nového důvodu žalobního novou samostatnou žalobou, nelze 
skončené sporné řízení obnovovati pro takový nový žalobní důvod. 
Uvádí-Ii žalující obec, že by v obnoveném řízení mohla býti změna ža
loby podle § 235 c. ř. s. připuštěna, je na ·omylu, neboť v řízení, které 
následu}e po povolení obnovy, jsou vyloučeny novoty, které nesp«dají 
do rámce důvodů, z nichž byla obnova povolena. Podle § 5,30 Č. 7 
c> ř..s. lze. zajístépovoliti obnovu řízení pro nové skutkové okolnosti, 
ale jen v rámci původního žalobního důvodu. Kdyby se tedy.na řečený 
smír ze dne 25. října 1888 mohlo pohlížeti jedine tak, že jím bylo pro ža
lující obec právo rybolovu v uvedeném úseku Z. potoka s tip u lov á n o, 
byl by názor odvolacího soudu správný, avšiak smír ten a listinu o něm 
lze vyložití také jinak. V listině o smíru tom se nepraví, že se právo 
rybolovu pro obec s-ckou v úseku p. č. 1149/1 zřizuje nebo ujednává, 
nýbrž, že se právo to obci s-cké při zná v á. To může znamenati také, 
že velkostatek o-ský uznal právo rybolovuO'bcí s-ckou tehdy jíž vy
drž e n é, zejména když v předběžných rozpočtech obce té za roky 
1852, 185,3, 1854, 1855 a 1859 jsou uváděny položky za ryby a v roz
počtech za roky 1860, 1861 a· 1868 jsou uvedeny výslovne příjmy obce 
z··lovení ryb ve Z. potoce pod titulem »Spravedlností 'čHi Jurisdikce« 
arovněž~v rozpočtu za·rok 1886 jest položka z lovení ryb 11 v protokole 
o schůzi obecního zastupitelstvo ze dne 16. ledna 1886 se stalo usnesení 
str.an rybolovu pachtýři Janu V. A kdyby i v době dotčeného smíru 
nebyla doba vydržed ještě úplně prošla, mohla projíti v době násle" 
dující, zejména kdyby zůstalo při zjištění nižších soudů v původním 
sporu, že totiž velkostatku o-skému byly okresní správou politickou 
vN. M. vydávány rybářské lístky až teprve od roku 1916 do roku 1927. 
Ostatně poté, kdy velkostatek o-ský přiznal žalující obci v řečeném 
smíru ze dne 25. října 1888 právo rybolovu, mohl by se jeviti pozdější 

- Čís. 16108 -
633 

jeho výkon práva rybolovu v onOm úseku co do pravosti a poctivosti 
držby tohoto práva docela jinak, než jak byl posuzován v původním 
sporu. Může míti tedy onen smír a listina o něm nalezená význam i pro 
otázku vyd r žen í sporného rybolovu, neboť může ho býti užíto 
k posílení dCtkazu o vydržení práva k výhradnému rybolovu žalující 
obcí a bylo by mohlo přednesení této nové skutkové okolnosti (smíru) 
a užití důkazu o ní (protokolu ze dne 25. října 1888) způsobíti pro ža
lující obec příznivější rozhodnutí věci hlavní, což je právě podmínkou 
obnovy podle § 530 Č. 7 c. ř. s. To, že právní zástupce žalující 'Obce 
uvedl při ústním jednání dne 5. října 1933, že žalující obec vyvozuje sve 
právo výhradného ry;bolovu ve sporném úseku Z. potoka z ustanoveni 
odst. 7 smíru ze dne 25. října 1888, nic na věci nemění, neboť jednak 
bylo to předneseno až teprve v řízení, které následovalo po povolení 
obnovy prvým soudem, jednak není tím řečeno, že obec upouští od 
původního žalobního důvodu, totiž vydrž~ní. Právem proto prvý SOU? 

obnovu řízení povolil a bylo tedy tuto ,čast Jeho rozhodnuÍl obnovlÍl. 
Poněvadž však odvolací soud, zamítnu v návrh na obnovu, nezabýval 
se dovolacími důvody ,žalované obce, týkajícími se druhé části roz
sudkového výroku prvého soudu, kterou bylo žalobě v původním sporu 
vyhověno, mllsí tak učiniti nyní, .iežto prvý soud spo]!1 podle § 5:"0 
c. ř. s. jednání a rozhodnutí o přIpustnosÍl obnovy s ]ednal1lm ve vecI 
hlavní. 

čís. 16108. 

Provozovatel autobllSu neodpovídá podle zák. č. 162/1908 ř. z. za 
škodu vzniklou sklouznutím cestujícího na podlaze autobusu kluzké 
následkem naneseného Sfiěhu. Škoda ta není v příčinné souvislosti 
spr o voz e m motorového vozidla. 

(Rozh. ze dne 19. kv.ětna 1937, Rv I 2102/35.) 

žalobkyně, která utrpěla úraz sklouznutím na kluzké ,Po:dlaze aut~
busu následkem toho, že byl na podlaze vozu nanesen ]!nyml cestu]!
címisníh, se na žalovaném majiteli autobusu domáhá náhrady škody, 
Na podlaze autobusu byly jen dřevěné mříže, jichž účelem je zabezpe
čiti chůzi cestujícího obecenstva. Niž š í s o u d y zamítly žalobu. 

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

Dúvody: 

Nižší soudy správně vyslovily, že žalobkyně ne muže důvodně opříti 
svůj nárok oustanovellí autom. zákona č. 162/1908 ř. z. Jde o to, zda 
lze v souzeném případě uznntí, ž·e' škoda byla zpusobena provozem 
(»durch den Betrieb«),. poněvadž podle ustanovení § I řeč. zákána ne
stačí; povstalacli škoda sice při provmu, ale bez příčinné souvislosti 
s ním, a je-IrtOlim tak; zda se může žalovaný zprostiti odpovědnosti 
podle § 2 uved. zákona proto, že škodná událost ani nemůže býti vyvo-

" 
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zována_ z vadné povahy siLostroje, nebo ze zvláštního způsobu jeho vý
konu. zalobk~ně tvrdí, že když chtěla z autobusu vystoupiti, uklouzla 
na J.eho kluzke ~odlaze, poně:/adž do ,,;utobusu nastupující cestující na
nO:11I m~oh? ~ne~~I: žalovanyna,m,ltl, ze na podlaze autobusu byly po
lo~~ny drevene mnze, aby cestujlcI nemohlI uklouznouti, že toto vnitřní 
zanzent autobusu bylo v tom stavu, v jakém byl vůz dodán továrnou 
a že, vnitřní .. zařízení to nepatří k provozním opatřením autobusu, z~ 
ktere by maJItel autobusu odpovídaL V rozhodnutí Č. 13:l64 Sb. n. s, 
n~ něž se odkazuj.e, bylo vyloženo, že o provoz ve smyslu § I autom: 
zak. Jde tehda,. Jsou-II síly určené k pohonu silostroje v činnosti, třebas 
by se sllostroj nepohyboval. Přeruší-li autobus na chvíli v zastávce 
jízdu, aby z ně,ho cestující vystoupili nebo do něho nastoupili, nebyl tím 
Jeho provO'z prerušen. V souzeném případě nebylo sice zjištěno, byl-li 
chod motoru ph zastavení ve stanici E, zastaven a zůstaly-li sily určené 
k Jeho ,pohonu v činnosti, než toho v souzeném připadě ani neni třeba 
poněvadž z věci samé je zřejmé, že přerušením jízdy na zastávce nebyÍ 
provoz ~ám př~rušen; když cestující z autO'busu vystupovali. Jest tedy 
zkoumalt, zda skodna událost v souzeném ,případě byla v příčinné sou
vlsl0.sh s pr~vozem autobu~u, totiž s jeho vadnou povahou, nebo se 
zvl,,;stmm zpusobem Jeho vykonu. Není pochybné, že škodná, událost, 
tohz sklouznutí na podlaze autobu-su pro nanesený sníh kluzké nebo na 
dřevěné mříži tam položené, nenastala následkem vadné povahy auto
busu, nebo-ť tím jest míněna vadná povaha jízdnímu silostroji vlastni, 
to Jest Jeho tec hnl c k y vadná povaha. 'že žalobkynin úraz není 
v, souzeném případě v'p,říčinné souvislosti ani se zvláštní'm způsobem, 
v.yk~~u autobl~:u,. vysvI~a ,z t,?ho, ~e zvláštní Lpůsob výkonu silo stroje ' 
zale:l,v tom; ze Je poh~ne~ ~Ivelnt silou. V souzeném případě netřeba 
ant reslÍ! otazku, zda drevena mříž v autobusu patří k Jeho vnitřnímu 
zaříze~í, poněvadž by zaříze~i to musilo býti vad n é, aby nastala 
odpovednost provozovatele Jlzdy podle automobilového zákona, což 
vš~-~ v souzeném případě zjištěno nebylo. Nárok žalobní, pokud jej lze 
opnhD ustanovení automobilového zákona, není tedy odůvodněn, Pokud 
by Jej bylo posuzovaŤ! podle předpisů práva občanského, bylo na ža-
10bkYlll, aby tvrdila a prokázala zavinění žalovaného. Přednes žalob
~ynin v tom směru však nestačí, aby se jím soudy mohly blíže zabývati 
pk na to správně poukázal již prvý soud. ' 

čís. 16109. 

Ustanovení o koupI na zkoušku (§§ 1080 až 1083 obč. zák.) a 
o správě (§§ 922 a násl. obč. zák.) nelze užiti tam, kde nejde anI o libo
vůli kupce, že zboží schváli, ani o vlastnosti věci, nýbrž o smlouvu uza
vřenou pod určitou výminkou. 

Došlo-II ke kupní smlouvě mlátičky pod podmínkou že stroj bude 
řádně fungovati při vyzkoušení na pohon traktorem kupi~lovým, zrušuje 
se smlouva nesplněním výminky a sluší uvésti všechno v předešlý slav. 

úroky z prodlení jest přisouditi žalobci podle předpisů §§ 1437 329 
až 338 obč. zák. a § 1333 obč. zák. (zák. č. 77/1885 ř. z.). ' , 

(Rozh. ze dne 19. května 1937, Rv [ 215.0/35.) 
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žalobkyně se na žalovaném domáhá zaplacení částky 13.567 Kč 
s 6,% úroky z částky 13.000 Kč od 1. dubna 1933 a z částky 567 Kč od 
1. srpna 1933, t. j. vrácení 13.QOO Kč s přísL, jež vyplatila žalova
nému za mlátičku koupenou pod podmínkou, že mlátička ta bude na 
velkostatku patřícím žalobkyni správně fungovati, což se nesplnilo, a 
náhrady dovozného 467 Kč s přís!. Niž š í s o u d y, zjistivše, že, ža
lobkyně koupila od žalovaného mlátičku za 13.00.0 Kč pod podmínkou, 
že tam bude vyzkoušena na pohon jejím traktorem, že žalobkyně vy
platila kupní cenu dne 13. března J903-3, že nejpozději dne 14, čer
vence 1933 byla mlátička žalobkyni odevzdána a že dne 17. srpna 
1933 bylo zjištěno při mlácení žita na velkostatku žalobkyně, že mlá
tička ta slámu nevyhazuje, zrní zůstává v klasech a mlátička se stává 
provozu neschopnou a že ji proto dala žalobkyně žalovanému k dispo
sici, žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nelze 
souhlasiti s názorem zastávaným žalobkyní, že se koupě mlátičky stala 
pod výminkou »určitou« - žalobkyně má patrně na mysli podmínku 
odkládací -, a že proto nemůže před jejím splněním kupni smlouva na
býti účinnosti. Poněvadž šlo o mlátičku, která byla žalobkyni odendána 
nejpozději 14, 'července 1933, tedy v době žní, nelze míti za to, ž-e jí 
bylo ponecháno na vůli, kdy chce mlátičku vyzkoušeti. Třeba protO' při
svědčiti názoru prvého soudu, že šlo o typickou koupi na zkOušku po
dle § 108.0 obč, zák., při níž, nebyla-Ii zkušebná doba určena úmluvO'u, 
platí při movitých věcech lhůta třídenní, v níž musí se kupující rozhod
nouti, zda koupi neschvaluj.e, sice jinak jest ze smlouvy té zavázán 
(§ 1082 obč. zák.), Poněvadž se žalobkyně nevyjádřila ve lhůtě do 17. 
července 1933, stala se kupní smlouva perfektní a žaloba právem byla 
soudem prvým již z tohoto důvodu zamítnuta. Než i kdyby šlo o žalobu 
ze správy; měla býti podána do šesti měsíců ode dne dodání věci 
(§ 933 obč. zák.). Ježto však stalo se tak až 18. ledna 1934, tedy již po 
zá'konné lhůtě, zamítl i z toho důvodu prvý soud žalobu právem. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl žalobě co do částky 13.567 Kč s 5,% 
úroky od 24, ledna 19034 proti tomu, že žalobkyně vydá žalovanému 
mlátičku, kterou prodal žalobkyni, jinak dovolání nevyhově!. 

Důvody: 

Oba nižší soudy žalobu zamítly, posoudi\'še věc jako koupi na 
zkoušku (§ 1.080 až 10830bč. zák.) " podle ustanQ\'enÍ ospfáv,ě{§§ 923, 
933 obč, zák.). Avšak o koupi na zkoušku nejde, neboť koupě ha zkou
šku (§ 108.0 obč. zák.) jest závíslá na libovůli kupce, že zboží schválL 
V souzeném případě nebyla však koupě mlátíčky závislá na libovůli ža
lobkyně, ale na podmínce, ,že mlátička při vyzkoušení na pohon trakto
rem žalobkyniným bude řádně fungovati. Ostatně žalovaný před proces
ním soudem ani netvrdil, že šlo o koupi na zkoušku, Věc nespadá' ani 
pod ustanovení o správě (§§ 922, 923 obč. zák.), neboť závazky ze 
správy vzejdou, nemá-li smluvní předmět vlastnosti smluvených nebo 
takových, které obvykle IPi'i věci bývají, tedy předpokladem závazku ze 
správy jsou vlastnosti věci samé. V souzeném případě však bylo pod-
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nlínkou smlouvy, že mlátička bude řádně fungGvati při vyzkoušení na 
pohon traktorem žalobkyně, jehož chtěla užívati k mláceni mlátičkou. 
NešlQ tedy pouze o vymíněné vlastnosti mlátičky samé, nýbrž o 10, aby 
řádně fungovala při pohonu strojem jíným. Ustanovení §§ 9'2'2 a 9'23 obč. 
zák., která mluví o »vymíněných« vlastnostech, netýkají se případů uza
vření smlouvy pod určitou výminkou (srv. rozh. Ol. U. n. ř. Č. 3563), kdy 
není možno užíti předpisů o závazcích ze správy. Ježto byla smlouva 
v. souzené věci uzavřena pod skutečnou výminkou (podmínkou), že mlá
Í1čka ta při pohonu traktorem žalobkyně bude řádně fungovati, pilk 
nesplněním řečené výminky byla smlouva zrušena. Na věci nic nemění; 
~e nesplnění výminky bylo zjištěno až v sr/pnu, neboť podle povahy pol
ního hospodářství mohlo se tak státi až v době řádné sklizně a nebylo 
namítáno, že se tak mohlo státi dříve. Slu§í proto zásadně všechno 
uvésti v předešlý stav a jsou oprávněny nároky z obohacení (§§ 877, 1235 
obč. zák.), které se promlčují ve 30 letech (§ 1479' obč. zák.) Jest tedy 
žalovaný povinen vrátiti žalobkyni kupní cenu mlátičky s dovozným 
proti vrácení mlátičky. Výše dovozného popkna nebyla a pouhé po
pření žalobního děje nestačí, nýbrž je potřebí tu kterou námitku uplat
niti. Co do PQžadovaných úroků platí tu předpisy o obohacení resp. o 
bezelstném nebo obmyslném držiteli (§§ 1437, 329 až 338 obč. zák.). 
Proto byly žalobkyni přisouzeny 5% úroky od doručení žaloby (§§ 338 
a 1437 obč. zák.). Co do dalších úroků z .13.000 Kč od 1. dubna 
1933 a z 567 Kč od 1. srpna 1933 bylo žalobu zamítnouti pro nedoe 
statek příslušných ustanovení a rovněž nebylo přisouzeno další 1 % po
žadovaných úroků, ježto nešlo o obchod. 

čís. 16110. 

I. Poskytuje-li skutkový přednes stran v prvé stolici podklad pro 
užití předpisu § 23, odst. 3, konk. ř., lze posuzovati věc s hlediska ře
čeného předpisu, třebaže nebyl výslovně uplatňován. 

II. Došlo-li mezi stavebním družstvem a jeho členem k ujednání 
že člen bude platiti střádalské částky v určité výši a že mu bude svéh~ 
času poskytnuta zápůjčka, přestává býti povinen platiti sjednané částky, 
octlo-li se družstvo v takovém majetkovém stavu, že je jisto, že není a 
nebude s to zápůjčku poskybtouti na př., byl-li prohlášen na jmění druž
stva konkurs. 

(Rozh. ze dne 19. května 1937, Rv I 784/37.) 

Žalující správce konkursní podstaty stavebního společenstva (druž
stva) »H.« se domáhá na žalovaném ,členovi uvedeného družstva, na 
jehož jmění byl prohlášen dne 18. února 1936 konkurs, zaplacení 1.268 
Kč 5'0 h s přísl., a to 50 Kč jako nedoplatku členského podílu a 1218 Kč 
5'0 h z důvodů správních a propagačních výloh, jež jest žalovaný, který 
se stal členem dne 22. srpna 1934 povinen druž,tvu zaplatiti na základě 
toho, že žádalo zápůjčky 2'0.'0'00 Kč a 10.'000 Kč, kterýmžto žádostem 
bylo vyhověno. Proti žalobě namítl žalovaný, že ujednal dne 22. srpna 

- čís. 16110. -
637 

1934 s družstvem »H.«, že bude platiti střádatelské částky po 60 Kč 
měsíčně a že mu družstvo svého času poskytne zápůjčku 2'0.000 Kč, 
kterou bude žalovaný umořovati 120 Kč měsíčně. Co se týká zápůjčky 
10.000 Kč, žalovaný žádost tu nepodepsal. Jinak se k ničemu jinému 
nezavázal, zejména ne k placení správních propagačních nákl~.dů. Žalo
vaný zaplatil družstvu dne 29. srpna 1934 8'0 Kč a dn" 6. r1Jna 1934 
30 Kč. Zápůjčky mu družstvem poskytnuty n~byly. S o udp r v é s t o -
I i c e uznal PQdle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

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

Důvody: 

Jako rozpor se spisy vytýká .žalobce, ~~ se .odvo!ad, soud zabýv~l 
otázkou ohrožení nároku žalovaneho na vzajemne pInem zalobrovo, ac
koli žalovanÝ námitku podle § 1052 obč. zák. nevznesl. Ve skutečnosti 
jde o přípal§ 23, odst. 3, konk. ř., který se od ustanovení § 1'052 obč: 
zák. liší. Podle § 23, odst. 3, konk. ř., je-li druhá strana povmna pll1lÍl 
napřed, může plnění odepříti, dokud nebylo navzájem plněno nebo vzá
jemné plnění zajištěno, jestliže jí, v d.obě ujednání sr;'l~uvy nem,:slly 
býti známy špatné majetkové pomer)' upadcovy., Pro UZll!, toh?to pred
pisu stačí, jestliže z přednesu stran jde najevo, ze JSou dany J~ho pod
mínky, a tomu v souzeném ,pří~adě tak jest. Z přednesu sp~lľnych ,stran 
jde totiž najevo, že žalovaný Ujednal 22. srpna 19'34 s d;uzstvem ~H.«, 
že mu bude platiti střádalské částky po 60 Kč měsíčně a ze mu druzstvo 
poskytne svého času zápůjčku 20.000 Kč, kterou bude ~alo'vaný ,un;o!o
vati 120 Kč měsíčně, že družstvo žalovanému dosud zadnou zapujcku 
neposkytlo, že upadlo v konkurs a že správce Jeho konkursní podstaty 
žaluje žalovaného na placení měsíčních částek. ačkoli ví, že by tyto 
částky byly prQ ž~lovaného ztraceny,_ ježto družstvo .mu nemůže sml~
venou zápůjčku nIkdy pnskytnoutL Zalovany v prve s,toltcl uved!, ze 
odpírá platiti družstvu »H.« střádalské částky; proto, ze mu druzstvo 
neposkytlo zápůjčku 20.000 Kč do 8 dnů, jak prý bylo smluveno. <?'d
pirá-li tedy žalovaný 'plat~ti stř~da.lské ,č~stkYp'rot~, ž,e m.u z,~půJck~ 
nebyla již vyplacena, hm vIce zaJlste odplľa platilI zazalovane stradalske 
i'~,tky, když je jisto, že smluvená zápŮjčka nebli~e 111kdy vyplacena: 
ježto družstvo upadlo v k~nkurs. PoskytuJ~t~dy, prednes stran v prve 
stolici dostatečný skutkovy podklad pro UZll! predplsllJ § 23, odst. 3, 
konk ř. a není liámitka rozporu se spisy v té příčíně odůvodněna. Po 
právní stránce jest rozsudek odvola,:ího S{}udu. sprá~ný, ježto jsou pod
mínky § 23, odst. 3, konk.ř. splncny. z~lobce ~npushl ~ odvolaclm 
sdělení že v době uzavření smlouvy mezI zalovanym a druzstvem »H.« 
bylo d;užstvo ještě s to, aby žalovanému zápůjčku vyplatilo, a v dovo
lání rovněž dopouští, že v době splatnosti střádalských předchozích 
splátek bylo družstvo »H.« ještě v dobrých majetkových po~ě:ech. Ne
třeba se proto zabývati otázkou, zdali žalo~a~lý v době ~J~dna~1 smlouvy 
musil znáti majetkové poměry úpadcovy, clh 111C. K ?amltc,e zalob::ove, 
že žalovaný sám zavini!, pozdějš!, špatné m~!etk~~e p~me"ry, dr~zstv~ 
»H.« tím, že nepJalIl stradalske castky SlOI1ZICl tez k uhrctde nakladu 

II , 
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sp!~vní,ch a ak~isičníc~: nelze přihližeti, ježto jde v té příčině o novotu 
~ nz.em oprav~em nepnrustn~u. Osta!n~ jest P?dle § ~3, odst. 3, konk, 
r. pn smlo~va.~h o, vzaJe.m?em plne~! podmmkou, ze ~právce pod
staty, chce-II, zad aŤ! spInem od druhe strany, musí na mistě úpadce 
~mlouvu plmt! anebo může od smlouvy odstoupiti, žalobce však na místě 
upa~ce sm!ou:,u. n.esplnil a ani ji v souzeném případě splniti nemůže, 
Take n~proh~as!I,. ze smlou:,u, splní. a proto nemůže o vz.rjemné plnění 
zalovaŤ!, Ponevadz pak pInem úpadcem Je v souzeném případě zmařeno 
J.eho vín,ou po případě náhodou, za kterou on odpovídá, mohl dokonce 
za 10 vany podle § 920 obč, zák. od smlouvy odstoupiti. 

čís. 16111. 

. Na odpušt~ní ve smyslu § 14 cl rozl. zák. mlčky učiněné lze uznati 
Jen. tehda, nem-Ii možno dojíti podle okolností případu k jinému závěru 
nez k tomu, že manžel chce bez zřetele na vinu druhého manžela s nim 
dále žíti v manželském společenství. 

(Rozh. ze dne 19, kvtěna 1937, Rv I 1097/37,) 

Žalující manžel se domáhal rozluky manželství uzavřeného s žalo~ 
va??u manželkou jednak pro těžké ubližování a opětovné velmí citelné 
urazky se strany zal.ované ~~ !~ e) rozl. zák,), jedn."k pro hlutboký roz
vrat (§ 13 h) rozL zakl. N! Z S! S o II d Y zam!tly zalobu mimo jíné též 
proto, ,že skute~nosti uplatňo~a?é jako důvody rozluky podle § 13 e) 
rozL zak. byly zalobcem odpusteny, 

Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání a uv~dl v otázce, o níž 
jde, v 

důvodech: 

• ?~a !,1ižší. soudy usuzují" že žalobce odpustil žalované urážky a ubli
zovam Ť!m, ze v rozvodovem sporu prohlásil při ústním jednání dne 
5, IIstopadu.1928, že r:emůže trvati na svém tvrzení o vině žalované, jak 
je uvedl v zalob.e, a ze bere žalobu zpět. Správně vytýká žalobce, že 
v tom nehe spatrovati odpuštěni. Odpuštění ve smyslu § 14 c) rozL z.rk, 
~est prom~n~tr yIny, jest, to projev vule, kterým jeden manžel prohlašuje, 
ze odpousŤl VInU druhveho .manžela. Uražený musí býti ochoten žíti 
s ublIz~vatelem, pokrawvatr v manželském spol,ečenství s provinivším 
se manzelem, zapomenouti mu provinění, jako by se bylo nestalo, Ne
byl-I.i t,,;kový projev vůle učiněn výslovně, jest hodnotiti všechny skuteč
nos!! ,tykaJ1c! se toho, vc~ s.e. uplatňuje jako projev mlčky učiněný, a jest 
m,o,:ne uz~aŤl na odpustem)en lehda, nelze-Ii dojíti k žádnému jinému 
zaveru nez k tornu, ze manzel chce bez zřetele na vinu druhého manžela 
s ním dále žíti v manželském společenství (§ 863 obč. zák,). Posuzuje-Ii 
sev takto žalobcův projev, který se stal po smíru o majetkových po
merech stran a zárove,ň s uznáním tvrzení o nadávkách, jež pronesl 
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proti manželce, jest patrno, že šlo o podklad pro rozsudek o rozvodu, 
tedy pro rozchod manželů, a nikoli pro pokračování v manželském spole
čenství. To odporuje pojmu odpuštění. 

čís. 16112. 

I. Zrušil-Ii odvolací soud rozsudek soudu prvé stolic.e pro zmatečnost 
(§ 477 c. ř. s.)., mohou strany přednésti nové skutečnosti a průvody. 

II: Koná-Ii syn svým rodičilm pi'lležitostně práce tak nepatrné, že 
nelze mluviti o služebním poměru, může se v poskytování výživy se 
strany rodičů jeviti podporování ve smyslu § 3 vyživ. zák. 

III. V žalobě lze uplatniti důvody podle § 2 a § 3 vyživ. zák. vedle 
sebe, avšak odsouditi lze jen podle jednoho z nich. 

IV. Podle § 3 vyživ. zák. lze žalovati na plněni, která se stanou 
splatnými v budoucnosti po dobu, po kterou podpora bude poskytována. 

(Rozh, ze dne 19, května 1937, Rv II 235/37.) 

Ad IV, v témž smyslu rozh, Č, 857 Úr. sb. 

S)in žalovaných Jan K i'e nemanželským otcem žalobkyně a má jí 
plaŤ1Íl podle rozsudku ze dne 8. května 1935 na výživném měsíčně pře
dem 80 Kč od 4, dubna 1935 až do dokonaného 5. roku, pak měsíčně 
předem 100 Kč až do dokonanéhO' 10. roku a od té doby měsíčně 120 Kč 
až do té doby, kdy se žalobkyně bude mO'd sama živiti. žalobkyně tvrdí, 
že Jan K:. vykonává žalovaným všechny zemědělské práce na polích 
! d~ma pn chovu dobytka a že ho žalovaní za to lživí, šatí a dávají mu 
take hotovosÍl na osobní potřeby a útraty. Žalovaní mají asi 23 měřic 
pozemků, synovy pO'moci nutně potřebují, neboť jsou staří a nestačí 
samI na vedení celého hospodářství. Podle vyživovacíhO' zákona platí, 
že byla smluvena mzda, pro jejíž určení mimo stravu a jiné zaopatření 
uvádí žalobkyně částku 100 Kč měsíčně, ŽalO'vaní věděli již v prvni 
polovici roku 1935 o nároku žalobkyně na výživné proti Janu K, nej
později však zvěděli o tom v září 1935 při skončení sporu o otcovství 
a jsou tedy povinni platiti žalobkyni výživné nejméně od 1. října 1935. 
Žalobkyně vedla také na svého nemanželského otce exekuci zabavením 
mzdy, avšak exekuce zustala. bezvýsledná, Žalovaní namítli, že jejich 
syn Jan K není hoden mzdy ]()() Kč měsíčně, neboť pouze vypomáhá 
v hosjJodářství, které si žalovaní mohou sami opatřiti, aniž potřebují 
pomoc!. HospodařI pouze na 12 měřicích pozemků, ježto asi 8 měřic 
svých pozemkll dali do užívání druhému synu Antonín·u K Za výpomoc 
syna Jana K, živí a šatí, poněvadž nemá jiného příjmu. Po zrušení roz
sudku prvého soudu odvolacím soudem a vráceni věci k dalšímu jednání 
a ~ovému rozhodnutí, jJřednesla žalobkyně dále, že žalO'vaní podporují 
sveho syna poskytovámm výživy, takže si nehledí výdělečné činnosti 
uložené mu § I vyživ, zák Jan K ,pomáhá i známým při polní práci 
z ochoty, nedává si za to platiti a o práci se ani neuchází. Domáhá se 
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proto, aby žalovaní byli odsouzeni s Janem K. rukou společnou a ne
dilnou k placeni výše dotčených vyživovacích dávek podle § 3 vyživ. 
zák., a to za dobu, po kterou synovi poskytuji výživu. Žalovaní se ohra
dili proti tomuto dalšímu přednesu jako nepřípustnému a opožděnému. 
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

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

Důvody: 

Žaloba byla opřena o §§ 2 a 3 vyživ. zák., prosba žalobní neodpo" 
vídá závazku podle § 2 řeč. zák. Prvý soud rozsudkem ze dne 25. únOra 
1936 vyhověl žalobě z důvodu §§ 2 i 3 vyživ. zák. Odvolací soud zrušil 
rozsudek ten pro zmatečnost podle § 477 č. 9 c. ř. s" poněvadž § 2 vy
lučuje použiti § 3 uved. zák., a vráti! věc prvému soudu, aby dále }edna\ 
a znova rozhodl. Poté zástupce žalobkynin přednesl při ústnim jednání 
ze dne 4. listopadu 1936, že žalovaní podporují svého syna Jana K, ne
manželského otce žalobkynina, poskytováním výživy, takže si nehledí 
výdělečné činnosti uložené mu § I vyživ. zák., že Jan K. pomáhá i zna
mým při pol nich pracích z ochoty a nedává si za to platiti, že se o práci 
ani nikdy nikde neucházel a že jsou tedy žalovaní podle § 3 řeč. zák. 
zavázáni s Janem K. rukou společnou a nedílnou za dávky na výživném 
po dobu, .po kterou podporu tu poskytují. Uvedený nový přednes byl 
přípustný, ježto původní rozsudek prvého soudu nebyl zrušen z důvodu 
§ 496 č. 2 c. ř. s., nýbrž z důvoduzmat'ečností, a je výtka dovoIatelů 
v té příčině neoprávněna. Prvý soud v novém rozsudku ze dne 10. listo
padu 1936 zjistil souhrnně z provedených ·důkazů, že syn žalovaných 
Jan K. pomiťhá jim v jejich polnim hospodářslví a že by byl za to jako 
čeledín hoden mzdy asi 300 Kč měsíčně. Z toho je skutkovým zjištěnim 
jen to, že syn Jan K. pomáhá svým rodičům při jejich polním hospo
dářství, kdežto zda a jaké mzdy by za !to byl hoden, jest jen právním 
posouzením óerpaným z po·sudku soudního znalce Josela V., který udal, 
že odhaduje mzdu čeledína při stálém zaměstnání asi na 300 Kč mě
síčně. Odvolací soud byl oprávněn i bez opakování důkazů doplniti ho
řejší skutkové zjištění prvého soudu zjištěním, že žalovaní Jana K. živí 
a šatí, že on jim za to občas v hospodářství vypomáhá pouze, jde-Ii 
o nutné práce, že jinak veškerou práci v jejich hospodářství dělá jeho 
otec sám a že se Jan K. .o práci nikde neucházel. Považuje tedy odvolaCí 
soud práci, kterou Jan K. tu a tam žalovaným koná, za tak nepatrnou, 
že nelze mluviti o služebním poměru mezi nimi a ž,e se tedy ,poskyto
vání výživy a šatstva Janu K. se strany žalovaných jeví podporováním 
ve smyslu § 3 vyživ. zák. K témuž úsudku dospěl ostatně i prvý soud, 
zdůrazni v, že žalovaní podporují svého syna Jana K. poskytováním vý.
živy nad svoji rodičovskou povinnost, takže si Jan K. nehledí výdělečné 
činnosti zákonem mu uložené, a odsoudil žalované podle § 3 vyživ. zák. 
Není zde proto nějakého rozporu se spisy a také právní posouzení odvo
lacího soudu odpovídá zjištěnému skutkovému stavu. V žalobě možno 
uplatniti oba důvody jak podle§ 2, tak podle § 3 vyživ. z:i:IL, odsouditi 
lze o·všem toliko podle jednoho z nich. Žalovaní nejsou povinni vyživo-
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vati svého syna Jana K., jemuž je 28 let a jenž je výdělku schopný, 
a žalovaní ani netvrdili, že ho žiVÍ i šatí proto, že výděiečné práce, ,ač 
se o ni snaží, nikde dostati nemůže. Nemohli proto nižší soudy přihlížeti 
k svědecké výpovědi Jana K., že se dosud o práci nikde neucházel, 
poněvadž ví, že práce není, ale kdyby bylo možno, že by si rád vydě
lával. To, že pomáhá při polních pracích svým známým z ochoty a 
zdarma, nic na věci nemění, neboť podle § 1 vyživ. zák. jest povinen 
vykonávati činnost výdělečnou, aby z jejího výtěžku mohl řádně dostáti 
vyživovacímu závazku vůči svému žalujícímu ditěti. Pokud dovolatelé 
uplatňují, že ani za podmínek § 3 vyživ. zák. neměli býti odsouzeni 
k placení výživného za dobu budoucí, nelze jim přisvědčiti. Podle § 3 
uved. zák. jest podporovatel osoby k výživě povinné zavázán s ní rukou 
společnou a nedílnou za dávky příslušící oprávněnému za dobu, po 
kterou poskytoval podporu. Z této solidárnosti závazku podporovatele 
za dávky povinného, opětující se v budoucnosti, plyne, že lze podle § 3 
vyživ. zák. žalovati i na plnění, která se stanou splatná po vynesení 
rozsudku, tedy v budoucnosti, ovšem jen po dobu, dokud se bude pod
pora ta poskytovati (ro·zh. č. 857 úr. sb.). 

čís. 16113. 

Ručení dědice, který .opominul navrhnúuti sVúlání věřitelů za poZů
stalústní dluhy. 

Prú rúzsah ručení nerozhoduje, že pozůstalústni jmění bylo vyčer
páno uspok.ojením věřitele, který se, nevyčkav .odevzdání pozůstalosti, 
uspúkojil exekučně, nýbrž jediné to, že v púzustalosti bylú jmění, z n~h.o~ 
by d.osud neuspokojený věřitel dosáhl aspoň poměrnéhO uspokojem, 
kdyby bylo k svolání došlo. 

Dědic nemůže namítati, že se příhlásil výmineěně. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, R I 529/37.) 

Srv. rozh. č. 9452, 10171, 10673- Sb. n. s. 

Žalující č-eskoslovenský stát se na žalo."aném domá~á zaplac.ení 
částky 38.769 Kč 70 h, t. j. hodnoty členskeho POdllu a cekatels-keho 
vkladu zemřelé Olgy V. u Stavebního družstva v S., kteroužto částku 
pozůstalostní soud odevzdal odevzdací listinou z 12. října 19'31 žalo
vanému jako dědici po Olze V. přihlášivšímu se k této pozůstalo,sti ze 
zákona výminečně. Svůj nárok vůči pozůstalosti po Olz,e, V .. 0dů:,odnU 
žalující stát tím, že zůstavitelka Olga V. Jako. pokl~dm .~redmce ,cesk?
slovenských státních drah nedovolenou mampulac; s ]1~denkaml zpu: 
sobila státu škodu ve výši 114.436 Kč 60 h. Pohledavkou tou v uvedene 
výši přihlášenou k pozůstalostním~ Hzení byl~ ředit~lství. ~s. ~tá!ních 
drah pozůstalostmm ~oudem ?oukaza~o na P?rad pra~a,. ]ezto )' zalo~ 
vaný neuznal za pozustalostm dluh. zalovany n;lmo ]~ne . na;n;tl pr~tl 
žalobě, že z pozLlstalosti po Olze V. mc neobdrzel, ]ezto ]edme pozu·, 
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stalostní jmění, t. j. pohledávka za Stavebním družstvem v S. byla exe
kučně zabavena a přikázána k vybrání jíné věřitelce Olgy V. M.aríí V. 
pro pohledávku 37.828.10 Kč s úroky a útratamí a tou také byla vy
brána, takže žalovaný jako výmínečný dědic z pozůstalosti níc nedo
stal a nemůže tudíž nic platiti, a dále že pohledávka pozůstalosti za 
jn:en?vaným družstvem nečínila 28.769 Ké 71 h, jak tvrdí žalobce, 
~ybrz Jen. 26.,000 Kč, ~e z pOhledá;:ky té ,:,usily by býtí zaplaceny 
utraty pOJednam pozustalosh ve vysl 963 Kc .20 h a výlohy nemoci a 
pohřbu ve výši 7.391 Kč 10 h, takže na ostatní věřitele by zbylo jen 
17.655.70 Kč. Ostatně by prý i z této částky mohla žalobci připadnouti 
tohko poměrná část se zřením na ostatní dluhy pozůstalostní. S o u d 
p r v é s tol i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uložil prvému 
soudu, ;rby po právní moci zrušujícího usnesení znova rozhodl. D ů
vod y: Prvý soud zamítl žalobu jediné proto, že celé pozllstalostní 
jn:éní ~o zemřelé Olze V. bylo vyčerpáno, aniž z něho žalovaný, jenž se 
pnhlasIl k pozůstalosti s dobrodinim inventáře, něco obdržel. Žalobce 
právem napadá tento názor jako nesprávný. Dědic: přihlásivší se k po
zůstalosti výminečně, nemůže se totiž brániti proti žalobě věřitelově 
tím, že snad ostatní. věřitelé dostali již tolik, kolik činí pozůstalostní 
a~:iva (rolh. č. 9452, 10171 Sb. n. s.). Mohl by jen namítati, ~e žalující 
ventel byl uspokojen do výše pozllstalostnich aktiv, anebo že již dostal 
~spooň to, co bf na něho připadlo při použití pozůstalosti k uspokojeni vě
ntelu podle zakonného potádku, po ,přípwdě, že žalující věřitel více po
žadovati nemůže. Posléz uvedeným způsobem se žalovaný proti žalobě 
skutečně bránil, tvrdě, že by v nejkrajnějším pIípadě žalobce mohl ,po
žadovati jen kvotu odpovídající poměru jeho pohledávky k pohledávce 
druhého věřitele Marie V., t. j. podle výpočtu žalovaného 13.22'6 'Kč 
26 h. Není tudíž novotou, jak se žalovaný ve svém odvolacím sdělení 
snaží dovoditi, když žalobce poukazuje na ustanovení § 815 obč. zák., 
neboť žalovaný sám tvrdil skutečnosti týkající se řečeného předpisu. 
K tomu jest ještě dodati, že jest právě jen věcí dědice, aby vznesl ná
mItku svého omezeného rnčení a ji ve všech směrech náležitě odůvodnil. 
Odvolací důvod nesprávného posouzení věci po právní stránce j-est tudíž 
splněn a z toho zároveň vyplývá i dúvodnost výtky, že řízení zůstalo 
neúplné, poněvadž se prvý soud nezabýval otázkou, zda žalobní nárok 
Jest co do svého dllvodu po právu. Bylo proto rozhodnouti, jak shora 
uvedeno. 

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

Dtlvody: 

Žaloba byla podána na žalovaného jako dědice, kkrému byla po 
přijetí jeho vyminečné přihlášky dědické k pozústalosti po Olze V. 
proti níž prý příslušela žalobci pohledávka 114.436 Kč 60 h, uvedená 
pozůstalo·st odevzdána s částkou 38.769 Kč 70 h. Jest tudíž v souze
ném sporu posouditi, zda a do jaké výše ručí žalovaný po odevzdání 
pozůstalosti po Olze V. za zažalovaný pozůstalostní dluh, aby mohlo 
býti fO'zhotdnuto, zda jest ho jako osobního dlužníka žalobcova odsou
diti k zaplacení celého zažalova-ného peníze či aspoň nějaké jeho části, 
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a uvážiti, jaký právní význam má námitka žalovaného, že z pozůstalosti 
po Olz'e V. nic neohdržel, ježto uvedenou námitkou žalovaný též 
~platnil, ,~e v době ~dev~dání pozůstalosti bylo pozůstalostní jmění již 
Jlnym ventelem vycer,pano, ze on sám po odevzdání pozůstalosti 
ani žádného věřitele nemohl uspokojiti a neuspokojí a že tudíž n'ení pro 
nedostatek pozůstalostního' jmění ani povinen uspokOjiti žalobce. Od
volací soud nepokládal za potřebné, aby správnost této námitky žalo
vaného by~a zjišťován~. vycházeje ,z právního názoru, že i kdyby žalo
vany prokazal svou namltku, nemelo by to pro rozhodnutí sporu vý
znamu, když žalovaný, opuminuv navrhnouti podle § 813 obč. zák. svo
lání pozůstalostních věřitelů, mohl by proti ža!obnímu nároku s úspě
chem jedině namítnouti, že žaloboebyl z pozůstalostního jmění natoUk 
uspokojen, kolik se mu z něho podle zákona mělo dostati. Dovolací SOud 
schvaluje tento právní názor odvolacího soudu. žalovaný nepopřel, že 
nepožádalo svolání pozůstalostních věřitelů podle § 813 obč. zák., a 
jest proto jen posouditi, jaké právní následky má toto "pominutí žalo
vaného pro rozsah jeho rnčení za pozůstalostní dluhy třeba~e se při
hlásil k pozůstalosti výmínečně. Opomine-Ii dědic pož;dati podle § 813 
obč. zák. o svolání pOlůstalostních věřitelů, ručí jim podle § 815 
obč. zák., třebas se byl přihlásil k dědictví s výhradou, celým svým 
jměním do té míry, pokud by byli dosahli zaplacení, kdyby se bylo po
užilo pozůstalosti k uspokojení věřitelů podle zákonného řádu. Z uve
deného doslovu § 815 obč. zák. vyplývá jasně, že pro rozsah rnčení dě
dice, který opominul požádati za svolání pozůstalostních věřitelů, jest 
zcela nerozhodné, že pozůstalostní jmění bylo vyčerpáno uspokojením 
věřitele, který, nevyčkav odevzdání pozůstalosti dědici k ní se přihlá
sivšímu, svou pohledávku proti pozůstalosti zažaloval a uspokojil se 
nuceně z pOlůstalostního jmění, a že záleží jedině na tom, že v pozů
stalosti bylo jmění, z kterého by pozůstalostní věřitel byl dosáhl aspoú' 
poměrného uspokojení své pohledávky, kdyby bylo došlo k svolání po
zůstalosthích věřitelů. Hozsah ručení dědice, opominuvšího požádati o 
svolání pozůstalostních věřitelů, až do této míry jest tudíž přímým ná
sledkem jeho opominutí požádati o svolání pozůstalostních věřítelů 
a není dále třeba žádného dalšího zavinění dědice na neuspokojení vě
řitele, který se domáhá z,"placení své pohledávky po odevzdání pozů
stalosti ze jmění dědice samého. Tento rozsah ručení dědice přihlásiv
šího se výminečně k pozůstalosti a opominuvšího požádati podle § 813 
obč. zák. o svolání pozůstalostních věřitelů .plyne nejen z jasného do
slovu ustanovení § 815 obč. zák., ale i z materiálií ,k řečenému ustanovení 
(Olner, svazek ll, str. 29'1), neboť materiálie ty dosvědčují, že bylo 
zvoleno přísnější osobní ručení dědice, který opominul požádati o svo
lání pozůstalostnkh věřitelů, i. když by celé pozůstalostní jmění bylo 
vyčerpáno uspokojením některého pozůstalostního věřitele. Je-li tomu 
tak, není žalovaný oprávněn dovolávati se proti žalobě omezenosti 
svého ručení z dúvodu, že se k pozůstalosti po Olze V. přihlásil vými
nečně podle § 802 obč. zák., a jest třeba jednati o žalobě dále, aby 
mohl býti zjištěn skutkový podklad pro rozsah osobního ručení žalova
ného za žalovanou pohledávku. Dovozuje-li žalovaný, že se žalobce 
v odvolání nepří,pustně dovolává ustanovení § 81 S obč. zák., ježto prý 
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na soudě prvé stuhce nepřednesl, že žalovaný nepožádalo svolání 1'0-
zůstalostních vHitelů, není ani tato námitka odůvodněna. žalobce v od
volání jen vyvracel námitku žalovaného, že je zproštěn ručení .za za
žalovanou pohledávku, poněvadž prý pozůstalostní jmění bylo vyčer
páno uspokojením jednoho pozůstalostního věj·itele, dovolával se ob
sahu pozůstalostních spisů D III 75/31, kterými nabídl důkaz a kterými 
byl důkaz také proveden a z nichž bylo zřejmé. že žalovaný nepožádal 
{) svolání pozůstalostních věřitelů. Po skutkové stránce i1epřednesl tudíž 
žalobce v odvolacím řízení nic nového a po právní stránce se obíral 
pouze námitkou žalovaným vznesenou, dovozuje z ustanovení § 815 obč. 
zák. její neodůvodněnost. 

čls .• 16114. 

Umluvili-Ii smluvci při sjednáni nájemní smlouvy, že se nájemci zá: 
roveň vyhrazuje právo koupiti najatou věc do určité doby po odevzdám 
za určitou cenu, avšak nájemce vyhrazeného mu práva nepoužil, nýbr~ 
se rozhodl teprve později věc koupiti, nelze nájelOOl smlouvu pokládati 
za smlouvu, již se mělo dosáhnouti účelu splátkového obchodu, a vzta
hovati na nájemni smlouvu předpisy splátkového zákona. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv I 1359/35.) 

Žalující firma se na žalovaném (fotografovi) domáhá zaplacení 
22'.446 Kč 65 h s přísl. a k odůvodnění žaloby přednesla, že žalovaný 
koupil od ní v říjnu 1930 lo'tografický alparát "Photomaton« za 33.000 
Kč splatných v měsíčních 24 stejných splátkách po 1.500 Kč a odbiral 
materiál potřebnÝ k provozování dotčeného aparátu. K 31. prosincI 
1931 vyplývala ž tohoto obchodního spojení pro žalobkyni pohledávka 
80.258 Ke' 75 h, kterou přihlásila ve vyrovnacím řizení zahájeném o 
jmění žalovaného a již žalova!,ý ve v~rovna:cím řízení i pozdéjí uznal. 
Vyrovnání nebylo potvrzeno, zalohky:ne s~ ~yhradI~a vla~tUlctvI k, pr,~
danému aparátu; žalovaný pwk aparat vrahl, začez mu zalobkyne pn
psala k dobru částku 25.000 Kč se

v 
zř~ním na 2 V2 :očniv už~v~ní ,a 3'ne

hodnocení. Dále uplatnila žalobkyne častku 7.500 Kc smcnecne. Smenky 
vydané žalovaným byly žalobkyní znehodnoceny a)sou. k disposici ža: 
lovaného. Ze zbývající částky 47.758 Kč 75 h oOUlflkuje zalobkyne 
žalovanému dalších 53% a lú,roky, nepustí-li se žalovaný do sporu. Za 
sporu prohlásila žalobkyně, že bonifikuje žalovanému za vrácený apar~t 
plnou kupní cenu 36.000 Kč, takže úhrnný dluh žalovaného činí 36.7:>8 
Kč 75 h, trvá však na původní žalobní žádo'sti, ježto se žalovaný pustIl 
do rozepře a žalohkyně není již vázoána 5~% sle~ou. Proh žalo?ě na: 
míti žalovaný, že o aparátu ~yla p!'vodne sj~?naona, smlo'll~a naje~:Ul, 
při čemž bylo ujednáno jako najemne 25% z prIJ?,u zalovaneho v~teze-_ 
ných z uvedeného přístroje. Jde proto o }~~t~eny obc!,od splatkovy. Po: 
zději žalovaný koupil aparát n~ 2~ mesI~l1lch splatek za 3'6.000 Kc 
s výhradou vlastnictví žalobkyne az do uplneho .zapla,~eUl. ~upoval 
pak také potřebný materiál a odebral takto od nI ZbOZI za uhrnnoti 
cenu 140.110 Kč 30 h. Na to zaplatil 173.833 Kč 85 h, takže za-
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platil o 33.723 Kč 55 h více, než měl zaplatiti, a namital proto 
tuto vzájemnou pohledávku k započtení. Aparát žalObkyni vrátil. 
Jde také o zkrácení ,přes polovici. Původní smlouvou nájemní ža
lovaný najal od žalobkyně aparát "Photomaton« na tři roky, zava
zuje se mezi jiným, že bude platiti žalobkyni "licenci« 25,% denních 
hrubých příjmů za každý obrázkový pásek. žalovaný měl právo koupiti 
aparát do 6 neděl po jeho instalaci a žalobkyně měla v tom případě 
zapo.čísti na kupní cenu 30% svého podílu na hrubých příjmech. Až do 
úplného zaplacení kupní ceny měl aparát zůstati vlastnictvím žalobky
niným. Smlouvou ze dne 3. září I Y31 žalobkyně prodala žalovanému 
aparát za 36.000 Kč na 24 stejných měsíčních s:plátek a s výhradou 
vlastnictví až do zaplacení kupní ceny. Niž š í s o u d y, vycházejíce 
z názoru, že jde o splátkový obchod ve smyslu zák. ·č. 70/1396 ř. z., 
zamítly žalobu, soud prvé stolice z těchto důvodů: Jde o 
obchOd splátkový ve smyslu zák. č. 70/1896 ř. z. Podle § 9 řeč. zák. se 
předpisy zákona vztahují i na smlouvy, kterými se dosáhne účelu splát
kového obchodu jiným zpúsobem, zejména pronájmem věci. »Smlouva 
ná}emní«, O' niž jde, není skutečně ničím jiným než zastřenou kupní 
smlouvou. Smlouva ta pamatovala již na koupi aparátu a ustanovila, že 
pro ten případ má býti vráceno na kupní cenu 2Ú(% zaplaceného "ná
jemného«. Skutečně došlo p,"k k smlouvě kupní. Také z korespondence 
stran vysvítá, že obě smlouvy tvoří celek. Tak prohlásila žalobkyně 
v dopíse ze dne 2. února 1933, že jest ochotna vzíti zpět prodaný aparát, 
pro kterýžto případ bonifikuje splátky již konané jako nájemné. Jest 
nesporné, že žalovaný na žádost žalobkyninu koupený aparát vrátil. 
Podle § 2 řeč. zák. musí v tom případě žalobkyně vrátiti žalobci při
jatou zálohu a zaplacené splátky se zákonnými úroky ode dne přij-etí 
- ujednání opačné, že žalobkyně má vrátiti pouze 2'0%, jest neplatné 
- a žalovaný má vrátiti věc a zaplatiti za užívaní věci v mezidobí při-
měřenou náhradu. Srovnávají-li se oba výpisy kont sporných stran, vy
plývá z nich toto: žalobkyně dodala žalo·vanému do 3,1. prosince 1931 
"Photomaton« a rúzné zboží za úhrnnou cenu 140.112 Kč 8'0 h (dle sesta
vení žalovaného zboží za 140.110 Kč 300 hl, takže rozdíl obou výpisů ,činí 
pouze 2.50 Kč.Žalovaný konal proto, což vysvítá souhlasně z obou vý
pisů, splátky ve výší 137.112 Kč '05 h, takže jeho dluh činí ke dni 31. 
prosince 1931 3.'09'8 Kč 25 h, resp. podle sestavení žalobkynina částku 
77.158 Kč jako nájemné ve výši 25,% hrubých příjmů žalovaného a vy
počítává takto debetní saldo žalovaného ve výši 8'0.258 Kč 75 h. Na tuto 
částku nelze však brátí zřetel, neboť podle § 2: zák. osplát. obch. musí 
žalobkyně částku 77.158 Kč zaplacenou ve splátkách jako nájemné ža
lovanému vrátiti. Pohledávka žalobkynina činí tedy k 31. prosince 193·1 
3.098 Kč 25 h resp. 3.100 Kč 75 h. Ježto žalovaný vrátil fotografický 
aparát, jest kupní cenu 36 .. oo0Kč připsati mu k dobru. Dále zažalovala 
již žalobkyně částku 7.5'00 Kč, takže zbývající její pohledávka se sni
žuje o 43.500 Kč a resultuje pro žalovaného pohledávka 40.399 Kč 
25 h resp. 40.401 Kč 75 h. Naproti tomu jest žalovaný dlužen přímě~ 
řenou náhradu za užívání věci v mezidobí. žalobkyně sama oceňuje pů
vodně náhradu tu částkou 11.000 Kč, neboť po.Čítá za vrácený aparát 
jenom 25.000 Kč místo plnou kupní cenu 36.'000 Kč. Avšak, í kdyby 
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se počítala náhrada plnou výší kupní ceny, vyplývalo by z toho, že 
by žalovaný i takto nebyl nic dlužen, nýbrž že by měl proti žalobkyni 
ještě pohledávku. Žaloba není proto odůvodněna. 

Ne j vy Š š i s o u d uznal podle žaloby, vysloviv, že vzájemná po
hledávka žalovaného v částce 33.723 Kč 55 h, namítaná započtením, 
není po právu. 

Důvody: 

Procesní soud zjistil, 'aniž sporné strany něco proti tomu namítaly, 
a odvolací soud převzal jeho zjištění, že žalobkyně dodala žalovanému 
až do 31. prosince 1931 přístroj značky »Photomaton« a různé zbo'ží za 
úhrnnou Cenu nejméně 140.110 Kč 30 h. Rovněž bylo zjištěno, že ža
lovaný na svůj dluh splatil celkem 137.112 Kč 05 h a že vrátil žalob
kyni uvedený přistroj »Photomaton«, začež mu žalobkyně připsala 
k jeho dobru celou kupní cenu ve výši 36.000 Kč; kromě toho zažalo
vala žalobkyně žalovaného zvlášť o částku 7.500 Kč. Další pohle
dávka žalobkynina v nesporné teď výši 77.158 Kč nebyla nižšími sto
lkemi uznána za oduvodněnou, pročež dospěly k úsudku, že žalovaný 
plnil žalobkyni více, než jí přísluší, i kdyby vrácený přístroj pro opotře
bení vůbec již neměl ceny. Tento závěr nižšich stolic spočivá na právně 
mylném předpokladu, že nájemní smlouva z října 1929 sleduje vpravdě 
tentýž účel jako splátkový obchod, takže by bylo užíti ustanoveni § 9 
zákona ze dne 27. dubna 1896, ,Č. 70' ř. z., a žalobkyně, ustoupivši od 
smlouvy podle § 2 řeč. zák., je prý povinna vrátili- žalovanému také ty 
částky, jež požadovala z titulu »nájemného«, ačkoliv P'I'}' šlo o splátky 
na kupní cenu. Bylo proto 1lkoumati, zdali uvedená nájemní smlouva 
byla takovou smlouvou, kterou se mělo dosahnouti účelu' splátkového 
obchodu jiným způsobem, zejména nájemným přenecháním věci. Podle 
§ 1 uved. zák. jsou však splátkové obchody ve smyslu tohoto zákona 
jen prodeje movitých věcí, sjednané za provozování obchodu nebo jme 
živnosti, jejichž kupní cena má býti zapravena po částkách a které se 
kupujícímu odevzdávají dříve, nežli kupní cena jest úplně zaplacena. 
Podstatnou náležitostí splátkového obchodu je tedy, že směřuje k pře
vodu vlastnictví k movité věci odevzdané nabyvateli před úplným zapla
cením kupní ceny, která má býti zapravena po částkách. Smlouvou 
z října 1929 bylo ovšem nájemci vyhrazeno právo koupiti najatý přístroj 
do šesti neděl po provedené instalaci za kupní cenu 750 liber šterlinků, 
ale přijetí této nabídky se mohlo státi jen doporučeným psaním ve sm:u
vené lhůtě. Žádná strana netvrdila, že žalovaný toho práva pouzll, 
naopak kupní smlouva o přístroji »PhotomatoD« byla mezi nimi uza
vřena teprve dne 3. září 1931. Ani jinak nev)1ptlývá z nájemní smlouvy, 
že mělo po zaplacení určitého nájemného anebo po uplynutí určité doby 
přejíti vlastnictví k »pronajaté« věci na »nájemce« jako nabyvatele, 
a nelze proto 'tvrditi, že nájemní smlouvou mělo býti dosaženo téhož 
účelu jako u splátkového obchodu. Rozhodl-li se žalovaný dne 3. zan 
1931 koupiti přístroj, jejž do té doby měl v nájmu, nebyla tím právní 
povaha dosavadní smlouvy změněna a ježto po té stránce nebylo nic 
ujednáno - alespoň nebylo nic předneseno -, nelze obě smlouvy po-
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kládati za jednotn~ cele.k, zejména n,~lze vztahovati ~!~dp:isy :plátko~ 
vého zákona na najemnr smlouvu z njna 1929, sledupcI pny ucel nez 
prodej přístroje »Photomat,~n« na splátky., Pohledávka 77 .158 ~Š bJ.'la 
podle nájemnr smlouvy z r!Jna 1929 hcenClllm poplatkem, vymerenym 
podle hrubých příjmů _dosažený~h. ž~lovaný!n, a brl a t~dy ,~ml~venou 
úplatou za pronájem pnstroje. Jezto zalovany prolI clselne vysl teto po
hledávky nic nenamítá, netřeba také vysvětlovati, zdali se ujednan~ 
licenčni poplatek vztahuje pouze na jeden přístroj nebo ve skutečnostI 
na tři přistroje, jak žalobkyně v dovolání do.Jičuje, a stačí k posouzení 
souzeného sporu, že bylo již z výpisu ze žalobkyniných knih viděti, ž~ 
se poplatek týkal užívání přístroje v L., v J., ~"T. a v P. Y." dovol~cl 
odpovědi uplatňuje žalovaný, že se smlOuva z r!Jna 1929 pncI dobrym 
mravům, najmě o by.čej i poctívého obchodu, poněvadž by . žalobkynr 
opatřila obrovské příjmy bez vlastní práce. Pokud žalo vany trm pouka
zuje na domněle nápadný nepoměr mezi plněním, jež si žalobkyně dala 
slíbiti a majetkovou hodnotou vzájemného plnění, nelze z toho usuzovatr 
z úřa~lu na nicotnost smlouvy, poněvadž žalovaný vůbec netvrdil, že 
žalobkyně vykořistila jeho lehkomyslnost, tíse~, slabo~t ro.zumu, nezku~ 
šenost nebo vzrušení mysli (§ 879, odsl. 2, c. 4 obc. z<lle), a pouhy 
nepoměl' mezi plněním a vzáJemnýI~ l~ilně~nÍi? nez~kládá ,ani n~mravn?st 
smlouvy (rozh. Č. 9916 Sb. n. s.). Jme namltky vsak nenyly z~lovany~ 
vzneseny. Z vyložených úvah však plyne, že .žalobkylll krome uznane 
částky 140.110 Kč 30 h přislušel i nárok. n:; h?enčnr poplatek v ne~o
přené výši 77.158 Kč, celkem tedy neJInene 2,7.268 Kč 30 h, kdezto 
žalovaný jí zaplatil 137.112 Kč 05 h a vrátí! přístroj v hodnotě 36.0001 Kč, 
což činí dohromady 173.112 Kč 0'5 h. Žalovaný neplatil tedy více, než 
byl povinen, a nepřísluší mu vů~ecn~r,ok na vrá~ení domněl~,přeplac~n~ 
částky, naopak má žalobkyne jeste poh,l:dav~u v~ vysl .ne)mene 
44.156 Kč 2'5 h z nichž 7.500 Kč bylo zvlasť zazalovano. Zbyva tedy 
v prospěch žalo1bkyně nejméně 36.656 Kč 25 h, takže zažalovaná částka 
22.446 Kč 65 h jest v každém případě po právu. 

čís. 16115. 

Majitel dopravního podniku autobusového, lderý sje~al roku 1923 
se státní správou železniční, že upraví sazby autobusove doprav~ n~ 
dvojnásobek jízdného n~ příslušn,é ~rati železniční, nemůže, se ?dvolavatt 
na hospodářskou nemoznost pinem ve smyslu §. 14~7 o~. ~ak. o z toh? 
důvodu že později (roku 1929) byla zavedena dan z jlzdních hstku, ktera 
prý činí asi 24% z hrubého příjmu z provozované !í~ dopra.yy. V t~o: 
vémto případě nejde o změnu hospodářských porneru, nybrz o zalizem 
poplatníka veřejným břemenem. 

(Rozh. ze doe 20. května 1937, Rv 11851/35.) 

československý stát (železni~ní, správa) se ,na žalo.vané ,fírmě !pTOVO
zující autobusovou dopravu doma.ha, aby byla}alovana uznana pov~nnou 
upraviti jízdné na své autobusove trah z L. pres V. d? J. tak, aby C111110 
nejméně dvojnásobek obdobného jízdného ll. třídy na zelezmcl z L. do J., ii 

!i.1 

ih 
i 
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zejména, aby činilo z L. do V. aspoň 6 Kč, z L. do J. aspoú 12 Kč 
a z V. do J. aspoň 6 Kč. žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři 
s t o I i c, n e j vy Š š í m s o ude m z těchto' 

důvodů: 

Nelze při svědčiti minění žalované firmy, že ujednáni o úpravě sazby 
autobusové dopravy aspoň na dvojnásobek jízdného na příslušné trati 
železnice, je pro skutečnou nemožnost plnění pro žalovanou firmu ne
platné (§ 1447 obč. zák.). Šlo by tu o dodatečnou subjektivní nemožnost 
plnění, kterou opřela žalovaná především o to, že se proti stavu z roku 
1921 po případě 1923 podstatně změnily hospodářské, peněžní a do
pravní poměry, jakož i o to, že byla zákonem o silničním londu ze dne 
14. července 1927, Č. 116 Sb. z. a n. zavedena daň z jízdních lístků. 
Než na tuto nemožnost se nemůže žalovaná důvodně odvolávati, po
něvadž v roce 1923, tedy nedlouho po skončení světové války v době 
nejistých hospodářských poměrťl mohla žalovaná počítati s možnou a 
pro ni nepříznivou změnou existujících právě poměrů. To měla míti žalo
vaná tím spíše na zřeteli, když podstoupila zajisté dosti značné finanční 
závazky ujednáním ze dne 1. prosince 19'32 stanovené, které měly, po
dobně jako nárok touto žalobou uplatňovaný, za účel jednak zabezpečiti 
pravní předchůdkyni žalobcově výnos místní dráhy za to, že před
chúdkyně ta souhlasila s udělením autodopravní koncese (srv. rozh. 
Č. 15.092 Sb. n. s.), jednak zabezpečiti ji proti finančním ztrátám hro
zícím jí z nastávající nové konkurence s autobusovou doma vou a učiniti 
ji naopak schopnou soutěže se žalovanou. Proto žalov~ná nemltže dů
vodně poukazovati na ustanovení § 914 obč. zák. ani se ve svůj pro
spěch dovolávati zásady vyslovené v rD'zhodnutích Č. 1680 a 6928 Sb. 
n. s. o zjednání hospodářského souladu mezi plněním žalobcovým a 
\'zájemným plněním žalované firmy, ježto v připadech řešených v uve
dených rozhodnutích šlo o úpravu ho'spodářských důsledků smluv uza
vřených v roce 1908 a 1893, tedy již dávno před světovou válkou, kdy 
hospodářské změny, jež povstaly po rozvratu vyvolaném světovou vál
kou, byly pro každého naprosto nepředvídatelné. Nebylo též na místě 
užití zásady vyslovené v § 915 obč. zák., když závazek 0' stanovení dvoj
násobku jízdného byl zcela přesně vzájemnou úmluvou stran stanoven. 
Co se pak týka daně z jízdních lístků, jež činí podl.e dovolatelčina tvrzení 
asi 24% z hrubého jejího příjmu a jež by prý mohla hospodářskou pro
sperítu jejího podniku ohroziti, anebo učiniti tím jeho. provoz nerenta
bilním (srv. rozh. Č. 157·02 Sb. n. s.), tu hy nešlo o nějakou změnu hos
podářských poměrů, nýbrž o zatížení žalované jako poplatnice zdaněním, 
tedy veřejnoprávním břemenem, jehož se nemůže, chce-lí autodopravní 
podník provozovati, dovolávati jako hospodářské nemožnosti plnění ve 
smyslu § 1447 obč. zák. 

čís. 16116. 

Právní povaha ujednání mezi prodatelema kupitelem o převzetí po
vinnosti zaplatiti dávku z přin1stku hodnoty nemovitostí. 

Dotčené ujednání jest zpravidla pokládati za zvláštní SllImostatné 
ujednání, jež není nutně podstatnou, neoddělitelnou součástí kupní 

- čís. 16116-
649 

(trhové) smlouvy, nýbrž jejímž právním důvodem .jest převzetí plnění 
(§ 1404 obč. zák.), a byla-Ii již prodatelem zaplacena, i nárok na ná
hradu nákladů (§ 1042 obč. zák.). Neplatnosti ujednání o plnění řečené 
dávky se lze domáhati bez zřetele na sjednanou whovou smlouvu. 

Převzal-li kupitel při sjednání trhové smlouvy závazek k zaplacení 
dotčené dávky jen následkem ujištěni prodateloV1a, že dávka ta bude 
činiti jen určitou výši, není kupitel povinen zaplatiti vyšší dávku, než 
jakou mohl slušně předpokládati podle toho, o čem jej prodate! ujistil. 

(Rozll. ze dne 20. května 1937, Rv I 1936/35.) 

Srov. rozh. Č. 2553, 2616, 3977, 8966, 9695, 10632, 14126 Sb. n. s. 

Podle ,přednesu žaloby prodali žalobci- manželé Hynek a Marie K. 
žalovanému trhovou smlouvou ze dne 23. duhna 1929 hostinec Č. p. 75 
v D. V. za mčHou smluvenou trhovou cenu a žalovaný se mimo jiné 
zavázal zaplatiti dávku z přÍlrůstku hodnoty, která bude žalobcům z ře
čeného prodeje vymě,řena. Dávka ta byla p<lk vyměřena částkou 4.777 Kč 
80 h a žalobci ji sami zaplatili'. Domáhají se proto na žalovaném ná
hrady zaplacené částky v uvedené výši. Proti žalobě na mm žalovaný: 
Žalobce Hynek K., který jednal i za žalobkyni, při vyjednáváni pod
mínek kupní sml·ouvy výslovně prohlásil, že dávka z přírůstku hodnoty 
nemovitostí> hude činiti nejlvÝ'še 150 až 200 Kč, že nic nevydělal', že co 
vydělal, to prostavěl a že dá na to účty. Jenom f)ásledkem uvedeného 
prohlášeni vzal žalovaný dáV'ku z pří·rů·stku hodnoty na sebe a teprve, 
když řečená dávka byla vymě>řena, shledal, že hyl uveden žalobci 
v podstatný omyl, který zavinili žalobci- tím, co právě uvedeno, a ·též 
Hm, že žalobce Hynek K. prohlásil, že ví, jak to s tou věcí je, kd,yž 
sám koupi.1 hostinec od P. a sám zalplatH dávkUl z přírůstku hodnoty, 
že však mu (žalovanému) bylo při ujednání žalobcem zatajeno, že vy
ďělal 26.000 Kč, z nÍlChž byl.a vyméřena dávka v'e výši 18%. Žalobci 
doznali, že bylo učiněno při vyjednáv"nfpodmínek kupní smlouvy .pro
hlášení, že dávka z přírůstku hodnoty bude činiti nejvýše 150 až 200 Kč, 
že žalobce Hynek K. prohlásil., že nÍ'C nevydělali a že co vydělalí, to 
prostavěli, a že když sami žalobci koupili hostinec od P-ové, že vzali 
dávku z přírůsrku hodnoty na sebe a zaplatili 76 Kč. S o udp r v é 
s t o I i ce vyhověl žalobě jen co do č"s~ky 200 Kč s pIí'sl., kdežto co 
do z!bývající částí žalobu zamí,t!. O d vol ac í s·o u d Ulznal zcel'a podle 
žaloby. 

N e j v y Š š í, s o u d, zruši·v ro·zsudky obou nižších stolic, uložil 
soudu prvé stolice další, jednání a nové rozhodnuti. 

Důvody: 

Mylně má dovolací soud za to, že ndze u~ednánípři koupi nemo
vitosti, že má obecní dávku z pHrůstkUl hodnoty zapraviti kupite!., po
kládati v souzené věci za zvláštní ujednání pro sebe, nýbrž za pod
statnou součást smlou.vy trhové, patřící neoddělitelně k jejímu obsahu, 
ježto seo řečenou dávku· zvětšuje vlastně trhová cena. Kupní smlouvu 
j.estpokládati po právu za hotovou jilž shodným projevem vůle obou 
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stran o předmětu a ceně prodávané věd (§ 1053 obč. zák.), předpo
kládajíc, že si smluvci nevyhradili ještě nějakou, úmluvu o dalších pod
mí,nkách kupu (rozh. Č. 9695 Sb. n. s.), anebo nepoložili"li na př. ta
kovouto další úmluvu za podmínku platnosti nebo za výslovný před
poklad platnosti kupní s'111lowvy podle § 9'01 obč. zák. Je proto pro per
fekci smlouvy trhové zpravidla nezávažné, nebylo-li wjednáno neb do
saženo dohody o jiných náležitostech kupu než o předmětu a ceně věci, 
zejména o tom, kdo má hraditi dávku z přírůstkUJ hodnoty nemovitosti, 
převodní poplatky, kterým dnem mají na kupuj"cíiho přejíti' daně, ve
řejná břemena a u-živáni, jak se má z,,<pravHi trhová cena, stala-Ji, se 
dohoda o převzetí knihovnich dluhů popřípadě o jejich depuraci a po
dobně (rozoh. Č. 2616, 3977, 8956, 9695 a j. Sb. n. s.). Ujednáni o pře
vzetí povinnosti k zaplacení d,c,vky z přkůstku hodnoty, která jinak 
podle zákona stíhá prodatele, spočívá, "j'ak dovodil nejvyšší soud již 
v rozhodnutí Č. 2553 Sb. n. s., na právním důvodu převzetí, plnění 
(§ 1404 obč. zák.), a když dávka byla žalobcem již zaplacena, taJké na 
pr"vním důvodu ,podle § 1042 obč. zák. (srv. plen. rozh. Č. 10632 a 
rozh. č. 14125 Sb. n. s.). Zakládá se tedy na právnLm důvodu zcela 
odlišném od důvodu založeného na kupní smlouvě (§ 1.062 obč. zák), 
a jest proto řečené u'jednáni' zpravidla pokládati za ujednání zcela 
zvláštní, podrobené co do své platnosti všeobecným předpi,sům o smlou
vách a právních jednáních vŮlbec, obsaženým v hlavě 17. druhého dÍ'lu 
obč. záJk., kteréžto u~ednání po ,právní stránce nenl nezbytně součásti 
kupní smlouvy a jež mMe proto ve ~porech stihnouti rílzný osud (rozh. 
č. 14125 Sb. n. s.). V s·ouzeném p,řípadě 'plyne ze skutkového přednesu 
obou sporných stran, že vycházely z toho, že se při koupi nemovitosti, 
o niž jde, nestala nějaká zvláštní, samostatná úmluva, jež by byla 
neoddělitelnou částí kupní smlouvy, neboť žádná ze stran netvrdila, že 
hy jinak bez dojednání úmluvy o z",placení dávky nebylo došlo k 11.za
vření kupní, smlouvy. Odvolací sOUJd také nijak blíže neodůvodnil, proč 
má za to, že (právě) v souzeném případě patři dotčená úmluva ne
oddělitelně k obsahu smlouvy trhové, když přece uváděný jím důvod 
o faktickém zvětšení trhové ceny platí podle povahy věci při převzetí 
dávky k ,placení' kUJpitelem jako poU'hý hospodářský důsledek onoho 
převzetí všeobecně. Pochybil proto odvolací soud, vyslovil-li v dů
sledku shora uvedeného svého mylného právního stanoviska dále názor, 
že by žalovaný, aby s úspěchem mohl! ulplatňovati neplatnost uj_ednání, 
o ně'ž tu jde, pro tvrzený podstatný omyl, musil namítati neplatnost 
celé smlouvy kupní s důsledky podle § 877 obč. zák. a vrátiti, co na 
základě této smlouvy přijal, t. j. koupenou nemovitost. V sOUJzeném 
připadě dlužno s,e proto obírati platností ujednání, o nlěž tu jde, zvláště 
hez zřetele na uzavřenou kupní, smlouvu. V tom směru však nabídl ža
lovaný ve sporu při roku konaném dne 27. listopadu 1934 důkazy 
o tvrzení, že placeni dávky z přírůstku hodnoty na sebe převzal jenom 
následkem prohlášení prvého žalobce Hynka K, že dávka z přírůstku 
hodnoty činí nejvýš 150 až 200 Kč, že on (prvý žalobce) nic nevydělal 
a co vyděi'al, to prostavěl, že dá na to žalovanému Mty, že ví, jak to 
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s tou věcí je, když sám koupil onen hostinec od P-ové a sám zaplatil 
dávku z přírůstku, že však Hynek K (prvý žalobce) mu ph ujednání 
zatajil, že vydělal 26.000 Kč, z nichž byla vyměřena dávka ve výši 18%. 
O těchto skutečnostech však prvý soudce hled-ě na částečné doznáni 
obsahu shora uvedeného tvrzení žalovaného žalobci, kteří také v od
voláni výslovně uplatňovali, že neu-znali tvrzení žalovaného, že vzal 
jenom následkem prohlášení žalobce Hynka K dávkUJ na s.ebe a že byl 
žalobci o podstatě věci uveden v omyl, - důkazy nephpustil, a je 
předčasný po p'řípadě i nesprávný náJzor odvolacího soudu, že žalovaný 
neprokázal, že by bez tohoto omylu 'k uzavření sml'Ouvy vŮlbec nebylo 
došlo, že žalovaný nemohl bezpečně počítati s tím, že dávka bude vyšš[ 
než 2.00 Kč, a že nechtěl-Ii se zaváJzati k zaplaceni cellé dávky, měl ve 
smlouvě svou platební povinnost v tom směru do uvedené výše limi
tovati, a že zavázal-Ii se podle písemného znění' kupní sml'ouvy k za
placení dávky -bez jakéhokoliv omezení, musí platiti žalobcům celý ne
doplatek dávky, jak ho oni sami za něho vyrovnali, nechce-li se do
máhati neplatnosti celé kupni' smlouvy. Odvolací soud správně uvádí, 
že pohnutka při uzavírání- smlouvy nemá významu, nenÍ--U »výslovně«, 
t. j. zřejmě a zřetelně, buďsi tedy výslovně, nebo mJ,čky podle § 853 
obč. zák. položena za podmínku, a není-li prokázáno, že hyla pohnutka 
taková rozhodující pro uzavření smlouvy (rozh. č. 426, 987, 5368 Sb. 
n. s.),"neboť pak pohnutka náleží k smlu'vnímu obsahu a omyl v ní je 
omylem ve smluvním obsahu (rozh. Č. 12057 Sb. n. s.), apliku~e však 
tuto zásadu nesprávně na uzavřenÍ> celé kupni smlouvy, t. j. na uzavření 
obou ujednání, jak smlouvy kupní, tak i' smlouvy o p-řevzetí plnění 
dávky, v jejich nedělitelné souvi'slosti. V tom však nemá pravdu., když 
platnost ujednámío plnění dávky jest posuzovati, jak sbora vyloženo, 
v sOUizeném sporu zcela samostatně. Je proto odůvodněna i výtka vad
nosti řízení, že nebylo doplněno řízení provedeném důkazů, nabídnu
tých žalovaným v hořejším směru, jež by v případě ji'oh úspěchul mohly 
vyloučit platební' povinnost žalovaného za vyšší dávku, než jakoU! mohl 
žalovaný slušně p'ředpokládati podle toho, o čem j'ej žalovaný ujistil. 
Bylo proto podle § 510 c. ř. s. zmšiti rozsudek soudu odvolací!ho, a po
něvadž bez ř'zení před prvým sou'dem nellze věc u'Činiti zralou k roz
hodnutí, i rozsudek prvéh'Ú soudu a věc tomuto soudu vrátiti, aby řízení 
v naznačeném směru doplnil a rozepři znova rozhodl. 

čís. 16117. 

Odpovědnost podnikatele autobusové dopravy za řidiče autobusu a 
poškození vzešlé cestujícim, nezastavil-li autobus na místě určeném jako 
zastávka, nýbrž na mlstě nebezpečném, ohrožujícím bezp~čnostcestu
jicich při vystupování, Pokud 11le přičítati i cestujícím spoluzavinění na 
svém úrazu. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv I 22152/35.) 

Žalobce se na žalovaném řidiči autobusu československých státních 
drah a na československém státu domáhá náhrady škody, kterou- utrpěl 
při vystu,povácní z autobusu u obce Ch. S o udp r v é s t o II i c e u'znal 
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žalobní nárok důvodem polovicí po právu. D II vo d y: Soud má za 
bezpečně zjištěnu jedinou skutečnost, že toti'ž autobus zastavil mimo 
zastávku, mimo 'krytý vjezd do gará,že, a to u nekrytého příkopu ve 
vzdálenosti asi 1 Yz m od jeho okraje. V tom směru se svědci úplně sho
dují. Co se týká srázu příkopu, bylo místním ohledáním zjištěno, že 
přikop jest 1 m 90 cm široký (naho,ře),hi1uboký pak se stmny od sil
nice 60 cm a s druhé strany 70 cm. Výpovědí žalobce slyšeného jako 
strana *sti! soud, že venku mimo autobus byla tma, že při vystupo
vání z něho udělal sestupný krok na zem, pak poloviční krok kupředu, 
na mí'stě se otočil a když pak chtěl udělati šoféru místo k snětí žebříčku, 
alby mu podal kufr se ~třecby autobusu, a ustoupil kousek dozadu" 
spadl při tom do příkopu. Z uvedeného zjištěného stavu věd jest 
z,řejmé a soud nabyl přesvědčení', že žalobcova nehoda byla zaviněna 
prvým žalovaným i žalobcem samým. Prvý žalovaný jako šot-ér, jemuž 
bylo známo, kde jest zastávka, tedy mí'sto pro vystupování cestu~ících 
zcela bezpečné, měl zastavíti na této zastávce a nikoli na místě před 
zastávkou, které podle zjištění bylo i za dne nebezpečné. Uváží-li se 
paJk, že to Vše bylo žalovanému řidiči známo a dále že se tak stalo večer 
za IÍiplné tmy a že mezi cestuaícfmi' 'byly jo osoby místa neznalé, tedy 
za poměr,ů, kdy se nehezpečná povaha místa zvlášť ukazwje a také 
uká'zala, ndze jednání, žalovaného řidi'če jinak nazvati, než hrubou ne
opatrností', a nutno jej proto označiti' za osobu k ří'zeni vozidla' vůbec 
neschopnou, neboť nebezpečí sv,ého u,ednáni mohl postřehnouti nejen 
podle povahy svého povolání" ný,brž i prostým rozumem, takže jest pro
kázána nejen vadnost jeho povahy, nýbrž i nedostatek jeho zkušeností, 
a to tím spíše, když, jak sám uvedl, zastavil na dotčeném místě více
kráte, třebas bez nehody. Jsou tu tedy splněny předpoklady pro odipo
vědnost nejen jeho samého ve smyslu wstanovení §§ 1295, 1297 a 129g 
obč. zák., ale i žalovaného státu jako zaměstnavatele žalovaného řidiče 
ve smyslu ustanovení' § 1315 (lOČ. zák., kterýohžto ustanovení záJkon
nýcb se také žalobce právem dovolává. Co se pak týká spoluzavinění 
žalobce samého, záleží podle nilzoru soudU! na tom, že, ač zpozoroval, 
že autobus zastavil na místě tmavém mimo zastávku, která mu přece 
byla známou, když již po druhé v Ch. o prilzdni'nách dIel a lim směrem 
přijí'ždíval, se náležítě při vystupování' z autohusu nerozhlédl a nezkou
mal povahu místa před tím, než ustupoval šoférovi, nýbrž počínali si 
tak, jako hy byl na místě, o jehož bezpečnosti jest přesvěd'čen, že tedy 
rovněž nešetčH náležité a za zjištěné situace na první pohled povinné 
a nutné opatrnosti. Nehoda žalobcova jest tudíž v příčinné souvisLosti 
s vyličeným jednánim jak žalovaných, tak žalobce, jsou proto i žalobce 
i žalovaní odpovědni rovným dílem, a hyIo proto v témž poměru podle 
vylí,čeného stavu věci' stanoviti i jejich zavinění (§ 1304 ohč. zák.). 
O d vol a c í s o u d neuznal' žalobní nárok důvodem po právu. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil mezitímní rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Výtka rozporu se spisy jest odůvodněna potud, pokud napadený roz
sudek vych:'lzí z domnělého zji'štění prvého soudu, že au,tobus zastavil 
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za účelem vystOl,pení cestujících před budovou obecního úřadu, na ni'ž 
byla umistěna tabulka s nápisem: »Zastávka poštovních autobusů, auto
bus zastaví pouze na pokyn ... «. Prvý soud takového zjištění neučinil, 
nýbrž ve svém rozsudku uvedl, že považu,je za bezpečně zjištěnou je
dinou skutečnost, že toUž autobus zastavil mimo zastávku, mimo krytý 
vjezd do garáže, a to ll: nekrytého příkopu ve vzdálenosti asi 1 Yzm od 
jeho okrai'e. Odvolací- soud ostatně ve svém rozsudku výslovně zjišťuje 
na základě místního ohledání, že mfsto, kde autobus zastavil, bylo od 
místa, kde na obecním domě hyla připevněna shora uvedená tabulka, 
vzdáleno 10.3'0 m, počí,tá-li se vzdálenost ta od předních kol autobusu. 
Ve všech ostatních směrech nejsou výtky dovolání s hledi,ska dovola
dho důvodu rozporu se spisy ničím jiným než brojením proH skutko
vým závěrům odvolacího soudu, které nelze se spisy srovnávati a tudí,ž 
s hlediska dotčeného dovolacího důvodu přezkoumávati. Po právní stránce 
jsou výtky dovolání částečně oprávněny. Bylo-Id zjištěno, že žalovaný 
řidič nezastavil autobus na místě, jež bylo u'fičeno jako zastávka, tedy 
na místě pro nastupování a vystupování cestujídoh bezpečném, nýhrž 
že zastavi:1 na ji,ném mí'stě, od určené zastávky v;cdáleném 10.30 m, a to 
u nekrytého p.říkopu ve ndálenostr asi 1 Yz m od jeho okraje, večer za 
tmy, tedy na místě pro vystUlpování' nevhodném, 'ba nebezpečném, jest 
jeho jedn"ní pokládati za neopatrné. Uvážícli se, že žalovanému jako 
řidiči státního autobusu je svěřena bezpečnost životů a zdraví cestu
jících autobusem dopravovaných, bylo toto jeho počínání i hrubě ne
opatrné, jak správně rozpoznal prvý soud. Nebe~pečnost svého počí
nání mohl žalovaný postřehnouti nejen podle p.ovinností svého povo
lání, nýbrž i prostým rozumem, a doznal-lÍ' dokonce, byv slyšen jako 
strana, že na dotčeném nevhodnéni místě zastavi-! ji'ž vícekráte, třebas 
bez nehody, lze z toho seznati nedostatek jeho schopnosti k povoJiání 
tak odpovědnému, toM k technIckému ří'zení státního autobusu, a ne
dostatek jeho spolehli'vosti, která ho činí osobou nezdatnou. Správně 
proto uznal prvý soud, že tu jsou splněny zákonné předpoklady pro 
odpovědnost nejen žalovaného řidiče podle §§ 1297 a 1299 obč. zák., 
nýbrž i ~polužalovaného státu podle § 1315 obč. z:'lk. jako jeho za
městnavatele, Ij!enž za jeho nezdatnost odpovídá, třebas mu nebyla 
známa. Soud prvé stolice však také správně rozpoznal, že ani žalobce 
není bez viny na svém úrazu. V tom směru se odkawje na jeho správné 
důvody, které dovolací soud schvalu'je, zejména i po té stránce, že podle 
zji,štěného stavu věci neníl spoluzaviněnf žalobcovo o nic ,menší nežli 
zavi'nění žalovaného řidIče, takže jejich zavinění bylo správně stano
veno rovným dilem. 

čís. 16118, 

Zmocní-Ii vypůjčitel zapůjčitele, aby vyplatil zápůjčku třetí .osobě, 
nemění se tím nic na práW1ím postavení vypůjčitele jako .osobního 
dlužníka. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv I 2446/35.) 
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Žalobě, již se žalujíd spořitelnf a úvěrní společenstvo domáhá na 
žalobkyni zaplacení' 66.6.01 Kč 4.0 h, omezených na 5.0.000 Kč s pří's!., 
s o II d P r v é .s t o I i c e nevyhověl, kdežto o d vol a c í s o II d uznal 
podle žaloby. 

N e i vy š š í s o u d nevyhověli dovolání. 

Důvody: 

Jak zji'štěno, podepsala žalovaná žádost ze dne 1. února 1924 o po
skytnutí, zápů'jčky vlastním jménem, třebaže v ní udala jako účel zá
p~j6ky r~z'šílření podniku firmy Ludvík B., společnost s r. o., její'ž spo
lecmcl a Jednatelkou tehda byla. Kauční listínou ze dne 14. února 1924 
zřídila žalovaná, utlnávajk, že je se žal'Uljídm spolle,čenstvem v obchod~ 
ním spojení a že dostává od něho hotové zápůjčky, pro pohledávku 
žalobcovu, která z toho obchodního spojení, již vznikla anebo Ještě by 
mohla vzniknouti až do výše 5.0 . .000 Kč s příslušenstvím, zástavní právo 
k nemovItosti zapsané ·ve vložce č. 69 pozemkové knihlY kat. území B. 
jí náležící, čímž zřejmě dostá],a povinnostem v žádosti ze dne I. února 
1924 ;převzatým, vědouc o povolení žáJdané zápůj'čky, a zaváJzala se 
osobně. t~to záp'ůj'čky zúrokovati a hradíti ze svého i náklady spojené 
s vymahaním této ,pohledávky. Závěr procesního soudu a n!!zor žalo
vané, že tím chtěla založiti jen věcné ,ručení zastavené nemovitosti J'est . ' ,proto pravně mylný. NIžší soudy zjismy dále, že žalobkyně ode dne 
2. dubna 1924 postupně vyplatila povolenou z!!půjtČku 50 . .000 Kč firmě 
Ludvík B., společnost s r. ,o., a to s vědomím a za souhlasu žalované 
která ostatně, jak doznává, v třech případech osobně vyzvedla a pře~ 
vzala celkem 37.287 Kč, potvrzujíc jejich p'řljem vlastním jménem bez 
jakéhokoli poukazu na své postavení u firmy Ludvík B., společnost 
s r. o. Vyplacené částky byly zapsány v obchodních kni,hách na účtu 
řečené firmy dne 2. dubna 19(24 otevřeném, který ke dni' 28. bj'ezna 
1927, když žalovaná vystoupila z uvedené firmy a zCÍzi,la část ručící, ne
movi,tosti, činil 122.929 Kč 32 h v žalobkynin prospěch. Rozhodnu,tí věci 
závisí na tom, zdali zažalovaná z,"půjčka byla vyplacena žalované a 
zda je ona osobní dliulžnicí,či zdali žalovaná, jednavši pcmze za Ji,rmu 
LllJdvítk ,8" společnost s r. o., ,pr,o jejíž podnik zápůjčka byla určena, 
nebyla vlastním jménem zavázána. Za tím účelem však není zapotřebí 
řešiti otá~ku, zdali si, žal<Ybkyně počínala s pathčnou opatrnosti, povo
liIa-I,i žádanou záp'ůjókllJ, nepřesvědčivši se z obchodního rej střiku o po
měru žalované k firmě Ludvík 8., nýbrž stačí, že smluvkyni byla žalo
vaná sama a že se vyp'lacení zažalované z<ÍJpůjčky fi'rmě Ludvík 8. stalo 
za souhlasu a s vědomím žalované. Nutno proto míti za to, že žalovaná 
zmocnila jednak žalobkyni, wby v~platila zápůljlčku firmě LUldvílk B., spo
lečnost s r. o. místo žalované osobně, jednak firmu ,Ludvík B., společ
nost s r. o., aby místo ní převzala vyplacené částky. Zmocňuje-Ii však. 
vypůjčitel zapůjčitele, "by vyplatil z,"pújčku třeU osobě, nemění se tím 
nic na ,právním postavení vypůj'čitele jako osobního dlužníka. žalovaná 
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netvrdila vůbec, že sama něco zaplatila na zažalovaný dluh, ni'žší soudy 
nezjistily, že tak učinila třetí osoba za ni, a právem dospěl proto od
volací soud k závěru, že žalobni náwk jest odůvodněn. 

čís. 16119. 

SlibU-ii dlužník splniti podle možnosti, muze soudce určiti dobu 
plněni po případě i do budoucna. U stanovení § 406 c. ř. s. není tomu 
na závadu. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv I 2469/35.) 

žalovaný koupH dne 25. října 1933 od firmy »R .... « V N. motor 
za 1.256 Kč 6.0 h. částka 200 Kč z ku:pní, ceny byla splatná do 25. pro
since 1933 a zbytek kupní ceny byl splatný na degÍ' dobu ve spTátl<ách. 
Žalovaný splatH první splátku 200 Kč t~prve za sporu dne 31. ledna 
1935. Žalující spořitelna, jíž hyl,a pohledávka postoupena, tvrdíc, že 
lhůta k splaceníl částky 200 Kč byla stanovena do 25. prosince 1933 
jako Ithůta propadná s po'hrů'žkou, že, nebude-Ii dodržena, jest 2Jbytek 
kUipní ceny ihned s,platný, domáhá se omezené částky 1,056 Kč 60 h 
s příst. Žal:ovaný ,proti' žalobě namí,tal, že k zaplacení zbytku kupní ceny 
mimo částku 200 Kč, její'ž splatnost byla pevně smluvena, byly mu po
voleny splátky zcel'a lilbovolné ;bez určen, výše a času, že proto má na 
placení dosti času, protože ke konání' splátek neměl ještě peněz, a že 
tedy kupnÍ' cena jest na něm vymáhána předčasně. SOUl d P r v é s t o
I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s' o u d zamill žalobu pro tento
kráte. D ů vod y: Očtem ze dne 25. října 19'33 a oznámen lm o postupu 
ze dne 26. ř'íjna 1933 jest zji'štěno, že částka 200 Kč měla býti zapla
cena do 25. prosince 193G a zbytek kupní ceny, tedy částka 1.056 Kč 
60 h v libovolných, splátkách. Nebyla tedy určena doba, do které má 
býti- kupní cena úplně zapl,acena, a bylo ponecháno libovůli žalovaného, 
do kdy kupni cenu resp. částku 1.056 Kč 60 h zaplati. Nejde o závazek 
ryze osobní a nutno proto případ posouditi podle ustanovení § 904, 
druhá věta, ohč. zák. Pod.le řečeného ustanovení' jest námitka žalova
ného, že žaloba je předčasná, odůvodněna, neboť nenastala splatnost 
pohledávky, jejíž zaplacení bylo přenecháno libovůli žalovaného. Na 
tom nemůže nic měniti ani to, že část pohledávky původní měla býti 
zaplacena do určité lhůty, když zbytek pohl'edávky mohl zaplatití v I,ibo
voLných spltkách. Hledfc na to, že nejde o ryze osobní' závazek, nÝ'brž 
o závazek, který přechá,zí na dědice, nemůže soud určHi lhůtu k plnění. 

N e j v y Š š í s o u' d vyh,ověl žalobě tak, že žalovaného odsoud.i1 
k zaplaceni 1.056 Kč 6.0 h s přís!. do 14 dnů pod exeku'CÍ. 

Důvody: 

Oprávněná jest výtka dovolání, že jest právně mylný úsudek odvo
lacího soudu, že podle doložky ve faktuře z 25. řfjna 1933 »zbytek 
v libovolných splátkách« bylo placení zůstaveno naprosté libovůli ža-
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lovaného. Podle § 914 obč. zák. nelze při výkladu smlu'v lpěti na slov
ném znění výrazu, nybrž jest vyšetřiti úmysl stran a jest smlouvě roz
uměti tak, jak toho žádá obyčej poctivého obchodu. V souzené věci 
jde o pohledávku vzniklou prodejem ujednaným mezi obchodníkem a 
odběratelem zboží. I když dnes panuje hospodářská krise, kdy obchod 
vázne a kdy se obchodník nutí k dodávkám i na dlouhé lhůty platební, 
n,eJ.ze si přece mysliti, že by se firma »R .... « zboží' poměrně brzy opo
trebltelného a ceny dosti značné zjbavi!la tak, že by je dodala žalova
nému jen za šestinu, celé ceny, ponechávajíc zaplacení převá'žné části 
ceny úplné libovůli žalovaného, čímž by se stalo toto placení pro ni 
skoro bezcenné. Ustoupila-li firma »R .... « žalovanému potud, že mu 
d?volila zaplatiti převážnou část kupní ceny »ve splátkách podle libo
~ule~, nellze tomu podle obyčeje poctivého obchodu rozuměti jinak, než 
ze zwkazník bude povinen, aby zboží, jehož u:žívání' bylo mu: Iji'ž pone
cháno, podle možnosti co nejdřfve zaplatil. Tomu nasvěd:čuje také 
zmínka o splátkách, jež by byla zcela zbytečná, kdyby bylo placeni zů
staveno naprosté libovůl,i zákazníkově. žalovaný, 'byv upomenut o za
p!aceni, se ani neodvolával na nyní tvrzené právo platiti podle lfbo_ 
vule, nýbrž poukázal jen na to, že placení, celé částky není mu nyní 
možné, že však z,"platr dosti brzo (lístek ze dne 13. srpna 1933). Jde 
tudiž o slib splniU pOdle možnosti a podle § 904, třetí věty, obč. zák. 
Jest v takovémto případě ponecháno soudci, ahy podle slušnosti určil 
dob~ plnění, a to po připadě i do budoucna (ode dne vydání rozsudku 
prveho soudu). Ustanqvení § 406 c. ř. s. neni, tomu na závadu, ježto 
§ 904 obč. zák. nebyl jim ani znova upraven, ani změněn (srv. Neuc 
m.annův Komentář k c. ř. s., str. 1262, 01. U. n. ř. Č. ,3458). žalovaný 
~a1ll ve svém přednesu ph ústním jednání ze dne 8. února 19,35 udal, 
ze by mohl splaHl! nejvýše ,polovÍičklll dosud dlužné jistiny během roku 
1935 a zbytek v roce 1936. Tuto lhůtu pokládá i dovolací soud za sluš
no,u se zřením na trvání závazku žalovaného a na jeho majetkové po
mery ze SpiSŮ zřejmé. Měl proto prvý soud Ulznati žalovaného povin
ným zaplatiti žaluijící, spořitelně částku· 528 Kč 30 h do 31. prosince 
1935 a zbytek ve výši 52,9 Kč 30 h do 31. prosince 1936. Ježto však 
do!čené lhůty 'ji;ž dávno uplynu'ly a žalovanému musí hýti podle § 409, 
c.r.. s. poskytnuta pari,ční lihůta, která se .počíná teprve dnem po právní 
mocI rozsudku, bylo rozsudky nižšuch soudů změniti tak, že žalovaný 
jest povinen z,"platiti celý zbytek jistiny do 14 dnů pod exekucí. 

čís. 16120. 

OdpoViědnost zaměSltnavatele za úraz kočího. 
K nářadí ve smyslu § 1157 obč. zák. patří i postroje k zapřažení 

kOIlí. Je-Ii poškození kočího v příčinné souvislosti s Vladným stavem 
koňského postroje, odpovldá zaměstnavatel za škodu kočímu: z toho 
vzniklou. Zaměstnanci samému nelze přičítati spoluvinu proto, že ne
upozornil zaměstnavatele na vadnost pracovního nářadi. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv I 445/37.) 

Srv. rozh. č. 10298, 14132 Sb. n. s. 
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Niž š i s o u d y uznaly důvodem po právu' žalobní nárok na ná
hradu škody, jíž se žalující koči, zaměstnaný u žalovaného, na zaměst
navateli domáhal. 

Ne ,j' vy šš f s o ll' d nevyhověl, dovoláni. 

D ů vo d y: 

Podle shodnéh.o p,řednesu' sporných stran hyl žalobce zaměstnán 
jako kočí až do dne úrazu, to jest do 9. března 1934. žalovaný nařídil 
v ten den žalobci, ,"by jel s bryčkou do V., a žalobce utrpěl při této jízdě 
úraz zlomením nohy. Z toho tedy plyne, že žalo'bce utrpěl' úraz při vy
konávání služebního úkonu, jejž mu žalov,"ný přikázal jako jeho za
městnavatel. Nutno proto posuzovati sou,zenou věc podle § 1157 obč. 
záJk. Podle uvedeného záJkonného ustanovení' byl žalovaný povinen upra
vHi služební úkony 'žalobcovy a ,pečovati o nářadí, tak, <lby žalobcův 
život a zdraví byly chráněny, pokud jest to podle povahy úkonu možné 
(rozh. Č. 10298 Sb. n. s.). NMadím podle §1157 obč. zi/k. jsoU' všechny 
předměty, jež jsou, určeny k prováděnt pracovních úkonů' (rozh.č. 14132 
Sb. n. s.), tedy i postroje, jichž jest potřebí' k zapřažení koní a k jízdě 
s nimi. Nižší soudy zjistily, že návojnlk byl částečně zpuchřelý a že se 
proto přetrhl při jízdě s kopce, že valachovi naléUa bryčka na nohly, 
že se otočil a chtěl utíkati domů, kdežto brY'čka že jela na pravou stranu, 
a že proto byl žalobce stržen s vozu a poraněn. Je proto i správný 
závěr rtižš.ích sOllldů, že přičinou úrazu žalobcova 'b'yl vadný návojní-k. 
Bylo tudí'ž nářadí, které žalovaný dal žalobci, k prová;dění pracovnich 
úkonů, v takovém stavu, že žalobcův život a zdraví nebyly chrá;něny. 
žalovaný, opominuv péči podle § 1157 obč. zák. mu u'loženou, nemůže 
namítati, že nevědělo vadnosti návojniku. Jest věcí zaměstnavatelovou, 
aby nářadí řádně prohlédl před započetim :práce. Nerozhodul}e proto, 
zda žalovaný o vadnostÍ' postroje věděl, když ani netvrdil, že prohlédl 
postroj, než žalobci p'ři1ká;zal jeti do V. Poněvadž péče podle § 1157 
obč. zák jest u,!ožena výhradně zaměstnavateli" nikoli zaměstnanci', 
jenž není povinen, aby zaměstnavatele upozorňovaI na potřebu ochrany 
a vadnost pracovní,ho ná;řadí" nemůže 'býtil an'i na žal,obcově straně spO'lu
zavinění, když se jinak nedopustil žádného zavin'ění. ani opominllltí. 
Odvolací soud převzal zjištění prvého soudu, že návojnik byl částečně 
zpuchřelý, a vychází také při prá,vním posou'ZenÍ' z tohoto zjištěni. Po
kud rozsudek na druhé straně opakuje svědeckoU' v)1pověď čeňka J., že 
návojník byl zpucmelý a starý, činí twk jen, <rby vyvrátil odvolaCÍ' dů
vod nesprávného hodnoceni důkazú, neplyne však z té části rozsudku, 
že by vycházel z předpokladu, že návojník byl zcela zpuchřelý. Odvo
lací soud nemusel projeviti svůj názor o prvni eventualitě znaleckého 
posudku, jež vycházela z předpokladlll, že návoijník byl zcela zcpuchřelý. 
Poněvwdž jest souzenou věc posulzavati podle § 1157 obč. zák, jak bylo 
výše vyloženo, a nebylo sporné, že žalobce hyl zaměstnancem žalova
ného, nikoliv jeho manželky, neni ani dů,vodná námitka nedostatku 
pasivni legitimace. 

Clvnn! rozhodnuti XIX. 42 

, 
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čís. 16121. 

To, že vyrovnací komisař nařidil odklad dražby na dobu 60 duů, 
není důvodem pro odpor proti udělení přiklepu, byla-li dražba pióesto 
provedena. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, R II 242/37.) 

Ex e k uč n í s o u d udělil příklep nejvIce podávajícím Jaroslavu O. 
a Františku Ch. k vydraženým nemovitostem patřícím povinné, zapsa
ným ve vložkách 251 a 256 pozemkové knihy kat. území R. Rek li r sní 
s o u d ,odmítl rekurs povinné. O ů vod y: Pokud lze z ku'sého znění re
kursu seznati, stěžuje si povinná na napadené usnesení proto, že bylo 
o jejím jmění' zahájeno zemědělské vyrovnací řílZení a že přes její žá
dost nebyla dražba do dražby vzatých nemovitostí odložena podle § 13 
vyr. ř. a vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. Stížnost však jest nepřípustná. 
V § 187 ex. ř. jest přesně uvedeno, kdo jest ,oprávněn k sUžnosti' proti 
usnesení. o příklepu. Jsou, to pouze účastníci dra'žebního řízení, wvedeni 
v §§ 171 až 173 ex. ř., mezir něž ovšem náleží i povinni, byli'-li p'ři dra
žebním roku přítomni a marně při něm vznesli odpor. Osoby, ~Iež ne
byly u dražebního roku, mohou podati podle poslední věty prvního od
stavce § 187 ex. ř. rekurs jen z důvodu uvedeného v § 184 č.3 ex. ř., 
že totiž nebyly zpraveny vilbec o dražebním roku, ač zpraveny býti 
měly. O takový připad tu neběží. Povinná :byla podle poštovního zpá
tečního lístku o dražbě, která se konala dne 14. ledna 1937, zpravena 
již dne 26. listopadu 1936, a nebyla jí, tudí,ž odňata možnost zúčastniti 
se dražebního roku a podati po případě odpor proti příklepu, kdyby 
ovšem tu byl některý ze zákonných důvodů v § 184 ex. ř. taxativně vy
počtených. Povinná však se k dražbě nedostavila a není tedy již opráv
něna k stížnosti (viz rozh. Č. 11613' Sb. n. s.). Bylo proto stížnost po
vinné odmítnouti jako nepřípustnoU' (§ 526, odst. 2, c. ř. s. a § 78 
ex. ř.). 

]\) e j v y Š š í s o -ll' d nev)"hověl dovoj,acímu rekursu. 

O II vo d y: 

Povinná u'vedla ve svém rekursu proti usnesení, soudu prvé stolice, 
že prý jí vyrovnací komisař dne 8. ledna 1937 ústně slibil, že odloží 
dražbU', o kterou jde, z úřadu na 60 dnů, pročež prý povinná tehdy 
žádost za takový odklad nepodala, ale že ji pak přece podala dne 
13. ledna 1937 a že na ni »dodnes neobdržela žádné odpovědi«. Dále 
uvedla 'povinná v rekursu, že prý jí bylo U' kraj ského soudu v O. Qzná
meno, že prodej bude odložen z úřadu a že prý tl okresního soudu (v P.) 
jistému J-ovi bylo řečeno, že prodej nebude proveden v důsledku za
hájeného vyrovnacího ří'zení, a že povinná podle toho byla přesvěd
čena, že draJžba d:ne 14. ledna H137 provedena nebude. Podle rekursu 
utrpěla prý povinná provedením dra7Jby nenahraditelnou škodu, »po
něvadž by se byla jinak zařídila, aby nemovItosti nebyly prodány«. Než 
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i kdyby byl vyrovnací komisař skutečně nařídil odklad dražby na dobu 
60 dní písemně vydaným usnesením a kdyby je byl dodal exekučnímu 
soudu, nebyl by tu' žádný z důvodů v § 184 ex. ř. výčetmo uvedených 
pro odpor proti udělení příklepu, kd,;"by draiba přes to byla provedena. 
Dražba provedená přes takový odklad hy nebyla ani zmatečná, ani ni
cotná, a nemohl by také býti v tom případě příklep z úřadu zrušen. 
Jinak by se ovšem věc měla, kdylby hyl prvý sowd dražbu provedl 
přes to, že by ze spisů bylo zjevné, že jsou tw splněny předpoklady pro 
zákaz vymáhání podl'e § 21, odst. I, vlitd. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. 
(ve znění vlád. nař. ,č. 259/1936 Sb. z. a n. a vlád. nař. Č. 13/1937 Sb. 
z. a n.). Tomu však v souzeném případě tak není. Ani z rekursu po
vinné proti usnesení soudu prvé stolice, ani z exekuční'Ch spisů neplyne 
nic, co by opravňovalo ke kladnému úsudku v tom směru. Ba ani' dovo
lací rekurs, neuvádí nk, co by takový závěr skutkově odůvodňovalo. 
Názor zastávaný v dovolaCím rekursu, že prý § 21 uvedeného vlád. nM. 
»nařizuj,e, že dra7Jby M majetek zemědělců' po dobu vyhl'ášení vyrov
nacího řízení' nesmí býH provedeny«, jest v rozpom s obsahem řeče
ného předpisu, jenž zakazuje sice vymáhání- pohl'edávek zajištěných zá
stavním právem zapsaným ve veřejných knihách na nemovitostech ze
mědělského podniku, ale jen za určitých předpokladů, jež v tomto pří
padě ani Mbyly tvrzeny. Rekursní soud tedy nepochy:bil, odmítl-li re
kurs povinné jako nep,řipuiStný. 

čis. 16122. 

Podle § 86 poplat zák. č. 50/1850 ř. z. jest právně neúčinná jen 
listina zřizená za účelem zkrácení poplatků, nikoU však i smlouva, jež 
jest základem této listiny. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv 11 537/35.) 

Proli žalobě na zaplacení částky 3.000 Kč, jÍ'ž se žalující banka do
máhá jako nedoplatku trhové ceny za pozemek prodaný Josefem a Anto
nfnem M. zůstavitelce Alžbětě H., namÍ'tly žalované dědičky mimo jiné 
též to, že j,est ujednání o kupní ceně podle § 86 pop lat. zákona Č. 50/ 
1850 ř. z. nkotné, neboť v pj'semné kupní smlouvě byla uvedena jako 
kupní cena pozemkU' částka 2.000 Kč, ač ve skutečnost~ byla smluvena 
cena 5.000 Kč. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle zalob~. O d v o
I a c í s o u d co do jistiny potvrdH rozsudek soudu prvé stolIce. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, O niž 
jde, v 

důvodech: 

Dovolací soud schvaluje právni názor odvolacího soudu, že podle 
§ 86 poplatkového zákona ze dne 9. února 1850, Č. 50ř. z. jest pr~vn~ 
neúdnná pouze listina zHzená za účelem zkrácení poplatl<ů, mkoh 
však i smlouva, jež jest základem řečené Ustiny. Otázka, zdali a v ja-

42' 
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kém rozsahu je smlouva .přes trestnost pomšení· poplatkových norem 
platná či neplatná, byla ustanovením § 86 popl. zák. rozřešena tak, že 
pouze z listiny nevzniknou .práva a závazky, aniž byla stanovena i· ne
účinnost toho, co smlmci skutečně ujednali. Tu platí naopak zásada 
v§ 9'16 ohč. zák. vyslovená. Že by se kupní' smlouva ústně dojednaná 
příčila nějakému' záJkonnémll zákazu anebo dobrým mravům (§ 879 obě. 
zák.), nelze vážně tvrditi. 

Čís. 16123. 

I. Ve sporu o plnění z pojistné smlouvy lze uplatňo,"ati neúčinnost 
rozhodčího výroku též nWnitkou, pro niž neplatí lhůty předepsané 
v § 596, odst. 2, c. ř. s. stran žaIIoby na zrušení rozhodčího výroku. 

II. Dovoluji-li to všeobecné pojistné podminky, mohou se rozhodci 
dohodnouti o výši škody, a nelze jejich výrok z Itoho důvodu prohlásiti 
za neúčinný. 

III. Pravopla1Jný rozhodčí výrok o výši škodo/ může býti základem 
při struJovenl výše žalobnlho nároku soudem. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv II 773/35.) 

Srv. rozh. č. 11350 Sb. n. s. 

Žalobce hyl u žalované pojišťovny poji'štěn proti škodám způsobe
ným vloupáním. Když bylo žalobd dne 23. dubna 1933 odcizeno zboží 
knideží provedené vloupáním, bylo o likvidaci škody rozhodováno roz
hodčím soudem a v něm zjištěna rozhodčím výrokem výše škody část
kou 14.670 Kč. Žalovaná však přesto odmítla vyplatiti žalobci při
znanou náhradu. Proti žalobě na zaplacení uvedené částky namí,jJa ža
lovaná pojišťovna mimo jiné námitky, o něž tu nejde, že rozhodci Uči
nHi o výši škody jen dohodu, mčivše výši škody »cestou smím«, ne
dbajíce pravidel pro rozhodčí řízení, a že podle dohody se žalobcem 
nebyla žalovaná omezena ve svém právu rozhodnouti o povinnosti k ná.
hradě. S o udp r v é s t o I ic e vyhověl žalobě. O d vol a ci s o u d, 
vyhověv zčásti odvolání' co do úroků, potvrdil ji,nak rozsudek prvého 
sOlldu a uvedl v otázce, o níž jde, v d ů vod ech: Co se týká výše 
náhrady žalobci příslu'šící, sdílí odvolad soud názor prvého soudu, že 
v tom směru jest Ipro strany závazný rozhodčí výrok. Žádná ze stran 
netvrdila, že hy byla ve smy'slu §§ 595 a násl. c. ř. s. žalovala na zru
šení rozhodčího výrokll, a je proto výrok ten pro obě strany závazný 
tak, jako pravoplatný soudní rozsudek (§ 594 c. ř. s.). Je proto nezá
važné, jak rozhodci postllpovali, zda se řídiH zcela podle daného jim 
příkazu či nikoli, a Ij'<tkým postupem škodu zjistili uvedenou částkou. 
Netřeba se tu z~bývati otázkou, zda a podle čeho bylo možno stano
viti výši škody. Neúčinnost či neplatnost rozhodčího výroku nelze uplat
nili námitkou v souzeném sporu, a není proto řízení, prvého sowdu vadné 
a neúplné, když se soud ten nezaJbýval námitkami žalované, že výrok 
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rozhodců jest neplatný pro vadnost jejich postupu. Než i kdyby bylo 
lze námitky vznesené žalovanou v prvé stolici proti· rozhodčímu výroku 
uplatniti v souzeném sporu námitkou proti žalobnímu nároku, přece by 
soud nemohl k nim přih,Jílžeti, neboť se tak stalo opožděně. Námitky 
uváděné žalovanou prolil rozhodčí,mu výroku' by bylo snad možno pod
řaditi pod ustanovení § 595 Č. 3 c. ř. s., že totiž při· usnášení rozhodců 
bylo porušeno smluvní 'ustanoveni, nebo že rozhodčí soud překročil 
meze svého úkolu. Leč takové námi,tky nutno uplatniti v jednoměsíční 
lhůtě § 596 c. ř. s. u soudu,. Když se rozhodči výrok stal v přHomnosti 
zástupce žalované pojišťovny Seh. dne 5. května 1933, byl mU. téhož 
dne doručen a dle závěrečného protokolu vzat na vědomí, a když ná
mitky proti rozhodčímu výroku' byly uplatněny teprve v souzeném sporu, 
který byl zahájen žalobou podanou dne 30. záři 19-33, jest jisto, že ná
mMky hyly vzneseny opožděně, a nemlOhou zbavi-ti rozhodčí výrok jehlO 
závaznosti pro strany. Nutno podotknouti, že v postupu rozhodců nelze 
spatřovati porušení smluvních ustanovení nebo překročení úkolll jim 
svěřen·ého se zřením na ustanovení, čl. 22, odst. 2, Č. 3 všeob. poj. 
podm., kterým pro p,řípad tam vytčený byla modifikována ustanoveni 
předchozího odstavce I dolč. čl. 22 č. 3 všeob. pojist. podm .. Z řeče
ného článku vyplývá, že se v pojistných podmí·nkách předpokládá, že 
někdy nebude lze na záJkladě postačitelných prostředků důkazníoh zjis
titi ani množství, ani druhY' poji'štěných věcí, !jak byly před dostavením 
se pojistné příhody, a stanoví se, že v takovém případě mají rozhodci 
rozhodnouti, přihlížejí'ce k prostorovým, místním a provozovacím po
měrům, jakož i k obchodnímu chodu, jak byly p~ed dostavením se pří
hody pojistné. Takového ustanovení IYy v pojistných podmín'kách ne
bylo potřebí, kdyby měly býti záznamy o došlém a vydaném zboží 
vedeny tak, jak žalovaná požadwje. Lze tedy míti za to, že skutečně 
postaólo, když bylo, možno zjiistitil doMé zboží z účtů a kclyž bylo možno 
zji,stil'i vydané zboží aspoň přibližně a sumárně ze žalobcových z"písů 
o tržbě a prodeji na úvěr, doplněných paměti žalobce a jeho zaměst
nanců, a bylo-Ii možno učiniti si úsudek o věrohodnosti j0jiich údaj'ů 
z prostorových, mí'stnich a provozovacích poměrů a z chodu obchodu, 
jak hyl před dostavením se pojistné .příhody. V ,čl. 22 všeob. poj. pod
mínek citované ustanovení, .čJ-. 21 řečených podmínek nebrání nijak 
tomu, aby rozhodci určeni částka 14.670 Kč byla stanovena jako od
škodné. Proto prvý soud právem po srážce 20 Kč, které sám žalobce 
odpočí,tává, odsoudil žalovanou poj-išťovnu k náhradě jistiny 14.650 Kč, 
a soud odvolad proto v tom směru odvoláni nevyhověl a napadený roz-
sudek potvrdil. . 

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

o ů vody: 

Dovolací vývody, jimiž žalovaná doličuje neúčinnost rozhodčího vý
roku, a její výtky ve věd samé nejsou oprávněny. V prvém směm není 
správný názor odvolacího soudu, že neúčinnost rozhodčího výroku nelze 

ji: 
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uplatniti v tomto sporu námitkou (viz rozh. ,č. 11350 Sb. n. s.). 
je-Ii obrana ta přípustná, pak ovšem neplatt tu lhůty, předepsané 
v § 596, odst. 2, c. ř. s. pro žalobu na zrušeni rozhodčího výroku, a 
nelze proto důvodně tvrditi, že !byla neúčinnost rozhodčího výroku na
mítána opožděně. OdvolaCÍ! soud sice vycházel z opačného hlediska, 
avšak př,ece se v podstatě obíral námitkami žalované v naznačeném 
směru, jak jest zřejrné z odůvodněni napadeného rozsudku. Žalovaná 
tedy nemá pravdu, pokud povšechně vytýká, že prý se odvolací soud 
!,ejími námitkami nezabýval, maje námitky ty mylně za opožděné, a že 
odvoláni týkající se těchto nárni,tek nevyřídil. Ani jinak nelze dovolacím 
vývodům, pokud se týkajf rozhodčího výroku, přisvědčHi. Žalovaná na
padá rozsudek odvolacího soudu v tom směm s různých hledisek. 
Pokud j,est jejími výtkami uplatňována neúčínnost rozhodčího výroku" 
lze k nim přihlížeti toliko v mezích námitek, jež žalovaná vznesla proti 
rozhodčímu výroku v řÍ'Zení v prv,é stoIící. V řízení tom založila své 
námitky toliko na důvodu neúčinnosU rozhodčího výroku podle § 59'5 
Č. 5 c. ř. s., který spatřovala v tom, ž'e prý rozhodN soud překročil 
meze svého úkolu, ježto rozhodci určili výši škody »cestou míru«, ne
dbajíce pravidel' pro 'rozhodčí' řílzení. Rozhodcům však není zabráněno 
dohodnouti se o výši škody (srv. čl. 22, odst. 2, všeob. poj. podmí,nek, 
Č. 6 pravidel pro řízení, r07Jhoďčí); a ze zápisu o jednání rozhodčího 
soudu ze dne 3. května 1933, podepsaného oběma rozhodci nelze s urči
tostí souditi na nk jiného než na takovouto jejich dohodu, vztahwjící 
se pouze na čí's,e]né určení, »škody« ve výši 14.670 Kč. žalovaná sama 
nepoklád~la výrok rozhodců, jak se jeví' podle dotčeného záJpisu, za něco 
více nežit za určení' výše škody, třebas podle j'ejího názoru nesprávné 
věcně a také co do 7Jpůsobu, jak se stalo. To je zřejmé z jejího před
nesu v prvé stolici. Výtka, že rozhodci překročili meze svého úkolu, 
není tedy oprávněna a tím padá jediný, v prvé stolici řádně narnítaný 
důvod neúčinnosti rozhodčího výroku podle § 595 Č. 5 c. ř. s. Dovolání, 
pokud se týká neúčinnosti rozhodčího výroku, není proto odůvodněno. 
žalovaná ještě uvádí proH rozhodčímu výroku, že nenÍ' pro ní závazný 
hledíc k dohodě se žalabcem, podle které ujednáním o rozhodčíni soudě 
nebylo omez,eno její, právo rozhodnoutí o povinnosti k náhradě, a dále 
že měl žalovaný "žádati ve formě ,určovacÍ žaloby rozhodnutí o nároku 
co do důvodu«, chtěl-li si zachovati účinnost rozhodčího výroku. Ty 
výtky však nesoli'visl S otázkou neúčinnosti rozhodčího výroku podle 
§ 595 c. ř. s., nýbrž týkají se rozhodnutí soudního ve věcí samé, ale 
nejsou aní po té stránce oprácvněny. Nezáleží totiž v souzeném sporu 
na tom, zda žalovaná výslovně nebo mlčky uznala svou povinnost k ná
hradě škody a její výši podl'e rozhodčího výroku, nýbrž záleží na tom, 
zda výše škody, jak 'byla uznána rozhodčím výrokem, může býti zákla~ 
dem přI soudním stanovení výše zažalovaného nároku. Tomu tak jest, 
Ježto neúčínnost rozhodčího výroku byla namítána marně a ježto ža
lobci nelze upříH oprávnění uplatňovati svůj nárok žalobou o plnění 
před řádným soudem (srv. rozh. Č. 13948 Sb. n. s.). V tom smyslu jest 
rozuměti i důvodům napadeného rozsli'dku" pokud v ních bylo uvedeno. 
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že rozhodčí výrok ie pro obě strany záJVazný jako pravoplatný soudní 
rozsudek (§ 594 c·. ř. s.), neboť odvol,ací soud dále správně vystihl 
právě naznačený úkol rozhodčí'ho výroku, poukazuje na čl. 22 a 21 vše
obecných pojistných podmínek, takže jest jeho důvody doplni~ toliko 
poukazem na ustanovení § 273 c. ř. s. Dovolatelka proto marne uplat
ňuje v těch směrech dovolací důvody podle č.3a 4 § 503 c. ř. s. 

Čis. 16124. 

jestližeokresni nemocenská p<>jišťovna v,ede k vymožení náhradních 
útrat podle § 20, odst. 2, zák. Č. 22~/1924 ve ~ění .zál,<. oč. v184~1~28 
Sb. z. a n. exekuce podle vykonlltelnych platebmch vymeru pred JeJ~ch 
pravoplatností, neodpovídá za škodu vzešlou tomu, proti komu se exe-
kuce vedou. , ' 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv II 532/36.) 

Žalobce - z,ednioký mistr - se' na žalovan,é okresní nemocenské 
pojišťovně v B. domáhá zaplacení, čás,tky 18.000 Kč, a to z důvodu ná
hrady škody jednak proto, že ve sporu s žalovanou okresm ~emo~en
skou poiíšťovnou o náhradní útraty Leo:polda S. musel zaplatitI svemu 
právnímu zá,stupci Dr. S-ovi částku 580 Kč, jednak další nwhrady škody 
vzníkl'é prý mu ztrátou zákazníků a výdělku, kterého by u nioh byl do
sáhl. K odůvodnění žalobního nár,oku přednesl: žalovaná nemocenská 
poji'Šfovna nepráv,em předepsala žalobci v několika přílpadech placení 
tak zvaných nirhradních útrat, ač své zaměstnance příhlašoval včas 
'k sociálnímu pojištění. žalobce ve všech případech podal protI nes:pr~v: 
ným a neodůvodněným platebním výměrům včas rekursy resp. odvolam 
k vyšším správním instancím, jež nejsou dosud pravoplatně vyřízeny. 
Žalovaná však přesto neprávem vymirhala na žalobcí předepsané ná~ 
hradní útraty exekučně' a zabavovala jeh'Ú pohledávky za vykonane 
práce stavebníkům. Jak v O., kde žalobce provozuje zednickow živnost, 
tak i v okolních obcích se stalo brzy znám'Ú, že žalovaná zabavuje po
hledávky w žalobcových zákazníků, a z toh'Ú lidé uSll'Zovali, ž,e žalobce 
má finanční potíže. Tak přišel žalobce zavíněním žalované o ,četné s,ta
ve'bni práce, které by mU' byly bývaly za normálních poměrů zadány, 
a tím mu byla způsobena značná škoda. Ža,lobce si čítá ztrátu na vý
dělku z toho povstalou částkou 18.000 Kč. Co se týká náhradních útrat 
vymáhaných žalovanou za Leopolda S. byly náhradní útra.ty předepsány 
žalovanou neoprávněně. Ani j.eden z platebních příkazů nebyl v době 
vedení ex,ekucí pravoplatný. V době, kdy žalovaná vedla proti žalobci 
exekuce, postoupil ji ž'alobce na vyrovnání 'lejích domnělých pohledá
vek, svoji pohledávku za manžely Janem a HedvikoU' V. v částce 
1.400 Kč, takže uved,eným postl>pem byla žalovaná úplně vyrovnána. 
Niž š í S'Ú u d y neuznaly žalobní nárok důvodem po právu. 

N e j v y Š š í s o II d co do částky 580 Kč odmítl dovolání, v pří
čině další žalobni žádosti dovolání nevyhověl a uvedl v otázce, o níž 
jde, v 
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důvodech: 

Z c~lého žalob~ova přednesu vyplývá, že se na žalované poji'šťovne 
dom~ha nahrady skody proto, že vykonávala svá oprávněnf plynoucí 
ze zakon.?; č .. 221/1924 v doslovu zákona Č. 184/1928 Sb. z. a n. způ
sobem pnčlclm se dobrým mravům, že tudíž právním důvodem žalob
ního !,,~roku jest šikána podle § 1295, odst. 2, obč. zák Jak vyslovil 
n:jvyssl so.,;,~ v rozh~dnutí č. 12349 Sb. n. s., jest šilkánou jednání, které 
~Ice jednajlcl:vykonavá v mezích svého práva, avšak sleduje zřejmý 
učel v. rozporu s ?obrÝ',m! mravy poškoditi jiného, že takovéto jednání 
jest .duvodem k n<l'hrade slkody a ze ten, kdo tvrdí takovéto poškození 
mUIS! dokázati, že jednajíd znetlžil svého práva mmvně závadným z'Pů~ 
sobem se ztře1jmýml úmyslem ho poškodilti, a že utrpěl škodu. Žalobce 
upla~ml v té př~či'ně, že žalovaná okresníl nemocenská poji:šťovna vedla 
~a nch? exeku~1 neoprávněně, zbyte.čně a ve větším rozsahu, než bylo 
tre,ba, ze mu hm odradila zákazníky, pro které by jinaM. byl pracoval, 
a .. ~e, h.o ta~ pnpravda ° výdělek, kterého by jin<l'k byl dosáhl. Podle 
zJI;st:m. p;veho ~ozs~dku, které nebylo v odvolání napadeno, šlo o vy-
1llJaJhanl na1hradnrch utrat podle § 20, odst. 2, zákonač. 221/1924 v do
slovu z~k3~a ,č. 184/1928 Sb. z. a n., které i po provedených exekucích 
n~byl~ jeste za}obcem plně zaplaceny. O vymáhánf dotčených náhrad
mch ~trat pl ah ustanovení § 175 uvedeného zákona, které dovoluje 
soudTI! exekucI na z,c,kl'adě vykonatelného platebního výměru jenž jest 
podle § 1 č. 19 ex. ř. v doslovu zákona č. 23/1928 Sb. z. a ~. exekuč
nílm~ tit~'lem. Vykonatelnost platebního výměru potvrzuie podle § 175 
dotceneho zákona o soCiálnim pojištění sama okresní nemocenská po
ji1šťovn3" Bylo-li prvým, soudem zjištěno, aniž to bylo žalobcem napa
deno, .ze platebnl vymery, podle kterých byla proti žalobci navržena 
soudm exekuce, byly vykonatelné, plyne z toho, že žalovaná okresní 
~emoc~ns~á pojišťovna bylla oprávněna navrhnouti soudní exekuci proti 
zalobcl a, ze byla oprávněna v ní také pokračovati, až by náhradní útraty 
b~lyo ,~Ine ll'~razenr ~edení e.x~kuce před pravoplatností platebních vý
meru zalobc! dorucenych nečlmlo z exekučních návrhů žalované okresní 
~emQ(:ensl<é pojišťovny zneužití jejíbo práva na zaplacení náhradních 
utrat zalobcl k zaplacení předepsaných, neboť jest v zájmu řádného ve
deni peněž!,ího h?spodMstVí, žalované okresní nemocenské pojišťovny, 
"by.nu.cene vymahala prostredky, které jsou určeny pro plnění úkolů 
soclalmho p0J.Iště~í svěřených jí zákonem o sociálním pojištění č. 221/ 
1924 v ?oslovu zakona č. 184/1928 Sb. z. a n. Již z toho, že zákono
~~rce Pf}pust;l, aby exekuce proti omeška]'ému dlu'žníku byla vedena 
jl~ na ~aklade vykonatelného platebního výměru, vyplývá, že zákon 0-

darce,. hmto :půsoh~m zamýšlel. zajistiti, pro socilální POj,jštění hmotné 
pr,ostr~dky vcas a ze vyloučIl umyslně odklad vymáhání těchto pro
stredku az do prav,oplatnosti platebního výměru, tudí'ž až do okamžiku 
kdy o ,~~vin~osti platební a o vý'ši příspěvl<ů k sociálnímu pojištěni 
neb o vysl nahradmch útrat bude pravoplatně rozhodnuto. Nezáleží 
proto na tom, zda podal žalobce proti platebním výměrům včas opravný 
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prostředek. Zásada, že lze navrhnouti exekuci i před pravoplatností ně
jakého rozhodnutí, nebyla vyslovena teprve v zákoně o sociálním po
jištění, nýbrž byla uplatněna již v exekučním řádě, který, uváděje v § I 
Č. 1 usnesení civilních soudů jako exekuční tituly., výslovně uvádí ne
jen usnesení, proti kterým neni ji'ž dalšiho opravneho prostředku, tudíž 
usnesení pravoplatná, ale i usnesení, proti kterým není alespoň pro·
půj'čen opravný prostředek, jenž by zastavoval exekuci, což JSOll usne
sení pouze vykonatelná. Že žalovaná okresní nemocenská poji.šťovna 
navrhla proti žalobci exekuce zbytečně a ve větší míře, než toho bylo 
třeba k úhradě jejich pohledávek, jest vyvráceno zjištěním, že po pro
vedení exekucí nebyly náhradní: útraty žalobcem plně zaplaceny. Ža
lobce sice uplatnil, že postoupi'l žalované okresní nemocenské pojilšťovně 
pohledávku za Janem V., avšak z tohoto postupu nemohly býti náhradní 
útraty žalobci předepsané uhrazeny, poněvadž žalobce byl s Janem V. 
vyrovnán. Pro důvodnost žalobníbo nároku n.eplyne nk ani z rozhod
nutf nejvy;ššího soudu č. 6672, 7842 a 9484 Sb. n. s., k nimž odkazuje 
ža],obce v dovolání, ježto nejednají o nMocích na náhradu škody podle 
§ 1295, odst. 2, obč. zák. O tom, zda byl žalobce oprávněn žádati za 
odklad exekucí proti němu povolených, když podal stílžnosti proti pla
tebním výměrům o náhradnílch útratách, netřeba se zmiňovati, ježto 
v souzeném sporu není, rozhodující, zda žalobce užil či neužil svého 
práva navrhnouti' odklad exekucí proti němu povolených podle § 42č. 5 
ex. ř. NepodařHo-U se žalobd prokázati, že u žalované poji1šťovny jde 
c šikánu při vymáhání ná;hradních útrat podle § 20 zákona č. 221/1924 
v doslovu zákona č. 184/1928 Sb. z. a n., nebylo příčiny k změně na
padeného rozsudku v této části. 

čís. 16125. 

Pohledávka ze zápůjčky půskytnuté při provůzování bal1kéřské čin
nosti podle čl. 272 . Č. 2 obch. zák. se promlčuje v obeooé lhůtě pro
mlčecí (třicetileté). 

Byla-li zástava (cenný papír), daná k zajištění zápůjčwy, prodána 
správcem konkursní podstaty v 'konkursu prohlášeném na jmění věřite
lovo" nezprošťuje t'O zapůjčitele půŽ!ldujíciho zaplaoetli zapůjčených 
peněz poviltmosti vrátiti zástavu vypůjčiteli, zavinil-li sám, že nelze zá
stavu vrátiti, neuporomiv včas správce konk. podstaty, že jde o zástavu, 

(Roz;h. ze dne 21. května 1937, Rv I 1040/35.) 

žalohce, bývalý majitel bankovního závodu, zapůjčil žalovaným, bý
valým majHelům továrny na obuv, podle úmluvy o eskomptu směnek 
kromě jiných částek též 900 K, za něž dali žalovaní žalobci do zástavy 
cenný papíl[, a to 4% rakouskou komnovou rentu. 2.000 K nom. částka 
900 K byla splatná již 31. července 1914, avšak pro válečné morato
rium mohl žalobce vymoci na žalovaných jen čtvrtinu své pohledávky. 
Ježto žalovaní zůstali dlužni nedoplatek 675 K, domáhá se na nich ža-
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lobce. zaplaceni nedoplatku 675 Kč žalobou. Proti podané žalobě 
žalovaní namítli 'jednak promlčení, jednak že žalobce jim řečený cenný 
papí,r nevrátil, nýbrž prodal a nevyúčtoval, a že jsou povinni platiti jen 
tehda, vrátí-Ii jim žalobce uvedenou rentu. S o II d p r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby, D ů vody: Jest zjištěno, že žalobce zapůjčil žalo
vaným podle úmluvy o eskomptu směnek kromě jiných částek také 
900 K, že 'podle úmluvy sporných stran o poskytování, úvěru na 
eskomptované směnky dali žalovanÍ' žalobci do zástavy cenný papír, a 
to rakouskou korunovou. 4% rentu 2.000' K nominale, že valutu směnky 
ze dne 31. května 1914 žalovaní obdrželi a že se zřením na válečné 
přkočí dobyl' žalobce na žalovaných jen čtvrtinu své pohledávky. Dále 
jest zjištěno, že roku 1915 byl na žalobcovo jmění, prohlášen konkurs, 
že zažalovaná pohledávka byla podle návrhu správce konkursní, pod
staty žalobci vydána ještě za konkursního ří.zenf, že cenný pa;pk ra
kouská korunová renta 2.000 K nom. s kupony k 1. září 1915, náležící 
Františku P. (žalovanému) a moíd za jeho směnečný dluh s přisl., byl 
uveden v inventáři pod pol. 7 a) a že papír ten byl v konkursním řízení 
proti žalobcově vůli prodán a výtěž,ek v konkmsním řízení, mžit. Ze 
všech uvedených skutečností na1byl soud přesvědčení, že mezi, smluvcí 
došlo k uzavření zápůjčky v částce 900 K, že z ní žalobce vysoudH za 
války pOUlze jednu čtvrtinu 225 K, že zbývající částku 675 K žalovaní 
žalobci nezaplatili, že zástavní právo na cenném papím žalobci zřízené 
sice zajišťovalo t"ké zažalovanoU! pohIedávku, avšak zaniklo tím, že se 
cenný papír ztratil bez viny žalobcovy, takže pohledávka přesto trvá 
dále podIe § 459 obč. zák., a žalovani neprávem namHaji podle §§ 469 
a 1369 obč. zák. vráceni zastaveného předmětu z mky do ruky. Ani ná
mHka promlčení' neobstojí, neboť v souzeném sporu nejde o jinaké 
plnění v ž,ivnostenském, kupeckém nebo obchodním provozování ve 
smyslu § 1486 Č. 1 obč. zák. Blylo proto žalclbní žádosti co do částky 
675. Kč s 5% úroky nikoli staršími tří- let před podánim žaloby vyho
věti, kdežto žádost za vyšši, 7% úroky. ni,čÍm neodůvodněné, bylo za
mítnouti. O d vol a c í s o u d zamítl zcela žalohu. 

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

Důvody: 

Ne,ní správný názor odvolacího soudu, že zažalovaná 'pohledávka je 
promlcena, poněvadž prý podléhá mleté promlčecí Ibůtě podle § 1486 
Č. 1 obč. zák., neboť jde o zápůj-čku, jež hyl·a poskytnuta při provozo
vání bankéřského obchodu (čl. 272 Č. 2 obch. zák.). Zapůjčené pení'Ze 
musí vypůjótel považovati hospodMsky stále za cizí majetek, jehož 
celou hodnotu musí svého času vrátiti. Poskytnutí zápůjčky nelze nikdy 
považovati za takové jednání denního styku, pro které zavedl § 1486 
obč. zák. z důvodů účelnosti kratší' promlčecí lhůtu. Pro zápůjčky :platí 
obecná promlčecí lhůta § 1478 ohč. zák., a to i tehda, byla-li za,půjčka 
poskytnuta při výkonu bankéřské činnosti podle čl. 272 Č. 2 obch. zák. 
Poskytnutí z,"půjčky nelze se z,řením na její právní' povahu podřadití 
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pod pojem »jinaké plněni v obchodnim provozováni«, jaké má na mysli 
~ 1486 Č. 1 obč. zák. 
, Zažalovaná pohledávka neni tedy promlčena. Přes to dovoláni ne
mohlo míti úspěch, neboť jde o zápůJčku, k jejímuž zajištění hylia dána 
zástava kterou žalobce nechce vrátiti. Námitka žalovaného, že zástavu 
_ rako'uskou korunovou rentu 2.000 K nom. - nemůže vrátiti bez své 
viny, poněvadž upadl r. 1915 do konkursu a správce konkursní, pod
staty že ji bez jeho vědomí a proti jeho v~U prodal, nebyla u,zn.~na ,od
volacim soudem za oprávněnou. Odvolacl soud neschvahl tohz nalOr 
prvého soudu, že žalobce nemá vinu na ztrátě ce~ného pa,~iru, n:0brž 
_ opřev se zřejmě o tu ze spisů S I 9/15 plynouc! a nepoprenou sku
tečnost, že cenný papír byl' prodán dříve, než správ~i ~?nkurs~~ pod
staty bylo známo, že korunová renta 2.000 K n;>m. nale;,r Franhsku P. 
a že ručí za jeho směnečný dluh, - vyslOVIl, ze bylo zalobcovou po.
vinností, aby správci konkursní podstaty včas oznámil tyt? s~utečnostI: 
Názor odvolacího soudu je správný. Žalobce tedy zavmll S<lm pr,ode] 
zastaveného cenného papíru - jehož výtěžek se dostal do jeho kon
kursní podstaty -, a ,proto nemá tu význam § 459 obč. zák., nýbrž 
předpisy §§ 469 a 13690bč. zák., podl~ ni,c~ž je. zástav,;e povInen za
praviti dluh jen tehda, když mu bude zaroven vracena zastava. 

čís. 16126. 

Práva závislého na výmince lze nabýti jen přesným jejím splněním. 
. Občanský zákon nezná náhražky splnění výminky. Ustanov,eni §. 710 
obč. zák. lze užíti toliko ve sporu, v němž jde o otázku, zda testamen
támí dědic pozbyl dědického práva se zřetelem na způsob, jak sp~nil 
příkaz zůstavitele, nikoli ve sporu, v němž jde o to, zda by~a sploona 
výminka, pod kterou se zůstavitelův věřitel vzdal své pohledavky. 

Pokud smírem sjedtlaným mezi universidním testamentárním dědicem 
a zákonnými dědici nepřestal býti testamentární dědic universálním ná· 
stupcem .. 

(Rozh. ze dne 21. května 1937, Rv I 2045/35.) 

Žalobce se na žalované obci domáhá zaplacení 5.000 Kč, tvrdě, že 
uvedenou částku zapůjčH dne 2. listopadu 1927 Franti'šce H., která zá
půJčku tu dosud nevrátila. FranUška H. zemřela dne 29. května 1929 
ft podle posledního ústního pořízení ~,stanovila dědi~čkou v;škc,:ého 
svého jmění žalovanou obec C. ,T. s pnkazem, aby zalovana, z;ldlla 
v zůstavitelčině domě čp. 85 v C. T. tak zvané ]esle k opatrovall1 ba
tolátek, a to do dvou let od úmrtí, pokud by tomu nebránily smlouvy 
nájemní, dále aby poskytla Josefě S. chu,ctinské :;aopatření a zap:atrh 
zůstavitellČiny dluhy a pohřební výlohy. zalovan~ obec .~e k pozus,ta
losti phhlásHa výminečně. Pozůstalost po Frantlsce .H. JI byla vydan.a 
odevzdací listinou ze dne 1. října 1930 podle shora uvedenych podmr
nek a usnesením ze dne 2. dubna 1931 bylo pro žalovanou obec vlo-

1.1'1' 

li 
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ženo vlastnické právo ve vložce 85, pozemkové knihy Č. T. žalobce 
svoji pohledávku se zřením na to, že zůstavitelka celé svoje jmění vě

·novala dobročinným účelům, k poz,ůstalosti nepřihlásil, aby jmění ne
bylo zmenšeno. Když s'e však v roce 1932 dověděl, že žalovaná nesplnila 
podmínku o zřízení jeslí, a že proto zákonní dědicové žalovanou obec 
žalovali u krajského soudu v Ch. o vydání' dědictví, přihlásil podáním 
ze dne 8. června 1932 a 25. května 1934 svoji pohledávku 5.000 Kč a 
žádal ji zpět, poněvadž podmínka o zřízení jeslí nebyla splněna resp. 
nebude splněna. Smírem sjednaným v dotčeném SpOrtl bylo pozůsta
lostní' jměni rozděleno mezi, zákonné dědice a obec Č. T., při čemž hyla 
žalovaná obec zproštěna povinnosti zříditi jesle. Odpadl proto i důvod, 
proč žalobce zapůjčenou částku nežádal zpět. Proti žalobě navrhla ža
lovaná mimo jiné, že její spor se zákonnými dědici byl skončen smírem, 
podle něhož zákonní dědicové převzali celou nemovitou pozů,stalost a 
zavázali se platiti žalované na vyrovnání' všech nároků z pozůstalosti 
35.000 Kč, a že žalovaná jako dalši' úplatu za dědické nároky obdržela 
celou movitou po'zůstalost po Františce H. a užitky pozůstalostního 
jměni do dne sjednání smim. Tím byla odevzdací listina ze dne 1. října 
1930 anulována, dědické právo žalované obce zaniklo, zákonni dědicové 
převzali pozůstalost sami a to, co žalovaná obdržela, neobdržela z ti
tulu dědického práva, nýbrž na vyrovnání svých nároků, a proto pře
stala býti dědiókou po FranHšce H. Není-li vš"k žalovaná ani singu
lární nástupkyní, ani universálnÍ> dědi,čkou, nemá žalobce proti ní ná
roku, a to i proto, že se svým podáním ve spise D 21,3/29-68 vzdal 
všech nároků proH žalované obci, prohlásiv, že se hodlá nároku do
máhati jenom na zákonných dědidch, do jejichž mkou smirem ze dne 
12. května 1934 pozůstalost přešla. Dále namíltá žalovaná obec, že ža
lobce nemá nárok na zaplacení 5.000 Kč, i kdyby po právu: existoval. 
Nehledě totiž na to, co uvedeno, byl veškerý výtěžek z pozůstalosti po 
FranHšce H., a to jak částkou 35.000 Kč, tak i ostatní či'stý výtěžek 
žalovanou od obecniho jmění oddělen a zřízen fond pro vybudováni' 
jeslí a obec s uvedeným fondem nemůže disponovati, leda jen k účelu 
zří,zení jeslí, a to jen se zvláštním schválením okresní,ho výboru j[ L. Tím 
splnila žalovaná plně vůli zůstavitel1činu a určila výtěžek z pozůstalosti 
k tomu účelu" k němuž jej zůstavj,jelka určila. S o ll' d P r v é s t o I i c e 
zamítl žalobu. D ů vod y: Názoru ža],ované obce, že přestala býti smí
rem uzavřeným ve spam se zákonnými' dědici dědičkou a že odevzdací 
liIstina byla tak zmšena a její' dědické právo zaniklo, ježto zákonní dě
dilCové převzali sami pozůstalost, nelze přisvědčiti. Žalovaná vystupo
vala po vydání odevzdací listiny v dotčeném slPom proti zákonným dě
dicům jako dědi,čka testamentární. Ve smyslu § 819 obč. zák. na,hyla 
již vlastnktvi k jednotlivým věcem dědickou přihláškou, odevzdáním 
bylo projednání pozůstalosti skončeno a žalovaná by],a odevzdánim 
jměni! aktivně i pasivně legitimována ,k sporům a jako dědička byla 
také plně oprávněna uzavříti smír o pozůstalostním jmění. Zůstala proto 
přesto dále dědi,č.kou z posledniho poří,zení, a jest proto také dále pa
sivně oprávněna k žalobě. jestliže však žalovaná převzala podle uvede-
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ného smlfll jen část pozůstalostnoího jměni, nikoli celé .i!"čni, ne],ze n~
sledkem toho přikaz, uložený zustavIlelkou, tak splmiI, Jak bylo pu
vodně určeno, a jest proto ve smyslu § 710 abč. zák. povinna, a:by 
aspoň přibližně a pokud možno příkaz~, tot~ž .p.odmí?c~ zůstavI!el,kou 
stanovené, vyhověla. Sporem ~e zakon?yml dedlcl ~e.111 ~,sak proka.zano, 
že by se žalovaná sama učimla nez'P'usobllou spll11b pnkaz tak, ze by 
to byl důvod, aby pozbyla .:oho, co jí ~'ylo ~,stavenoo. J~ko .dědička 
z testamentu splnila, pokud JI to bylo mozno, pnkaz Zllstavltelcl'~: a to 
tak že veškeré hotovosti a výtěžek za svršky z pozůstalosli uloZlla na 
vkl~dni knížku knížku tu vinkulovala j"ko fond k zřízení jeslí, jak zněl 
příkaz zůstavit~lčin, a obec nemůže a nesmí s těmi penězi diisponovay 
bez svolení okresního výboru v L. Tím žalovaná splnila podmínku zu
stavitelkou uloženou a nemohla vke uóinHi, zvlášť i se zřetelem na to, 
že bylo úředně zakoázáno z!lditi jes],e v domě zůstavitelčině ze zdravot
ních a bezpečnostních důvodů. Soud má proto za to, že žalovaná jako 
dědička z posledního pohzeni s:plnila svou poviM;>st zústavit:lko,u, i! 
uloženou pokud ji bylo možno, a nemůže proto zal obce od zalovane 
žádati z;půjčenou částku zpět, nehled~ k tomu, že sám ve s,vtch podá
ních ve spisech D 213/29 ze dne 6. cervence 19;3,2. a 25. kvetna 1934 
prohlásil,' že tuto zápůj'čku hodlá žádati o~ zákon.~ých, dědici't, nikol~ 
od žalované obce j,ako dědIčky z posledmho ponzem. O d vol a c I 
s o u d potvrdil rozsudek soudu prvé stolice, prohlásiv dovolání za při
pustné pro zásadni význam rozhodnuti' (čl. lč. 2 zák. č. 251/1934 Sb. 
z. a n.). 

N e j v y Š š i s o II d uznal podle žaloby. 

D ů vod y: 

V souzeném případě jde o použití § 699 obč. zák., který ustanovuje, 
že, jsou-Ii výminky možné a dovolené, lze práv~ na .nich závi~lé,ho n~: 
býti jen přesným jejich splněním. Občanský zakomk neuznava tudlZ 
žádné náhražkv splnění výminky. Jinak je tomu ovš,em podle § 710 obč. 
z"'k., když má' býti rozhodováno, z~ali osoba ~abJ.všI. p!áva s~b ,,?odo 
práva toho nepozbyla, ježto se snazlla alespon pnbhzne splmlt pnkaz, 
který nebylo lze splniti přesně. Ale tu správně poukazuje žalobce n;, to, 
že by řečené ustanovení. pl,atilo toli~O ve. sporu, kde .by šlo o o otaz~u, 
zdali žalovaná obec se zr,emm na zpusob, Jak splmla pnkaz zustavltelky 
Františky H., svého dědického práva z testamentu po~byla čili nic, 
kdežto v souzené věci jde o to, zda byla splněna výminka, pod kterou 
se žalobce vzdal své zažalované pohledávky. Tato v Ý min k a se 
buďto splnila přesně, a pak žalobce pozbyl práva na zažalovanou 
částku, anebo se přesně nesplnila, a pak žalovaná obec Jest pko testa
mentární dědíčka Františky H. povinna zaplatiti žalobci zažalovaných 
5.000 Kč s přísl., neboť smírem, který uzavřela s dědici zákonnými, ne
přestala býti dědičkou testamentární, ježto v uved~ném. smíru ne
uznala ani lepší právo dědiců zákonných (§ 823 obc. zak.), ani ne
uznala, že práva nabytého z posledního pořízení Františky H. pozbyla 
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následkem nesplněni uloženého ji přikazu. Sluši tu uvážiti, že smírem 
tak, jak byl uzavřen mezi žalovanou obci a dědici zákonnými, nemohla 
se uskutečniti a také se neuskutečnila universálni posloupnost práv a 
závazků Františky H. na zákonné dědice, nýbrž jen singulární posloup
nost z testamentární dědičky na osoby, které se považovaly za povo
lány k dědické posloupnosti ze zákona, takže žalobce jest oprávněn 
držeti se žalované obce jako universální dědičky a universální sukces
sorky Františky H. Není tudíž správný názor nižších soudů, že zažalo
vaný nárok žalobci nepřísluší, neboť jeho podáním ve spisu zn. sp. D 
213/29 okresního soudu v Ú. nelze hledíc na ustanovení § 914 obč. zák. 
a na celý stav věci rozuměti jinak než tak, že se vzdal svého nároku na 
zaplacení pohledávky 5.000 Kč jen pro ten při pad a tedy pod tou vý
minkou, že žalovaná obec splní příkaz jí Františkou H. jejím testamen
tem uložený, t. j. že zřídí jesle v zůstavitelčině domě. Ježto· žalovaná 
obec příkaz ten nesplnila a.§ 710 obč. zák. se na žalobce nevztahuje, 
bylo hledíc na § 699 obč. zák. (srv. i § 915 obč. zák.) žalobě vyhověti. 

čís. 16127. 

Ustanovení § 2 vlád. nař. č. 57/1926 Sb. z. a n., .iehož účinnost 
byla prodloužena vládním nařízením č. 100/1929 Sb. z. a n., se vzta
huje též na žaloby o vrácení cenných papírů, jež byly dány jako zápůjč
ková valuta, z důvodu kondikce podle § 1431 obč. zák. 

(Rozb. ze dne 21. května 1937, Rv II 640/35.) 

Žalujíci banka (Hypotečni a zemědělská banka pro Moravu v Brně) 
se na žalované obcí domáhá žalobou podanou pod Ck J 33/29 vydání 
4%ních komunálních dlužnich úpisů Zemědělské banky markrabstvi 
moravského v B. v nominálni hodnotě 40.000 Kč a 20.00'0 Kč s kupo
novými archy od 1. června 1929 a talony proti tomu, že žalobkyně zá
roveň zaplati žalované 20.075 Kč 83 h s 5% úroky od 9. června 1929. 
K odftvodněni žaloby přednesla: Žalovaná se v letech 19·16 až 1917 II ní 
ucházela o zápůjčku 40.000 K po připadě 20.000 K. Podle předlo
žených a právně platných dlužních úpisů ze dne 18. června a 31. srpna 
1917, které byly také mO'ravským zemským výborem s hlediska do
hledu na obecní jmění schváleny, vydala žalujicí banka žalované obcí 
jako zápftjčkovou valutu 4%ní komunální dlužní 1ÍJpisy Zemědělské. 
banky markrabstvi moravského, a to dne 18. června 1916 v nominální 
hodnotě 40.0'00 K a 3·1. srpna 1917 v nominální hodnotě 20.'000 K 
s kupony a talony při prvé zápůjčce od 1. prosince 1916, při druhé od 
1. prosince 1917. Žalovaná také skutečně uvedené dlužní 1ÍJpisy přijala 
a pro své účely upotřebila. Po·zději se však ukázalo, že obě smlouvy 
o zápůjčce jsou neplatné, a žalobkyně proto žádá vrácení toho, co .shora 
uvedeno. O b a niž š í s o u d y uznaly podle shora uvedené žalobni 
žádosti. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil na dovolání žalované obce rozsudky niž
šich soudů i řizení jim předcházející a žalobu odmítl. 
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DŮVOdy: 

Podle § 1 vlád. nař. ze dne 30. dubna 1926, Č. 57 Sb. z. a n., jehož 
platnost byla naposledy prodloužena vlád. nař. ze dne 28. června 1929, 
Č. 100 Sb. z. a n. až do jiné úpravy, k niž dosud nedošlo, měly býti ,již 
tehdy zahájené spory o závazky obci ze zápůjček, které byly .sjednány 
v době od 26. července 19-14 až do 31. pro-since 19,z4 a o nichž vydány 
byly listiny, nebo které byly jinak ujednány, z moci úřední nebo na 
návrh přerušeny, tvrdi-li se v žalobě nebo namitá-li ·se, že závazek 
obce jest neplatný proto, že nebyly při něm splněny náležitosti k jeho 
platnosti předepsané, nebo že listina o závazku nevyhovuje zákonným 
předpisům. V takovýchto sporech může býti na návrh pokračováno te
prve, až řečené vládní nařizeni pozbude účinnosti. V § 2 uved. vlád. nař. 
se ustanovuje, že nové žaloby takové jest po dobu platnosti řečeného 
nařízeni odmitnouti (»buďte ... odmítnuty«). Se zřenim na hospodářské 
a právní důvody, pro které k dotčenému vládnímu opatření došlo podle 
zákona ze dne 15. dubna 1920, Č. 337 Sb. z. a n., nemůže býti pochyb
nosti o tom, že bylo účelem onoho opatření, aby bylO rozhodováni 
o takových nárocích pro dobu účinnosti vládního nařizení po případe až 
do jiné úpravy vyloučeno ze sporného řízení soudního, čemuž nasvěd
čuje také zejména velící předpis, že žaloby takové, podané za účinnosti 
řečeného nařízení, mají býti z moci úřední odmítnuty, zřejmě proto, že 
se po tu dobu 11a pořad práva nehodí, takž·e jednání a rozhodnutí o nich 
proti řečenému zákazu je zmatečné podle § 477 Č. 6 c. ř. s. O takovou 
zmatečnost jde také v souzeném připadě a nikoli již jenom o to, zda 
mělo býti řizení přerušeno, protože spor byl zahájen žalobou již za 
účinnosti uvedených vládnich nařízení. K zmatečnosti pak jest přihléd
nouti také ještě v řízení dovolacím, pokud tomu ~nebrání právni moc, 
a to z úřadu a tím spiše, že sem spadající otázky byly nadhozeny také 
v dovolacích spisech, třebas jen s hlediska přerušení řízení. V souzené 
věci jde .také o spor, jaký mělo na mysli dotčené vládní nařizení, a ne
záleži na tom, že se žalující banka opirá formálně o předpis § 1431 obč. 
zák. a že žádá vráceni cenných papirů z důvodu kondikce. Nejde jenom o 
vrácení cenných papirů z dftvodu kondikce. Nejde jenom o právní 
označení, nýbrž jest přihlédnouti k podstatě věci. A tu nelze přehlécl·· 
nouti, že se žalovaný nárok vyvozuje také z toho, že cenné papíry 
byly žalované obci odevzdány v důsledku právních jednání, o nichž se 
jednavši osoby domnívaly, že povedou anebo vedly k uzavření zápůj
ček, k nimž však vpravdě podle výsledku sporu Ck I 230V24 nedošlo 
z důvoclti, které právě vedly k vli<dnímu nařízení Č. 57/19'26 Sb. z. a n. a 
dalšimu vlád. nař. účelu tohoto opatření nemohlo by se dosáhnouti, 
kdyby se podle žalobkynina výkladu odmítaly sice žaloby na plnění 
z titulu zápťtjček, k nimž nedošlo, kdyby se však přesto připouštěly a 
prováděly spory založené na témže skutkovém a právním základě a do
máhající se plněni z důvodu kondikce. Takovým postupem by byl 
zřejmý a nepochybný účel vládního nařízení zmařen v hospodářských 
důsledcích. Proto měla býti i tato žaloba ve smyslu § 2 řeč. vlád. na
řizení odmítnuta pro dočasnou nepřípustnost pořadu práva a když se 
tak nestalo v nižších stolicích, musil tak učiniti soud dovolací. 
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čís. 16128. 

. Odpovědný redak!or a vydavatel deníku odpovídá podle § 133() obč. 
zák. tomu! kdo ?yl za~adn~ projevem uveřejněným v jeho deníku po_ 
š~oz,~n a Je povmen ~vad~y projev odvolati a odvolání uveřejniti. Ne
~1~ZI na tom, zda zavadny projev pochází od něho nebo od někoho 
Jmebo. 

(Rozll. ze dne 22. května 1937, Rv I 1980/35.) 

žalov~ný byl. v září 19'33 vydavatelem a odpovědným r.edaktorem 
penodlckJ;':h novin ~. T. podle § .10 tisk. zák. V Č. 206 byl uveřejněn 
dn~ 12 .. zan 1933 članek podnJbnkou »R. und Umgebung« s nápisem: 
»Theolle und Praxls. Ing. B. ms Stammbuch. Der feuergefahrlkhe Vor
hang.« Třetí odstavec řečeného člán'ku zní: »Wir werden uns ilbriO'ens 
nut Ing. B. noch grtindlicher beschaftigen mússen, denn der VOn ihm

b 
ge

helerte ncue Theatervorhang auch noch ein Kapitel filr sich isl. Fach
leute behaupten namlich, dass dieser neue l1heatervorhang wohl sehr 
schon 1St und au ch genug teuer zu stehen kommt dass er aber ziemlich 
feuergefahr!ich erscheint, da man ihn nicht impregnieren durite. Es ware 
hler gut, , beztiglich diese; Sache auswartige Pachleute zu befragen, ob 
dIesel B .. Vorhang ln selner Jetzlgen Form nlchl eme Oefahr filr das 
!heater blldet. Oem werden wir einer fachmannischen Erklarung dar
uber Raum !;eben. Sollten "ber die Bedenken beziiglich des neuen V OT
bang-es begrundet seln, dann ware nicht zn verstehen, wiesÚ' man liir 
ell1e solche Sache uber 100.000 Kč hinauswerfen kann noch dazu in 
einer Zeit, \VO die 'Wirtschaftskrise das vorherrschende Arbeitselend 
von Tag"zu Tag nur immer wi-eder vergriissert und wo man alle Ur
sachen halte, solche Auftrage lUr den Ing. B. zu vermeiden. Wir werden 
uns d~rliber ~och ,eingehender aussprechen.« Žalobce Ing. B. se na ža
lo.van;t;J domaha zalobou odvolání závadného článku, spatřuje v dotče
~,:mdanku skutkovou po-dstatu § 1330 <:!bč. zák., protože se v něm roz
~lruJI skutečnosti, které ohro'žují živno'stenský úvěr žalobcův, a protože 
zalovany o nepravdIvostI uvedených údajů věděl nebo věděti musil, 
neoof mstalace dlvadel;,í;:h opon !patří k žalobcově žiVl1D'sti, a proto také 
?ylo z<fdano provedenI zelezné konstrukce opony nového divadla v L. 
zalobCl. Nep~a~d~vo:t tvrzených skutečností mohl žalovaný lehce zjistiti. 
jest nepravdlve, ze zalobce dodal oponu, neboť dodal jen železnou kon
str,:kcl. Nepravdi~é je dále, že se opona nesmí impregnovati. Proti ža
lobe, a~y byl u~nan po~in?ýt;' odv~.lat~ v ~asopise R. T. závadný projev, 
n~mltl zalovany mmlO ]lne, ze vytceny članek neuveřejnil a také neměl 
neJaky vhv na u~eřejnění řečeného článku, nýbrž že jej napsal místní 
red~ktor. Odpovednost odpovědného redaktora není neomezená, nýbrž 
sllha J~n pot~d! pokud. odpovědný redaktor může již na první pohled 
udatJ, ze uvere~neny članek se nez~kládá na pravdě. Niž š í s o u d y 
uzn~ly podle zaloby, o d vol a CI s o u d z těchto d ů vod ů: jde 
o.narok ve smyslu § .1330, odst. 2, obč. zák. článek uveřejněný včaso
Plse »R. T .. « obsahUje skutečno,sti, které ohra-žují živno·st a postavení 
zalobcovo, Jak správně usuzuje prvý soud, a v čem odvolatel ani roz
sudek prvého soudu nenapadá. jde tudíž jediné o otázku, zda žalovaný 
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jako odpovědný redaktor časopisu, v němž hyl článek uveřejněn, jest 
povinen k uveřejnění odvolání, jehož se žal<:!bce do-máhá. Podle § 1330, 
odst. 2, obč. zák. stíhá rozšiřovatele nepravdivých skutečností povinnost 
k odvolání, jestliže o jejich nepravdivosti věděl nebo věděti musil. Prá
vem prvý soud uvádí, že k pojmu »věděti musil« postačí i pouhá lehká 
nedbalost, nedopatření. Žalovaný se hájí tím, že on sám nenapsal článek, 
nýbrž že jej napsal místní redaktor, který se přesvědčil o jeho pravdi
vosti jednak na základě zprávy náměstka starosty R., jednak z inserátu 
žalobce v pamětním spise. Avšak tato námitka podle názoru odvolacího 
soudu nijak žalovaného nezproš.ťuje odpovědnosti a povinnosti k uve
řejnění odvolání. žalovaný jako odpovědný redaktor byl povinen, aby 
článek před jeho uveřejněním sám rP~ozkoumal, ježto i rozšiřovatel 
zprávy, o níž se dověděl od třetí o.soby, má přezkoušeti její pravdivost. 
Opomine-Ii tak učiniti, zanedbává tím povinnou péči ve smyslu § 129'7 
obč. zák. a tak se ,stává odpovědným. Žalovaný ani netvrdí, že článek, 
jejž mu dodal místni redaktor, .přezkoumal, nýbrž z výpovědí svědkyně 
Anny W. vychází najevo, že žalovaný závadný článek nejen nezkoumal, 
ale před jeho uveřejněním ani n,ečet\. Porušil tak povinnou péči, kterou 
měl zachovati, a je proto povinen uveřejniti odvoláni, jako žalobce žádá, 
když bylo zjištěno, že článek obsahoval skutečnosti zřejmě nepravdivé. 
Informaoe, z nichž čerpal místní redaktor jako pjsatel článku, neměly 
v tom směru žádného významu, ježto nebyly žalovanému ani oznámeny, 
aby podle nich mohl posuzo.vatí pravdivost článku. Proti obsahu odvo
lání pak žalovaný v řízení před prvým soudem nic nenamítal, takže jeho
výtky teprve v odvolání v tom směru. uplatňované jsou opožděné 
(§ 482,odst. 2, c. ř. s.). 

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

D ů v o d'y: 

Při právním posouzení nepadá na váhu, jaký právní význam a jaké 
následky má funkce žalo·vaného jako odpovědného redaktora pro oblast 
řízení trestního nebo policejního, a zůstane také bez povšimnuti, z ja
kých pohnutek byl článek sepsán a uveřejněn. Nezáleží anina tom, zda 
by za škodu mohly býti podle zákona činěny odpovědny také ještě jiné 
osoby nežli právě žalovaný, nýbrž jde o to, .zda za hmotnou škodu 
podle § 1330 obč. zák. odpovídá žalovaný. Není sporu tom, že žalovaný 
jest jak odpovědným redaktorem deníku, v němž pozastavený článek 
vyšei, tak i jeho vydavatelem; nemůže tedy býti pochybnosti o tom, že 
patří v dotčené své. funkci do okruhu oně'Ch osob, které ve smyslu § 1330 
obč. zák. rozši<ují závadný projev, ani záleží na tom, zda onen projev 
pochází od něho nebo zdali proi-evsepsal někdo jiný. To žalovaný ne
právem směšuje. jako redaktor a vydavatel má zajisté náležité pro
~tředky, aby dosáhl toho, aby bez jeho vědomí a souhlasu k uveřejnění 
závadného projevu nedošlo; stane-Ii se tak přece, jde oje h o rozši
řování takového, třebas cizího, závadného projevu. Vystačí se tedy 
s předpisem § 1330 obč. zák., aniž záleží na tOm, jaký význam má 
funkce odpovědného redaktora s hlediska § 10 tisk. zák. nebo jiných 
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předpisů. Již pro tuto civilněprávní odpovědnost za obsah jim redigova
ného časopisu má redaktor a vydavatel věnovati pozornost projevům, 
které jsou v jeho časopisu uveřejněny. Jest ovšem mOžno připustiti, že 
ve skutečnosti v provozu časopisu nebude redaktoru a vydavateli 
možno, aby před uveřejněním četl všechny články a všechny podrobně 
zkoumal. Než tu jedná na svůj vrub a na svou odpovědnost, dojde-Ii 
k uveřejnění článku, závadného s hlediska § 1330 obč. zák. Nemůže se 
zbaviti odpovědnosti prostě tím, že na takovou faktickou nemožno,st 
poukáže, protože se právě nevyhne odpovědnosti, ukládá-Ii si, práci pře_ 
sahující snad vlastní síly. Opačný názor by mohl vésti k šikanám a ke 
škodám, ,pro které by poškození bez vlastního zavinění nedošli náhrady. 
Jest tedy spatřovati i civilněprávní zavinění žalovaného již také 
v tom, že závadný článek před uveřejněním ani nečetl. To není v rOz
poru ani se zásadami vyslovenými v rozh. Č. 4574 Sb. n. s. Nejde tak 
ani o to, že by měl žalovaný jako redaktor a vydavatel přezkoumati 
hned také po stránce pravdivosti všechny články, jako spíše běží o to, 
že musí věnovati zvláštní pozornost tomu, zda se ten který článek ne
dotýká nebo nemůže dotknouti citelně majetkové sféry třetich, jak na to 
pomýšli § 1330 obč. zák. A ovšem v takových článcich, kde tomu tak 
jest, nutno od redaktora požadovati zvláštní péče, aby právě v zájmu 
třetích osob věc náležitě a spolehlivě přezkoumal. Tu nestačí jenom 
spolehnouti se na nějaké informace, které se zdají víoe nebo méně spo
lehlivé, nýbrž tu má se snažiti 'o to, aby si před uverejněním sám 
zjednal jasno o věci; jinak je lépe raději upustiti od uveřejnění takového 
článku, jenž by mohl způsobiti jinému třeba nedozírné škody. Ani ve
řejnýzájem tvrzený nebo předstíraný nemůže tu rozšiřovatele zprostiti 
civilněprávní odpovědnosti, pokud jsou zde podmínky § 13-300bč. zák., 
zvlášť může-Ii býti veřejnému zájmu poslouženo také jiným způsobem 
než právě jenom uveřejněním v tisku. Právě proto, že veřejný tisk má 
tak značnou váhu a důležitost, musí si redaktor a vydavatel býti vědom 
také civilněprávní odpovědnosti. V souzeném případě nemohlo by tedy 
žalovaného zprostiti viny, že se spoléhal na správnost článku a že dů
věřoval místnímu redaktoru, aniž věděl. o pramenech jeho informace, ba 
aniž článek vÍtbec četl. Že článek je svým obsahem způsobilý poškoditi 

. majetkové zájmy žalobcovy, je z něho viděti na prvý pohled. Objek
tivně je nepravdivý obsah článku, pokud se týká právě závadné částí, 
v níž se žalobci klade za vinu, že obci dodal oponu, která je požárně 
nebezpečná a která ~e nesmí impregnovati, a k tomu ještě za přemrště
ribu cenu. Protože žalobce dodal železnou konstrukci, nelze o něm říci, 
že dodal oponu a nelze z toho vyvoditi, že odpovídal také za oponu, ať 
po umělecké, nebo po bezpečnostní stránce. V obou směrech mohla býti 
obec vedena svými zájmy a svými odborniky a mohl~ sama učiniti 
opatření, které uznávala za vhodné. Již ze stylisace článku je viděti, že 
si sám jeho autor nebyl zcela jist pravdivostí, jeho obsahu (»sollten aber 
die Bedenken bezGglich ries neuen Vorhanges begriindet sein«), že si 
tedy při předběžné informaci nevedl se žádoucí ,pečlivosti; dále je z ní 
viděti, že podkladem článku byla přece jen jakási animosita (»Ing. B. 
ins Stammbuch«), což by sice samO o sobě jako pohnutka k uveřejnění 
nebylo rozhodující, ale zase ukazuje na to, že po pravdivosti s náležitou 
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péči pátráno nebylo, při čemž se ještě v ~Iánku naznačuje, jak~ ?y z,?e 
byly také snad ještě jiné závady podob.n~ho druhu,. o mchz leste bhze 
bude pojednáno (» Wir werden ~n~ darub.er noch emge?ender a.ussp:e~ 
chen«). Ani tyto momenty nesme]I zde zustah bez povsm1l1uh, Jedna-h 
se o zavinění žalovaného po případě jeho informátora. Jest tedy take 
práv ni posouzení napadeného rozsudku uznati za správné. 

čís. 16129. 

úřednik kterého firma zmocnila k prode.ii automobilů, může slíbiti 
platně a :dvazně pro firmu provisi za zprostředkování prodejů auto
mobilů. Sjednávání zprostředkovatelské smlouvy a přislíbení provise jest 
jednáním, jež s sebou zmocnění k prodeji automobilu obyčejně přináší 
(čl. 47 obch. zák.). 

(Rozh. ze dne 25. května 1937, Rv I 1740/35.) 

Žalobce se na žalované firmě domáhá poddlužnickou žalobou podle 
§ 308 ex. ř. zaplacení 1.000 Kč, tvrdě, že jeho dlužniku Karlu H. při: 
sluší uvedená částka proti žalované firmě jako pro vIse. S o udp rve 
s t o I i ce žalobu zamítl. O d v ol a c i s o u d uznal podle žaloby. D ů
vod y: Soud zjistil, že Jan M. jako úřední~ p:'odejny ialova.n~. f~rr~y 
výslovně přislibil Karlu H. odměnu 1.000 Kc, uOJde-h Jeho pncmen.lm 
k prodeji automobilu značky M., aniž. byla ~ři tom .stan?vena podmm
ka, za kolik musí automobIl ten byh prodan. Ponevadz Jan M. pk~ 
prodejový úředník již dřive s Karlem H. sjednával sn;louvu o pro?eJ 
automobilu značky R. a smluvil I trhovou cenu a protoze I ve spornem 
případě Jan M. automobil ku~ci S-ovi, kter~,~o Karel H. přivedl, prodal 
a cenu trhovou sjednal, nemel Karel H. pncmy pochybovatI o oprav
něni Jana M. k přislíbení provise 1.000 Kč za .zprostředkování pro?eje 
automobilu značky M. (čl. 47 obch. zak., rozh. c. 9170 Sb. n. s.). Sluselo 
proto žalobě vyhověti. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni. 

DfTvody:' 

Žalovaná firma doznává, že Jan M. jest její úřednikem prodejny, 
tvrdi však, že neni oprávněn jejím jménem převzíti ~ávazek k placem 
provise. Leč byl-li Jan M. oprávněn k uzavírání kupmch. smluv o aut?
mobile.ch, byl již tím zmocněn i k všem vyjednáváním, Jež s rozproda
vánim automobilů obvykle souvisi. K nim patří i přislíbená provlse, 
neboť příslib provise může býti účelný k rychlejšímu a snazšímu usku
tečnění prodeje automobilů. Uzavření zprostředkovatelské smlouvJ:' .. a 
přislibeni provise není při obchodním prodeji něčím neobvyklým a vYJl
mečným, nýbrž jest to jednání, k!eré prodá~á.ní takovýc~. p!~dmětú, 
jako jsou automobily, podle obvykleho behu vecI s sebou pnnasl (čl. 47 
obch. zák.). Nezáležl na tom, jaký hyl vnitřní poměr mezi Janem M. a 
žalovanou firmou a zda· Jan M. překročil meze svého oprávnění, nýbrž 

'3' 
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záleží pouze na tom, jak se jemu udělená obchodní plná moc projevo
vala na ven<;k. Nezůstalo ,te?y řízení odvolacího soudu kusé, když 
o rozsahu ndeleneho zmocnelll nebyl proveden důkaz svědkem Pavlem 
O., poně~adž nebylo aní .tvrzeno, že druh,:mu s,~,luvcí (Karlu H.) byl 
musIi byt I nedostatek pine mocI Jana M. pn patncné pozornosti znám. 

čís. 1613(). 

,.Nesplnila~1i b,anka komitentův poukaz (asignaci) před nařízením pří~ 
roct podle zak. c. 240/1924 Sb. z. a n., vzníká poukazci (asi!mantovi) 
jen obligační nárok na vrácení peněžité částky (condictio ca~sa data 
c~usa non secuta), nikoli vylučovací nárok na individuálně označenou 
vec. Jest nezávažné, kdy se komitent dověděl o nesplnění asignační 
smlouvy a kdy bylo v obchodních knihách bauky zřízeno konto o po
ukázané pohledávce. Zřízení konta není pravotvorným (konstitutivním) 
úkonem a nezakládá vznik nároku. 

(Rozh. ze dne 25. května 1937, Rv I 2300/35.). 

,.žalobkyně měla ,u žalované banky, pro niž bylo dne 2. rqna 1936 
nanzeno podle zak. c. 240/19Q4 Sb. z. a n. příroči, dne 16. září 1931 na 
vkladní knížce vklad 21.411 Kč. V ten den žalobkyně celý vklad u ža
lované vybrala a z něho tentýž den postoupila žalované bance 15.000 
Kč k poukázání Spořitelně v M. a zbytek obdržela od žalované v ho
t~vosti. Tvrdíc, že žalovaná nevyhověla příkazu, aby jí postoupená 
č~stka .1.5.000 Kč byla poukázána ~pořitelně v M., a že odepřela pro
vest! pf1ka~ nebo Jl postoup~nou castku žalobkyni vydati, domáhá se 
na zal Ovane bance zaplaC€lll částky 14.435 Kč s přís!' Proti žalobě 
namítla žalovaná mimo jiné, že žalobkyni byla dne 16. září 1931 k po
ukazu postoupená částka 15.000 Kč připsána k dobru na účtě, že však 
pOlf~ázá~í ~vedené částky Spořitelně v M. nemohlo býti již provedeno, 
ponevadz pred proveden1l11 poukazu bylo pro žalovanou vyhlášeno 010-

",tonum. Žalobu zamítly pro tentokráte s o u d Y vše c h tří s t o
I i c, 'll e j vy Š š í s o u d z těchto 

důvodů; 

žalobkyně vyvozuje svůj právní názor, že žalobní pohledávka ne
podléhá příročí, nařízenému pro žalovanou banku podle zákona č. 240/ 
1924 Sb. z. a n. s účinností od 2. října 1931, jednak z toho že jí pří
sluší nárok vylučovací, jednak z toho, že nárok vznikl až p~ účinností 
přímčí. Ani jeden z uvedených případů není splněn. 

Je sice přisvědčiti jejím právním vývodům, že se právním jednáním 
ze dne 16. září 1931 podstatně změnil právní poměr mezi stranami co 
do částky 15.000 Kč, třebaže částka ta byla ponechána u žalované 
banky k provedení asignace, ale pro posouzení věci po právní stránce 
není rozhodující, že byla k složení částky 15.000 Kč za účelem asig-

- čís. 16131 -
677 

nace použita část realisátu vkladní knížky, nýbrž nutno řešiti právní 
otázkubez zřetel~ na tuto sku!eč?ost;. Rozhodující je po té stránce jen 
to, vZlllkl-h pro zalobkym slozemm castky 15.000 Kč za účelem pro
vedení asignace vylučovací nárok na tom základě, že asignace nebyla 
provedena. ,Odpověď na dotčenou otázku zní záporně proto, že složení 
15.000 Kč zalobkyní nelze pokládati za regulární deposit, .při němž 
piedmět úschovy - individuálně označený - nepřejde do vlastnictví 
depositáře (§ 958 obč. zák.) a v důsledku toho vznikl žalobkyni pro 
nesplnění asignace toliko pouhý obligační náľok na vrácení neněžní 
částky v určité výši, nikoli vylučovací nárok na individuálně označenou 
věc (bankovky, mince). Dovozuje-Ii žalobkyně, že nevznáší vlastnické 
žaloby a nezakládá svůj vylučovací nárok na ustanovení § 371 obč. 
zák., nýbrž na předpisu'§ 415 obč. zák., přehlíží, že užití posléze uve
deného zákonného předpisu předpokládá vlastnické právo k věci a že 
nestačí pouhý obligační nárok na vydání neb vrácení věcí označených 
Jenom podle druhu a množství. Obligační nárok na vráceni částky slo
!ené za účelem asignace nutno vyvoditi z asignační smlouvy" jež měla 
zalovaná banka splniti ihned po uzavření, tudíž před 2. říjnem 1931, 
před účinností příročí. Jako právní následek nesplnění asignační 
smlouvy vZlllkl proto žalooní nárok ještě před příročim. K vzniku ná
roku nebylo potřebí, aby se žalobkyně dověděla o nesplnění asignační 
smlouvy; proto není rozhodující, dověděla-li se o tom před účinností 
či po účinnosti příročí. Nepřípadný jest tu poukaz žalobkynin na usta
novení § 1489 obč. zák. Nejde o žalobu na odškodnění, protože se ža
lobní nárok vyčerpává v požadování vrácení zaplacené částky (condic
IlO causa data causa non secuta), a proto by ustanovení tohoto para
grafu nebylo lze aplikovati ani v otázce promlčení. Než nehledic na 
to, žalobkyně, dovolávajíc se v otázce doby vzniku nároku dotčeného 
ustanovení, přezírá, že se vznik nároku a začátek promlčecí lhůty ne
řídí stejnými předpoklady a že vznikem nároku se ne"začíná nutně i pro
mlčecí lhůta. Otázka, lze-Ii pokládati možný odškodňovací nárok žalob
kynin, jenž nerrí předmětem souzeného spo-ru, za příslušenství ve smy
slu § 912 obč. zák., není pro rozřešení sporu rozhodující, a proto není 
třeba řešiti uvedenou otázku. Mylně se žalobkyně do'volává doby, kdy 
bylo v obchodních knihách žalované banky zřízeno konto o žalobní po
hledávce. Zřízení konta není pravotvorným, konstitutivním právním 
faktem, žalobní pohledávka trvá, aniž byla vedena v obchodních kní
hách žalované banky, a pouhé zřízení konta ještě nez<l!kládá vznik ná
roku. Není proto rozhodující pro dobu vzniku žalobního nároku, kcdy 
bylo ono konto zřízeno. Žalobní nárok, vzniklý před účinností příročí a 
náležící za konkursu do třetí třídy konkursních pohledávek, je proto ve 
smyslu § 4 zilkona č. 240/1924 Sb. z. a n. postižen příročím a nemůže 
býti tedy podle § 5 řeč. zák. uplatňován za přímčí žalobou na plnění. 

čís. 16131. 

Pořad práva pro žalobu, aby se majitel autobusové dopravy zdržel 
užívání pozemku patříciho vlastnicky žalobci pro stanoviště svých 
vozidel. 

!~ 
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Nejde o šikánu podle § 1295, odst. 2, obč. zák., sleduje-li výkon 
práva zřejmě vlastní prospěch, nikoli poškození jiného. 

»Stanoviště« je trvalé nebo periodické zastavování vozidel na urči
tém místě při výkonu pravidelné dopravy osob. 

(Rozh. ze dne 25. května 1937, Rv I 2337/35.) 

Srv. rozh. č. 14528 Sb. n. s. 

československý stát (železniční správa) se na žalovaném domáhá 
žalobou, aby se zdržel užívání pozemku parc. Č. kat. 2744 v Ch., za
psaného v železni'ční knize ve vlož. č. 1. pro trať O'.-t. dráhy, pro stano
viště vozidel všeho druhu. K odůvodnění žaloby přednesl: Na řeče
ném pozemku není závad aní břemen knihovně zapsaných ve prospěch 
žalovaného. Kdykoliv odvolatelné povolení užívatí části uvedeného po
zemku pro stauQvíště autobusů, udělené žalovanému v roce 1928, od
volal žalobce s okamžitou platnosti dne 7. května 1934 a příslušný re
vers zrušil, ježto potřebuje uvedeného pozemku pro své autobusy. 
K žádosti žalovaného povolil mu žalobce užívání řečeného stanoviště 
až do 30. června 1934. žalovaný však i po 1. červenci 1934 zaujímá 
uvedený pozemek pro stanoviště svého autobusu a porušuje tím žalobce 
v pokojném držení a užívání pozemku. žalovaný byl bezvýsledně vy
zván před svědky í písemně, "by pozemek ten přestal užívati. Poplatek 
za shora uvedené stanovíště, počínaje dnem 1. července 1934. žalobce 
od žalovaného jíž nep'řijal. Parkování na parkovíští jest na pozemku 
žalobce, který může proto parkování tam zakázati. To učinil jen 
proto, aby místo to bylo uvolněno pro parkování státních autobusů. 
Místo pro auto taxi a místo označené "p« pro parkování soukromých 
automobilů jest rovněž na železničním pozemku, který jest v úplném, 
výhradném vlastnictví žalobcově bez jakékoliv závady neb břemena 
pro jakoukoliv osobu. Místo, čítaje v to cestu k nádraží, bylo užíváno 
volně pouze příchozími nebo odchozími osobami, které použily želez
níce jako dopravního prostředku, nebo povozy, které dopravovaly 
osoby anebo náklady náhodně a jednotlivě k nádraží. Jinak pro do
pravní prostředky, které provozují dopravu nákladů nebo osob perio
dicky, byla tato místa pro očekávání cestujících přístupná pouze za 
uznávací poplatek s výhradou úplného práva žalobcova. Na místě 
označeném "p" mohly státi bez uznávacího poplatku a reversu jenom 
automobily, které n'iperíodicky dopravovaly osoby z nádraží aneb na 
nádraží. Vozídla dopravující osoby periodicky by musila platití uzná
vací poplatek i na tomto místě. Žalobní žádost není proti dobrým mra
vům, ježto uvedený pozemek jest v neomezeném a výhradném vlast
nictví žalobcově, jeho'ž lúčel jako nádražního předdvoří záleží v tom, 
že ho mohou užívati osoby, které hodlají užíti železnice. Jiné zdržo
vání vozidel a osob, které nehodlají železnice užiti, nemusí žalobce jako 
vlastník dovoliti a také nedovoluje, neboť by tím byl účel nádražního 
předdvoří porušen. Pnzemek, o který jde, není též místem průjezdním 
pro pokračování, poněvadž silnice za nádražím nepokračuje, a nelze 
místo to také pokládati za příjezd ve smyslu zákona č. 38/1886 z. z. 
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čes., t. j. za odbočku od hlavní silnice. Bez souhlasu dráhy by nebylo 
možno úředně určiti na jejím pozemku stanovii;tě. Správa dráhy také 
nebyla dotazována a svoleni k povoleni stanoviště nedala. Žalovaný 
též uznával, že nemá nároku státi na nádražním pozemku s autobuseUl, 
a proto uzavřél zvláštní dohodu se žalobcem, jež však již pozbyla účin
nosti a nebyla již0bnovena. Proti žalobě namítl žalovaný, že uvede
ného stanoviště již od I. července 1934 neužívá, nýbrž po vystoupení 
cestujících čeká s autobusem na místě určeném výslovně jako místo 
parkovací a označeném "p" na cestující. čekání na uvedeném místě 
vytýkaly orgány žalobcovy zaměstnancům žalovaného. žalovaný jest 
majitelem koncese, podle níž jest oprávněn k dopravě osob autobusem 
z města Ch. na nádraží a zpět. Místo pro parkování jest vozidlům kaž
dého druhu všeobecně přístupné. Kromě toho od nepaměti užívají vo
zidla všeho druhu místa toho jako stanoviště, aniž jím to bylo vytčeno. 
Žalovaný jest povinen, aby 'koncesi mu udělenou provozoval a doprava 
na této trati a parkování na uvedeném místě za účelem čekáni na cestu
jící jest ve ve-řejném zájmu. Zákaz žalobcův, "by žalovaný neužíval 
uvedeného místa, odporuje dobrým mravům, poněvadž přístup je kaž
dému dovolen a místo na parkování bylO za sou.hlasu žalobcova určenO 
městkým policejním úřadem v Ch. Žalobce chce jen z důvodu kon
kurence znemožniti .alleb ztížiti provozování koncese. Po výpovědi do
hody resp. stanoviště užívá žalovaný pouze uvedeného parkoviště a 
nikoli dřívějšího stanoviště. Žalobce není oprávněn někoho z tako
véhoto užívání vyloučití podle ustanovení zákona O příjezdu k dráze a 
dále podle dohody s městskou obcí Ch. a okresem ch-ským. Příjezd 
k dráze a k nádraží nejsou neomezeným vlastnictvím žalobkyniným, 
nýbrž platí tu hledíc na veřejný zájem určitá omez~ní, mezi n~mi též 
užívánisollkromýmí osobami. S o udp r v é s t o I1 c e zamlt1 zalobu. 
O d vol a c í s o u d uznali podle žaloby. D ů vod y: Soud prvé sto
lice zjistil, že pozemek, jehož žalovaný uživá pm svůj autobus jest ve 
výhradném a neomezeném vlastnictví dráhy, že jest to pozemek želez
niční a že na něm není žf<dných závad ani břemen kníhovně zapsaných 
ve prospěch žalovaného. Jest tudíž řečený pozemek v neomezeném 
vlastnictví železniční správy a ta jest proto též oprávněna vyloučitr ko
hokoliv a kdykoliv z užívání svého pozemku. V tom svém právu nemůže 
býti omezována tím, že sí žalovaný opatřiI. koncesi pro pravidelnou do
pravu osob s výchozím stanovištěm Ch.-nádraží, ani tím, že na želez
ničním pozemku bylo určeno místo pro parkování soukromých automo
bilů, neboť zřízením takového parkoviště se pozemek ten nestal po
zemkem veřejným a každému přístupným tak, nby ho mohl užívati ja
koukolí měrou. Osto.tně, jak zjíštěno, jest místo pro parkoviště určeno 
pouze pro taková vozidla, která neprovo'zují periodickou dopravu 
osob, neboť za· takové požaduje žalující stát podle .reversu určitý po.
platek, který býl také od žalOVaného do 30. června 1934 požadován. 
Z té skutečnosti jest zjevné, že si žalobce vyhradil právo uzavírati~ 
s majiteli takových vozidel apqdniků zvláštní smlouvy, a nemůže ho 
tudíž nikdo nutiti, a~y takovou s~nlouvu uzavřel ,! ~e. svýmI .konku
renty a aby tak I svym konkurentum dovolo~al UZIVall1 vlasill1ho po: 
zemku. O takový při pad též v souzel'é věci Jde, a nelze proto mlUVItI 
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ani o tom, že by se zákaz daný žalobcem žalovanému příčil dobrým 
mravům a že by šlo o šikánu žalovaného, který autobusovou dopravou 
konkuruje se žalobcem. Co se týká názoru prvého soudu, že místa před 
nádražím jfSt potřebÍ k tomu, "by se tam mohlo choditi a jezditi, a že 
žalovaný jinak .železničnÍho pozemku neužíval, přehlíži, že žalovaný 
užívá pozemku hlavně jako stanoviště svých autobusů, a že by i pro 
takový účel dotčený pozemek sloužil, nelze vyvozovati z ustanovení § I 
zákona ze dne 18. dubna 1886, Č. 38 z. z. čes. a nelze také řečenému 
ustanovení dávati tak široký výklad. Neshledává proto odvolací soud, 
že by žalobcovo vlastnictvÍ bylo nějak omezeno. a právem tedy se ,ža
lobce domáhá, aby se žalovaný zdržl užívání žalobcova pozemku který 
jest v jeho neomezeném vlastnictví. ' 

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

Důvody: 

Pod dovolacím důvodem podle § 503 Č. I c. L s. žalovaný vytýká, že 
pro narok uplatňovaný žalobou, aby se žalovaný zdržel užívání po
zemku žalobcova pro stanoviště svých vozidel všeho druhu, jest pořad 
práva nepřípustný, ježto prý jde žalobci jen o to, aby bylo žalovanému 
zakázáno za'stavovati autobusem na inístě označeném dopravní policií 
v Oh. jako parkoviště, a o takovém zákazu může prý rozhodovati jediné 
městská obec v Ch. jako úřad správní. Leč dovolání nemá pravdu. Ža
loba byla založena na tvrzení, že žalobce je vlastníkem a držitelem 
pozemku v Ch. před přijímací budovou hlavního nádražÍ tamže a že si 
žalovaný osobuje právo zaujmouti dotčený pozemek pro parkoviště svého 
,mtobusu. Žaloba jest označena jako negatornÍ žaloba vlastnická ve 
smyslu § 523 obč. zák .. Tou může býti uplatňována jen svoboda vlast
nictví od soukromoprávního omezení. To žalobce také činí, ježto svobodu 
svého vlastnictVÍ od práva, jež si osobuje žalovaný, odůvodňuje žalobce 
tvrzením, že - kdYkoliv odvolatelné - povolení užívati části nádraž
nÍhopozemku pro stanoviště autobusu, udělené žalovanému v roce 1928, 
odvo!al s okamžitou platností dne 7. května 1934. Ani žalovaný nevy
vozuJe ve svém přednesu právo, jež si osobuje, jen z veřejnoprávního 
omezení žalobcova, nýbrž činí též námitky ryze soukromoprávnÍ, ze
jména pokud dovozuje, že zákaz, jeho'ž se žaloba domáhá, jest šikánou 
ve smyslu § 1295, odst. 2, obč. zák. a příčí se dobrým mravům (§ 879 
obč. zák.). Nelze proto pochybovati o tom, že jde o nárok, o němž jest 
rozhodovati pořadem práva. 

Ve věci samé dovolaCÍ soud schvaluje právní názor odvolacího 
soudu,. že žalobcovo soukromé vlastnictví k pozemku před nádražím 
v C~. nemůže býti omezováno tím, že si žalovaný .opatřil koncesi pro 
pravIdelnou dopravu osob s výchozím stanovištěm Ch.-nádraží, anÍ tím, 
že na železničním pozemku bylo určeno místo pro parkování soukro
mých automobilů, jeh.ož Užívá také žalovaný pro svůj autobus. Dovo
lání se odkazuje v tom Směru na r02)hodnutí Č. 14528 Sb. n. s., v němž 
nejvyšší soud zevrubně. odůvodnil, že správní úřad, uděluje někomu 
koncesi, nemůže zatíži!iCsoúkrorité vlastnictví jiného a že může určiti 
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stanoviště pro vozidlo, al,e tím nezprošfuje !11ajit:le, v?~zidla poov!nno~t~ 
zjednati si souhlas vlastntka pozemku, nebot spravnl urad nemuze ';1,ltl 
ani na vůli, ani nemá moci zmocmtI nebo o-pravmtt poclJ11k k matenal
nímu porušení soukromého práva. DovoI,ad so~d. nemá dů~o~~u, aby s~ 
v souzené věci od zásady tam vyslovene oclchylrl. Žaloblll zadost nem 
ani proti dobrým mravům, ani šikánou. To odůvodnil správně již odvo
lací soud, k jehož správným dťtvodům se ještě dodává: že se § 1295: 
odst. 2, obč. zák. na souzenou věc nehoclí také proto, ze Jde na strane 
žalobce jen o výkon práva vlastnického, směřujtcí, jak žalovaný sám 
připouští,. k vy loučení autobusové dopravy žalované~o" který tÍmt~ 
podnikem konkuruje se žalobcem, a žaloba sledUje tudlz zreJme vlastnI 
prospěch, nikoli .p.oškození žalovaného, Jack .ustanovem § 1295, odst. 2, 
obč. zák. u výkonu práva předpokládá. Není oprávněna ko~ečně am 
výtka dovolání, týkající se znění žalobni žádosti. zalobce prokazal vla,st
nictví k celému pozemku Č. parc. 2744 v Ch., zapsanemu ve vlozce 
Č. I železniční knihy pro trať Ú.-t. dráhy, a žalovaný neprokázal, že mu 
příslUŠÍ soukromoprávnÍ užívání jakéhokoli druhu i jen k některé části 
uvedeného pozemku. Nebylo proto příčiny, <lby hyl zákaz, jehož se. ža
lobce domáhá, omezen na určitou část pozemku a na určItý druh VOZIdel. 
Zákazem užívati pozemku žalobce jako stanoviště pro vozidla všeho 
druhu, jest podle významu slova »stanoviště" Idl1ěno trvalé nebo ob
časné zastavováni vozidel na určitém mistě při výkonu praVIdelné do
pravy osob. Proto n~ní důvodná ??ava ž,alovanéhc, že by mu žalob~e 
na záklacdě tohoto zakazu mohl tez zabralllÍl v tom, aby zastavIl svuJ 
vůz na pozemku před nádražím za účelem podání nějakého zbOŽÍ 
k dopravě. 

čis, 16132. 

Pohledávky za podstatou (§ 49 konk. ř.) nejs.ou ani předmětem při
hlášky ke konkursu (§ 104 k.onk. ř.) nebo zkušebniho roku (§ 107 konk. 
ř.) ani se v kDnkursu nezjišťují (§ 111 konk. ř.), ani se nezapisuji do 
se~namu přihlášek (ll 110 konk. ř.), nýbrž lze je vymáhati podle § 126 
konk. ř, tedy i žal.obou, která není vázána na předpisy k.onkursniho řádu 
platícmrl pro k.onkursní pohledávky. Přihláška řečených pohledávek za 
podstatou ke konkursu i odkázáni jich na P.ořad práva podle§ 112 konk. 
ř. js.ouprávně bezvýznamnné. 

Pro žaloby o pohledávky za podst~tou, platí všeobecné předpisy c,i
vílniho řádu soudoiho s .omezením vytcenym v § 126, .odst. 3, k.onk. r. 
a lze je zažalovati urč.ovací žalobou jen za podmínek § 228 C. ř. s. 

(Rozh. ze dne 25. května 1937, Rv I 2594/35.) 

V roce 1927 žalobkyně jako poživatelka usedlosti Č. p. 28 ve S. pro
pachtovala manželům Bedřichovi a Růženě X. uvedenou usedlost na I ~ 
po sobě jdoucích let, t. j. až do. 31. proslllce 1,94~: MIm? .pachtovne 
převzali pachtýři i závazek zaplat;t~1 veškeré dane ]Jnpad~J1CI na pach~ 
tovnÍ objekt ze svého anebo je zalobkynr nahradltL }ezto Jmeno~!,nr 
pachtýři daně v částce 1J .896 Kč 30 h nezaplatlh; mezlÍtm byl prohlasen 

jij 
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na jejich jmění konkurs a žalovaný správce konkursní podstaty nesou
hlasIl se zaplacením daní v uvedené č.ástce přihlášených do konkursu, 
domáhá se žalobkyně na žalovaném správci konkursní podstaty Bed
řic.~a ~ ~ůženy K-ových původně jednak zjištění, že pohledávka při
~,Iasen~ zalobkym. v k?nku:su prohlášeném na j~~ní jmenovaných 
up~dcu .na z,apl~cem da~1l v častce 11.895 Kč 30 h ~ pns!. jest po právu 
a ze ma jJoradl pohledavky za podstatou, Jednak ze správce konkursní 
podstaty Jest povínen zaplatiti jí uvedenou pohledávku k rukám Dr. 
Herberta Sch. Řečený žalobní nárok omezila žalobkyně za sporu na 
zjištění ~ažalované pohledávky, vzavši návrh na plnění zpět. Poté pak 
omezIla zalobkyně žalobní nárok na pouhé zjištění, že pohledávka shora 
dotč~n.á, přihlášená žalobkyní v uvedeném konkursu, jest po právu, vy
PUSÍlVSI ze žalobního návrhu určení pořadí pohledávky jako pohledávkv 
za podstatou. S o udp r v é s t o I i ,c e vyhověl žalobě podle omeze'
néh,~ ža!obního ná~rhu: O d vol a c í s o u cl co do částky 1.519 Kč 
s pns!. zalobu zamltl, JInak potvrdIl rozsudek soudu prvé stolice. 

Ne j vy Š š í s o u d zamítl žalobu zcela. 

Důvodv: 

Žalobkyně nezměnila právní důvod žalobníhc nároku, když jej opí
rala ve sporu právě tak o pachtovní smlouvu, jako v pří hlášce ke kon-" 
kursu. Nezměníla jej ani tím, že vypustila ze hlobního návrhu urč,ení 
poř<rdí pohledávky jako pohledávky za podstatou, ani tím, že vypustila ze 
žalo'~ního návrhu nárok na plnění a omezila jej jen na zjíštění pravosti "0-
hledavky, neboť stále trvala výslovně na tom, že uplatňuje pohledávku 
za podstatou podle § 49 Č. 3 konk. ř. Č. 54/1931 Sb. z. a n. Schází proto 
skutko.v)' přednes pro předpoklad, že se žalobkyně za sporu rozhodla 
uplatmÍl konkursní pohledávku na místě původně zažalované pohledávky 
za podstatou. Trvá-Ii žalobkyně stále výslovně na tom, že jí jde o po
hledávku za podstatou, pak jest i její přihláška pohledávky jako po
hledávky za podstatou bezvýznamná a odkázání její na pořad práva 
podle § 112 konk. ř. jest neúčinné, poněvadž pohledávky za podstatou 
nemají býti přihlášeny (§ 104, odst. 1, konk. ř.), nejsou předmětem 
zkušebního rokn (§ 107 konk. ř.), nezjíšťují se v konkursu (§ 111 konk. 
ř.) a nezapisují se do seznamu přihlášek (§ 110 konk. ř.), nýbrž lze je 
vymáhati podle § 126 konk. ř., tedy i žalobou, která však není vázána 
předpisy konkursního řádu, platnými pro konkursní pohledávky (srv. 
§ 113, odst. 2, konk. ř.). Platí proto pro žalobu o pohledávku za pod
statou všeobecné předpisy civilního soudního řádu s omezením podle 
§ 125, o'dst. 3, konk. ř. a není tedy zásadní překážky proti přípustnosti 
žaloby o pouhé určení, že pohledávka za podstatou jest po právu. Avšak 
předpokladem takové určovací žaloby, jako každé jiné žaloby, nedomá
hajicí se pravosti koukursní pohledávky, jest podle § 228 c. ř. s. právní 
zájem na brzkém určení. Ale ten podstatný předpoklad není v souzeném 
případě splněn. Neboť žalobkyně nedolíčila a z jejího přednesu nijak 
neplyne, že nemůže žalovati přímo na plnění (§ 126 konk. ř.l. Není-li 
vyloučeno, že může žalovati přímo na plnění, pak by musila dolíčiti a 
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dokázati, že má zvláštní právní zájem na tom, aby její právo bylo co 
nejdříve zjištěno soudním rozhodnutím přes to, že může žalovati o plnění 
(srv. rozh. Č. 4498, 6015, 10155, 10233, 10331, 10942, 11150 a 12000 
Sb. n. s.). To se však nestalo a jest proto pouhá samostatná určovací 
žaloba nepřípustná a bylo ji z toho důvodu zamítnouti. Pokud žalob
kyněopírala svůj nárok také o zástavní právo (§ 1101 obč. zák), uplat
ňovala tím oddělnou pohledávku, která podLe § 12 konk. ř. není pro-o 
hlášením konkursu dotčena, nikoliv tedy konkursní pohledávku podle 
§ 105, odst. 3, konk. ř. a platí o ní tim spíše obdohně to, co bylo právě 
vyloženo. 

čís. 16133. 

V exekučním řízení odloženém podle § 9 vlad. nač. Č. 77/1936 lze 
pokračovati zejména za předpokladů vytčených v § 7 řeč. vlád. nač. 

(Rozh. ze dne 25. května '\937, R II 200/37.) 

Vymáhající věřitel navrhl, aby bylo pokračováno v odloženém dra
žebním řízení, týkajícím se nucené dražby nemovitosti povinného. Ex e
k u ční s o u d zamítl návrh. D ů vod y: Důvodv uvedené vymáha
jícím věřitelem v návrhu na pokračování v exektiei - ,obzvláště ve 
smyslu § 7 vlád. nař. č. 77/1935 Sb. z. a n. - neobstoji. Jak bylo 
šetřením zjištěno, nestaly se žádné zrněny ani v příčině živnosti povin
ného, ani co do znehodnocení jeho nemovitosti. Skutečnosti v tom směru 
uváděné vymáhajícím věřitelem nevznikly za exekučního řízení, nýbrž 
byly již zde před povolením exekuce, o niž jde, tedy před 16. září 19'35. 
Rek u r sní s o u d nařídil prvému soudu, abv pokračoval v dražeb
ním řízení. D II vod y: Návrh na pokračování v dražebním řízení byl 
podán dne 14. listopadu 1936, tedy za účinnosti vládního nařízení ze 
dne 31. března 1936, č. 77 Sb. Z. a n., jež dop0uští odklady exekuci 
v míře omezenější, než tomu bylo podle zákona č. 34/1934 Sb. Z. a n., 
vlád. nař. č. 142/1934 Sb. Z. a n. a nařízení je prodlužujících. V § 1 
vlád. nař. č. 77/1936 Sb. Z. a n. je vytýčen okruh věcí, u nichž je v exe
kučních věcech protí nezaměstnaným možný odklad exekuce prodejem 
(dražbou), takže při všech ostatních věcech bl'de míti exekuce proti 
nezaměstnanému volný průchod. Podle § 1 č. 1 řeč. vlád. nař. jde o věci, 
které přímo slouží k ukoj ování přiměřených nutných potřeb nezaměst
nanéhol a osob, které proti němu mají zákonn)' nárok na výživu. Při 
rozhodování, zda jde o věcí uvedené v dotčeném § 1 č. 1, nelze pustiti 
se zřetele, že se tu stanoví IPožadavek, aby věci sloužily přímo k uspo
kojení přiměřených nutných potřeb dlužníka. Ten požadavek tu není 
splněn, poněvadž povinný bydlí v Č. T. a nikoli v H., kde jsoU reality 
do dražby, dané, a ze spisu vychází najevo, že Jenom výtěžek z těchto 
realit, a nikoli přímo reality slouží k ukoj ování přiměřených nutných 
potřeb dlužníkových. Bylo proto rekursu vyhověno a usnesení v odpor 
vzaté změněno, jak se stalo, aniž bylo třeba obírati se dalš,ímí vývody 
rekursu. 

Ne j vy š ší s o u duložil rekursnímu soudu nové rozhodnutí. 
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D ů vod y: 

V souzeném případě byla odložena dražba dlužníkových nemovitostí 
podle ustanovení zák. č. 34/1934 a vlád. nař. Č. 26011934 Sb. z. a n. 
usnesením prvého. soudu ze dne 10. ledna 1936, jež bylo potvrzeno 
usnesemm rekursmho soudu ze dne 31. března 1936. Platí tedy o tomto 
odkladu u;;tanovení § 25 vlád. nař. č. 251/1935 Sb. z. a n., to jest dražba 
byla odl:lZ~na s právními následky podle ustanovení zák; č. 34/1934 a 
vlad. nar. c. 26()/1934 Sb. z. a n. na dobu ,po 30. září 1936. Podle usta
novení § 9 vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n. z"stávají odklady exekucí 
pOdle,§1l25 a ,26 vlád. nař. č. 251/1935 Sb. z. a n. nedotčeny. Tím však 
nenI r,ece~o, ze' by v takto odloženém ,dražebním řízení nemohlo býti 
pokra~ov.ano, neboť v § 9 se ?ále stanoví: »d?jdc-li však k p o k r a _ 
c o v a .n I '! e~ekuc!~.h pc;dle te~ht? ustanoveni nebo v exekucích podle 
§ 28 tehoz vlad. nanzenI odlozenych, budiž užito ustanovení předchá
zejicích paragrafů«, z čehož plyne, že k pokračování v takto odloženém 
~rúebním říze;'i může dojíti a že jest pak užíti ustan'Ůvení předcháze
jlclch p~ragrafu ';lád; !,a~.};. 77/1936 ~b. z; a n., tedy i ustanovení § 7, 
na ktere se vymahaJIcI vent elka ve svem navrhu na pokračování v exe
ku.cI o:d~ol3'}a. Prvý soud tudíž právem přihlížel k údajům návrhu vy
mahaJlcI ventelky na pokračování dražebního řizení ze dne 14. listopadu 
193,6,opír3'jí~íh? se o ustanovení § 7 řeč. ~Iád. naL, a v té příčině také 
potrebne ,setrem provedl. NCjsou proto oduvodnény vývody odvolacího 
re~urs~J ze lIstano,vení uvedeného vládního na'řízení nemají tu významu. 
Vyvodum dovola'clho rekursu jest však přisvědčíti potud, že se rekursní 
soud neměl zabývati otázkou, zda jde v souzeném případě o věci uve
dené, v, § I, uved. vlád. nař. a zda .je po té stránce splněn požadavek 
§ 1 rec. nar. pro povolení odkladu dražby, poněvadž o odklad dražby 
tn nešlo, nýbrž naopak o pokračování v 'Odloženém dražebním řízení. 
Poněvadž rekursní soud, vycházeje z nesprávného právního názoru na 
věc, se vývody rekursu nezabýval a usnesení prvého soudu nepře
zkoumal ani v příčině zamitnutí návrhu na pokračování z důvodu § 7 
vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n., ani v příčině dalších výtek rekursu, 
bylo dovolacímu rekursu vyhověti. 

čís. 16134. 

. ~ úroků~ nebo ~ přis~ušenstvi knihovně zajištěné pohledávky lze na
byti exekucního zastavmho (nadzástavního) práva jen vkladem zástav
ního (nadzástavního) práva podle § 310, odst. 1, ex. ř. 

Nemá-li povinný podle knihovního lustra knihovně zajištěné pohle
dávky, jest zamítnouti návrh na exekuci zabavením úroků z pohledávky 
podle tvrzení vymáha jicího věřitele knihovně zajištěné. 

(Rozh. ze dne 25. května 1937, R II 224/37.) 

Ex e k ~ ční s.o u d povolil vymáhajícímu věřiteli k dobytí jeho 
vrk?n.ateln~ pohledavky 9'61 Kč J() h s přísl. exekuci zabavením a při
kazamm naroku na pobírání úroků z knihovně zajištěné pohledávky 
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44.000 Kč, kterýžto nárok prý přísluší pOvinným za poddlužnicemi nezle
tilými Hermínou a Edeltraudou F. vL. Rek u r sní s ou d zamitl exe
kuční návrh. D ů vod y: Ú,[Q'ková pohledávka jako vedlejši pohledávka 
sdíli osud jistiny. Poněvadž však není možné, aby vymáhající věřitel pro
vedl zabavení knihovně zajištěné pohledávky podle § 294 ex. ř., jako 
se to stalo v souzeném případě - proti tomu mluví ustanovení § 32(), 
odst. 2, ex. ř., které praví, že i bez návrhu jest z moci úřední povolíti 
vklad práva zástavního, když jde o zabavení knihovně zajištěné pohle
dávky -, jest zabavení hypotekárnípohledávky bez vkladu. práva zá
stavního neplatné, a nemůže proto nárok na pobírání úroků, závislý na 
hlavní pohledávce, býti zabaven podle § 294 ex. r.. Bylo tedy odůvod
něné stížnosti vyhověno, poněvadž uvedený skutkový děj byl exekuč
nímu soudu při vyřizování exekučního návrhu znám. 

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

Důvody: 

Ježto jest o návrzích na povolení exekuce pO'dle §§ 3 a 55 ex. ř. 
zpravidla rozhodovati bez předcházejícího ústnihojednání a. bez slyšelll 
odpůrce vyjímajíc případy, v nichž zákon výslovně něco Jiného nařizuje, 
(§§ ll, 91, 133, 303, odst. 3, 3()9', odst. 2, 317, odst. 2, a 358 ex. ř.), 
a zákaz novot platí také pro opravné řízení v exekučních věcech, bylo 
pouze zkoumati, zdali exekuční návrh vyhOVUJe požadavkům v § 54 
ex. ř. uvedeným, aniž lze vůbec přihlížeti k tvrzením v opravných Sp'
sech obsaženým. Vymáhající věřitel se .domáhal exekuce z"bavením a 
přikázáním nároku na úroky z pohledávky ve výši 44.000 Kč, příslušicí 
povinným proti nezletilým Hermíně a Edeltraudě F . .jako po'Cldlužnicím. 
K vysvětlení uvedl vymáhající věřitel výslovně ve svém návrhu, že»se 
dověděl, že povinné straně přísluší proti nezletilým dětem pohledávka; 
jež je knihovně zajištěna«, a poukázal ještě na vložku Č. 55 pozemk.ov~ 
knihy L. Tomu tvrzení nebylo možno jinak rozuměti než tak, že pOVInnI 
jsou věřiteli, kteří mají za nezletil'ými poddlužníky knihovně zajištěnou 
pohledávku ve výši 44.000 Kč. Exekučního zástavního práva k pohle
dávce, pro kterou jest na některé nemovitosti vloženo knihovně zástavní 
právo, lze však podle § 3QO, odst. 1, ex. ř. nabýti jen vkladem zástav
ního(nadzástavního) práva do veřejné knihy. To platí také pro případ, 
má-Ii býti nad zástavní právo založeno pouze k úrokům nebo nějakému 
příslušenství knihovně zajištěné pohledávky. Vymáhající věřitel však 
toho vůbec nežádá, a pokud jeho návrh již podle § 320, odst. 2, ex. ř . 
zahrnuje žádost, aby byl povolen i knihovní vklad zástavního práva! 
nelze mu vyhověti, ježto podle knihovníholustra dlužníci vůbec nemajl 
kníhovně zajištěnou pohledávku za uvedenými nezletilci (§ 94, Č. 1, 
knih. zák., § 88 ex. ř.). Rekursní soud posoudil proto věc správně, za
mítl-li návrh vymáhajícího věřitele. 

čís. 16135. 

I. Otázka, zda určité právní jednání jest diferenčním obchodem, jejž 
jest posuzovati podle §§ 1270 až 1272 obč. zák., či obchodem efek
tivním, jest otázkou právní, kterou řeší soud. Věci znalců oboru ban-
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ko,:~i~tv! jest jen, aby podle potřeby odpověděli na odborné otázky 
~ajl~! .vyzna,? I?ro právni kvali!ikaci obchodu, t. j. aby vysvětlili, v čen: 
zaleZl jed.nothvy druh obchodu, za jakých podmínek a za jakým účelem 
se t~kovy obchod zpravidla sjednává a jakým způsobem by'vá likvi
dovan. 

II., P?ds~ta P!~miového obchodu záleži v tom, že komitent nabývá 
za prelnu pra_va ;.adati do určitého dne dodáni cenných papirů určitého 
druh? ~ mnozs~vl za_ s!Dluvenou cenu. K tomu, aby takový obchOd byl 
poklad~ z~ dlf~rencm obchod, se nevyžaduje výslovná úmluva stran 
o ,vY!OUC~~I, prava ~_~v!nnosti k skutečnému (efektivnÚDU) dodáni, 
nybrz stacI umysl smerujlcl pouze k dosaženi zisku z kursovni diference 
a t~ i na jedné straně, byl-li druhému smluvci tento úmysl znám. K hř~ 
a sazce (~§ ,1270 a 1272 obč. zák;) docházi i tam, kde se možná ztráta 
s~l~vce h~ltuje tak, že výše plněni jest předem pevně smluvena. Před
ptsum o h~e a sázce podléhá, jestliže se podle smluvn! vůle a úmyslu 
s!tan ~o~I,te.nt zavázal zaplatiti určitou peněžitou částku (prémii) za 
Zisk, zavlsI~1 na budoucim ne.jistém vývoji bursovniho kursu určitého 
druhu cennych papirů. 

(Rozh. ze dne 25. května 1937, Rv II 709/35.) 

• Žalující kon.landí.tní společnost (bankovní závod), domáhající se na 
zalovanem zap~ac~?1 23.847 Kč 25 h s přísL, prováděla za žalovaného 
na burse určlte. pnka~y. Tak ~jne 2~. června 1931 jí žalovaný nařídil, 
aby .. mu zakouptla pravo na prevzelt 3'00 kusů akcií Škoda a 50 kusů 
akcll Ceskomoravské na basi kursu ze dne 25. června 1931 což žalob
kyně t~ké provedla a za~lala_ mu dne 25. června 1931 účty ;a provedení 
Jeho pnkazu, a to o akcllch Skoda na 16.270 Kč 5,0 h a o akciích česko
mora~ské na .9.535 Kč 75 h,_celkem tedy na 2:5.806 Kč 25 h. Dále na pří
kaz zalovaneho ze dne I. cervence 1931 zaJlsltla mu převzetí 50 akcií 
Báň~ké a hutní při kursu ze dne I. července 1931 pro konec září 1931 
klere mu dne I. července vyúčtovala částkou 8.441 Kč, takže žalovanÝ 
Jl dlu~oval celkem 34.2'47 .Kč 25 h, na které zaplatil dne I. července 
a 9. cer~ence 1 931 ~.elkem_. 1O.4()? Kč, !akže jí zůstal dlužen ještě 
23.847 Kc 25 h. K dalslmu pn kazu zal ovane ho ze dne 25. července 1391 
prodloužila mu právo odběrní na jednotlivé shora uvedené kusy akcií za 
poplatky při 50 kusech akcií Škoda dne 30. července 560 Kč 80 h dne 

.27. srpna 1931 za totéž 428 Kč a dne 24. září 1931 za Báňskou ,a hutní 
'1.313 Kč a za dalších 50 akcií škoda dne 24. září 1931 428 Kč co'ž čin; 
se sho~a uvedeným, salde~ 23.~40 Kč 2'5 h, dohromady 26.577 Kč 05 h, 
kte~ouzto. čast~u ,zalovany take uznal, ale nezaplatíL žalovaný hodlal 
:llozllt sve pemze v cennych papírech a chtěl se dříve přesvědčiti o dal
slm. postupu bursy stran těch papírů, které hocHal zakoupití, a sjednal 
s m~roto podm.íneč~ou koupi tak, že si s ní ujednal, že má právo žádati 
na ':1 d? určlte Ihuty, aby mu za ujednanou cenu dodala smluvené 
mnozstvl cenných papírů. Za to, že žalobkyně převzala tu povinnost 
za~á~al se jí žalovaný .zaplatiti provisi, které se v bankovním životě říká 
premle, a poněvadž ona, ujednavší se žalovaným dotčenou úmluvu sui 
generis, obdržela za svoji práci pro něho odměnu, kterou žaluje, nelze 
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v souzeném příp"dě mluviti o obchodě diferenčním, jak namítá žalovaný. 
Ona si také u svého bankovního spojení zajistila dodání papírů žalo
vaným dodatečně zakoupených, a jest proto překrucovánim skutečností, 
tvrdí-li žalovaný, že skládal něiakou jistotu na cenné papíry, kdežto ve 
skutečnosti platil jí jenom odměny za provedení transakcí. U žalova
ného, jenž jest pokládán za milionáře, nebylo ani třeba, ani možno žá
dati nějakou jistotu. Tvrzeni, že ona si byla vědoma, že jde o obchod 
diferenční, ježto provozovala obchody bez úhrady, což jest typickým 
znakem diferenčního obchodu, a dovozovati diferenční obchod z toho, že 
takový znak tu není, jest proti smyslné. Ostatně majetkové poměry žalo
vaného odpovídají tomu, že jeho úmysl směřoval k uložení peněz v cen
ných papirech, ona tomu, že jeho smysl směřoval k uloženi peněz v cen
ných papírech, také tak rozuměla, neboť kdyby byla bývala měla za to, 
že jde o diferenční obchod, byla by žádala složeni jistoty. Žalobkyně však 
v předpokladu, že žalovaný chce odebrati objednané množství cenných 
papírů, obstarala si je u svého bankovního spojení, z čehož nejlépe 
plyne, že o diferenční obchod nešlo. žalovaný koupil si ,od ní právo 
odebrati cenné papíry, výkon toho práva byl závislý na jeho vůli, ni
koli na pohybech bursy a nebyl tedy mezi stranami nejistou věcí bu
doucí, takže nejde o hru ,a sázku. Prémie jest jednak odměnou (provisí), 
jednak náhradou úroků za kapitál investovaný k zakoupeni ,papírů, ktere 
musily býti pro žalovanou připraveny. Žaloha byla zamítnuta s o u d Y 
vše ch tři s t o I i c, n e j v y Š š i m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Otázka, zda jest právní jednáni, o něž jde, kvalifikovati za obchod 
diferenčni, jenž ,podléhá ustanovením §§ 1270 až 1272 obě. zák., jest 
otázkou právní, ježto jde o právni závěr, jejž nutno dovoditi v jednotli
vém případě ze zjištěných skutečností. Není proto věcí znalců oboru 
bankovnictví, aby dali odpověď na dotčenou otázku; jejich úkolem může 
býti jen, pokud je toho v konkretním případě zapotřebí, vysvětliti, v čem 
záleží onen druh obchodu, o který tu jde, za jakých podmínek a za jakým 
účelem se takovéto obchody zpravidla sjednávají a jakým způsobem 
bývají likvidovány, tudíž odpovědi na odborné otázky, jež mohou míti 
význam pro právní kvalifikaci obchodu za diferenční či efektivní; tato 
kvalifikace sama však jako právní závěr jest úkolem soudu. Nemohou se 
proto setkati s úspěchem dovolací výtky založené na tom, že si nižší 
soudy nevšimly rozporu, jenž se jeví v posudku obou znalců při odpo
vědi na otázku, jde-li v souzené věci o diferenční obchod. Otázka, zda 
možno ze skutečnosti, že žalujicí firma nežádala od žalovaného úhradu 
na kupní cenu cenných papírů, vyvoditi, že jde o obchod diferenční, není 
pro rozřešení sporu rozhodujicí, ježto odvolací soud v souladu se sou
dem prvé stolice z ostatních skutečností vyšlých ze sporu najevo a ze
jména ze zjištěných skutečnosti - jak je patrno z důvodů níže uvede
ných -- správně dovodil právní závěr, že jde o diferenční obchod. Do
volací výtka opřená o nesprávné řešení oné otázky, v souzené věci ne
podstatné, musí se proto rovněž minouti s úspěchem. Není odůvodněna 
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aní dovolaci výtka, že odvolací soud vychází z mylného názoru o spor
ném prémiovém obchodu. Odvolací soud v souladu se soudem prvé sto
lice správně shledává podstatu řečeného ,obchodu v tom, že komitent 
nabývá za prémii práva žádati do určitého dne dodání cenných papírů 
určitého druhu a množství za smluvenou cenu. To odpovídá nejen ob
sahu připojených závěrečných listů a posudku znalců, kteří se po té 
stránce nerozcházeli, ale jest i v souladu i s nárokem žalobkyně samé. 
Dovolání vychází však z mylného názoru, dovozuje-Ii, že nejde o dife
renční obchod, protože by žalovaný /IIohl žádati efektivní dodáni cen
ných papirů. Nebylo by třeba ani výslovné úmluvy stran o vyloučeni' 
práva a povinno-sti k skutečnému dodání, stačil by úmysl směřující 
pouze k dosažení zisku z kursové diference, a to i na jedné straně, když 
druhé smluvní straně hyl tento úmysl znám, Ze zjištěných skutečno-stí 
však plyne nejen úmysl, jenž byl projeven při uzavření obchodu, ale 
i ústni smlouva stran, že _nebude plněno skutečným dodáním, nýbrž že 
žalovaný má nárok nejen na mOžnou kursovou diferenci, bude-Ii se ta
kováto diference jeviti v jeho prospěch. Žalobkyně mylně dovozuje, že 
nejde o hru ani o sázku, ježto byly mezi stranami smluveny jak co do 
prémie, tak co do kupni ceny pevné cifry nezávisící ani na pohybu 
bursy, ani na jiných náhodách. Hra a sázka podle §§ 1270 a 1272 obč. 
zák. je splněna i tam, kde se možná ztráta strany limituje tím, že výše 
plnění je předem pevně smluvena. Sporný obchod podléhá uvedeným 
ustanovením proto, že se žalovaný podle smluvní vůle a úmyslu smluvců 
zavázal zap'latiti určitou peněžitou částku (prémii) za zisk, jenž zavisí 
na budoucí nejisté událo-sti, nejisté proto, že závisela na vývoji bur
sovního kursu určitého dmhu cenných papírl!. Z vyličených důvodů 
nižší soudy správně zaujaly stanovisko, .že podle § 12'71 obč. zák. 
není žalobní nárok před soudem žalovatelný. 

čís. 16136. 

Držitel vinkulované spořitelní vkladní knížky (vázané na heslo), 
které nezná, jest oprávněn k vybrání vkladu, dokáže-Jí, že jest opráv
něným věřitelem pohledávky z vinkulované vkladní knížky. 

(Rozh. ze dne 26. května 1937, Rv I 1160/35.) 

Žalobce, který exekučně zabavil vkladní knížku a dal si přikázati 
vklad na ní uložený k vybrání, se na žalované s['ořitelně domáhá pod
dlužnickou žalobou podle § 308 ex. ř. vyplacení částky vložené na 
vkladní knížce fol. 9889, znějící na heslo žalobci neznámé a na částku 
ke jni 2'0. února 1932 ve výši 2816 Kč 8'0 h s přísl., do jejíž .držby se 
žalobce dostal tím, že do-sáhl amorHsace depositního listu č.513 o ře
čené vkladní knížce uložené v době vedení exekuce proti povinnému 
Janu V. u žalované spořitelny a pak dosáhl exekuční cestou i jejího vy
dání od dotčené spořitelny. Proti žalobě namítla žalovaná spořitelna 
mimo jiné, že exekuční i amortisační řízení žalobcem pr-ovedené jest 
vadné, že vše, co žalobce tvrdí, nemůž'e žalované uložiti povinnost, 

- čís. 16136 -
689 

aby žalobci vyplatila vklad. bez u ~ á.n í h e s I~; závazek ~d~ti 
heslo jest zákonný a smluvlll a poruselll tohoto zavazku by uČlmlo 
celou instituci hesla a; vázaného vkladu vůbec marnou, neboť Jest t~ 
možnost, že existují osoby, které znají heslo a kter~ mají deposltlll 
list, a ty mohou žádati výplaty. S.o u d, p r v é .s t o I1 c~. 'UZ~al podl~ 
žaloby. D ů vod y: Účelem hesla Jest, ze se maJlt~1 spontelm vkladm 
knížky chce chrániti proh tOl~,U, aby osoby, ·~teroe. se _ dosta~ou . z ..Ja
kéhokoli důvodu do držby kmzky, mohly IP,-otl .v~h. a bez ,v~le .lepho 
majitele z knížky vybírati. Ježto takovéto vy'bl~a~1 Je mo.:~e Jen na 
udání hesla, které zná jen vkladatel a osoby, Jlmz )e ~n sve!Il, za sou
časného předložení knížky, jest skutečně touto mshtucl ~plnena dalek?
sáhající ochrana pro vklada,te:e, ~terážto ochrar;,,; je~t narodohospodar
sky velkého významu. Ale recena ochrana nemuze pti tak. daleko: a?y 
působila v neprospěch oprávněného. Jest snadno myshtelny takovy pn
pad, že majitel spořitelní vkl.adní knížky sám heslo zapomene. '! t~ko
vém případě musí přece s~oř1t~lna vyplal!h v~lad ~ez he~la, kdy~ p:e~
loží knížku, vkladní list a Jlnake vklady a o'svedč" ze on Jest opravneny, 
ježto jinak by nastal groteskní 'příp~d, že by vkla~atel sán; I;ro svou 
zapomnětlivost ztratil své vlastm pemze, mozna cele sve Jmem. To o~y 
však bylo bezdůvodné obohacení spoři!~lny; t~:{ doaleko ,te?y nemuze 
jíti ochrana. Legitimovaný vkladatel muzei tudlZ. dus ledne ,~ad~l!, ab~ 
spořitelna upustila od u?ání hesla, ač bylo "svcho .čas~. pn vazanosl! 
vkladu učiněno podmmkou vyplaty. Totez platl pn sml h vkl~
datele, když heslo není známo pro- právní nás,tupce zem~elého. Vyma~ 
hajicí věřitel vstupuje proti poddlužníku ve. vs~chna prav~, ~tere ma 
povinný proti poddlužníku. Mě~-li t~?y I;0vmny Jv. so.uzeo~e voe CI, vkla
datel) za jistých podmínek prav? ,zadal! za ur~lty~h pru~azu, ~e I'.'~ 
bude vklad vyplacen také bez udam hes~a, tu ma p;avo to I vyma,hapc~ 
věřitel (v souzeném případě žalobce). Zalobce ma v rukou ,spontelm 
knížku depositní jist jest amortisován, vkladatel Jan V. zemrel, vklad 
jest p;o žalobce zabaven, pohledávka žalobcova, proti lanu V: je~~ 
mnohem vyšší než vklad, není tedy důvodu, pmč zalovana odpua, vy
platu žalobci jako plně oprávněnému a trvá na udání hesla. Vzdyť 
mŮže bez nebezpečí konati výplatu, ježto osoba, kter~, znala h~sl~, ~e
mřela a osobám, které by snad heslo znaly, nejp'of1m.ze deposlt~1 list, 
který jest amortisován, a je-Ii spořitelní knížka, ktera k ,yypl~te ~USI 
býti předložena, v rukou žalobcových. Amorlts.ace .s'p'onte1m kn.1Zky: 
která existuje, jest ovše".' v~l~učena., So.ud tak~, uv.alll, :da k uplne 
legitimaci žalobcově nem Jeste zapotre~l prohl~.sell1 poZLtsta.lostl za: 
stoupené kuratorem ad aclum resp. pozusta~~st?l?'O s?udu. dobro.vo~ne 
daného anebo získaného cestou k tomu smerupclhol nzenl, kterymzto 
prohlášením dává pozůstalost po Janu v,. jménem zemřelého ~ouh!as 
s tím, že vklad může býti vydán bez udáni he·sla, ale~ospel k p:-es."~d
.Čení, že žalobco-va legitimace žádati o vyd.ání vkladu Jest d?stacuJlcl a 
že shora uvedené formální předpoklady Itmto ~ozsudkem ISo~ nahra
zeny. Z vyložených důvodů vyhověl soud žalobe. O d ~ ~ I a c I" s o U? 
potvrdil rozsudek soudu prvé st.ol~ce" prohl?s,i~ dov.olal11 za 'pn~ustne. 
D ů vod y: Pokud žalovaná. tvrdl, z.~ zalobm z~dost Je~t do te n;1~y ne
určitá, že bylo žalobu zamltnoul! JIZ podle § 226 c. r. s., nemuze od-

44 
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volací soud tomuto názoru pří svědčiti. Žaloba obsahuje zcela určité žá
dání, výše žalobního nároku vyplývá ze samého obsahu. žádání, takže 
žalobní nárok jest také vykonatelný. V souzeném sporu není již také 
místa pro úvahy, zda a pokud bylo exekuční c amorhsační řízení ne
právem zavedeno a provedeno. Jde zde o pravoplatná, v příslušném 
tomto řízení vydaná usnesení, a ta nemůže sporný soudce již přezkou
mávati. Rozhodnutí nejvyššího soudu č. 12352 Sb. n. s., jehož se ža
lovaná dovolává, síce vyslovuje, že při vínkulaci anebo heslu 
přestává býti spořitelní knížka papírem majiteli svědčícím, stane se' 
pouze důkazní listinou a realisace jest možná teprve jehda, bude-Ii 
vyhověno obsahu vin'kulační doložky, že názor, že poukazem k vybrání 
podle § 305 ex. ř. jest vymáhající věřitel ,oprávněn vyzvednouti si po
ukázanou částku, aniž jmenoval heslo, nemá opory v § 305 ex. ř. a že 
věřitel může dosíci pouze podle § 308 ex. ř. toho, čeho by mohl dosíci 
dlužník, a že nemá žádného dalšího práva než dlužník. Rozhodnutí to 
však spočívá na předpokladu, že majitel spořitelní knížky jest ještě na 
živu, takže jest vůbec splněna možnost realisovati vklad udáním hesla. 
Souzený případ musí býti však analogicky tak posuzován, jako kdyby 
šlo o nárok pozůstalosti po oprávněném o výplatu vkladu. Odvolatelka 
sama uvádí, že se v takovém případě nahrazuje neznámé .heslo příka
zem pozůstalostního soudu, aby vklad byl vyplacen dědici. Prvý soud 
zjistíl, že Jan V. uložíl vkladní knížku krátce před svou Smrtí u Spoři
telny v M., tedy u žalované. PozůstaJostní řízení o dotčeném vkladu se 
nekonalo, ježto vkladní knížku zabavil žalobce a pohledávka z ní mu 
byla přikázána. V tom smyslu představuje tedy žalobce dědice a má to- . 
též právní postavení, které přísluší dědici stran vkladni knížky, o niž 
jde. Z toho plyne, že rozsudek vydaný v souzeném sporu nahrazuje 
usnesení pozltstalostního soudu vydané v nesporném řízení, že vklad 
jest vydati bez zřetele na heslo. žalovaná se tudíž nemůže odvolávati 
na to, že se jí napadeným rozsudkem ukládá povínnost, která jest 
nezá:konná a proti ustano,vení jejích stanov. Ale ani ,poukaz na to, že 
jí může vzníknouti škoda, přihlásí-Ií se u ní někdo třetí oprávněný, 
kte-rý bude jmenovati heslo, není odůvodněn. Takové třetí osoby opráv
něné k vyzvednutí vkladu nemůže býti. Vždyť pouze žalohce má vkladní 
knížku v rukou, depositní lisl byl amortisov{m, a í kdyby někdo třetí 
znal heslo, nemohl by splniti ostatních podmínek, na které jest vázáno 
vydáni vkladu. Žalovaná nemá tudíž ani právního, ani praktického 
zájmu, aby žalobci odpírala vydání vložené částky. 

Ne j vy Š š í s o ud uloží I soudu prvé stolice další jednání a nové 
rozhodnutí. 

Důvody: 

Jádrem sporu jest otázka, zda žalovaná spořitelna muze býti od
souzena k vyplacení vkladu z vinkulované vkladní spořitelní knížky, 
když držitel vkladní knížky nezná hesla, jímž se vínkulace stala. V sou
zené. věci se žalobce dostal v držbu vkladní knižky žalované spořitelny 
tím, že předem dosáhl amortísace de,oositního listu Č. 513 o vkladní 
knížce uložené tehdy u spořitélny a pak dosáhl exekucí jejího vydání 
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, , ořitelna jest povinna zachovati tajem, 
od ,spoři~eln\ J~s~ uz~a~'~~kzée žS: musí dbáti vázanosti vkladu p!íeustné 
stVl o svych o., c 10 e,c 3.02/1920. Sb z. a n. Vázání heslem Jest recenym 
podle § 10 z,ako~a c', , To však ne' de tak daleko, aby ukla-
zdáktolnntf.:.d~r~dt~~~d~fPk~~i~nu\inkulovanouJ heslem, k9Yž z něJI'atké,h~ 

a ev, b' nezná byl úplně vyloucen z up a nell! 
důvodU heslo. zapf:~eyl ~eúsdl~ově pe~ěz II spořitelny (depositum ir,re~ 
naroku ze sve sm I I Id' knl'z'ku v držbě a zná-li heslo, nastava 

I ) Má II ukladate ve a ll! ' .. I' 'd"'1 gu ~re.:. - . kl dní knížky jako papíru ma]!te I sve CICll0 
plny. uClllek vla~tn~sh v' l a B dalšího průkazu toiožnosh se I11U 
podle § 10 dotceneh? za(Qna~ t~Zhesla neznamená zánik věřitelského 
,. d ,,. stka vyplah Zapomonu I " . ., . za ana ca '." b ' má jen v zápětí že nestacl jIz Jen 
práva ze smlouvy ~cho::acl. ny , rz" ění v 'brati vkíad nybrž že musí 
pouhá držba vkladm kmzky ,k opr~ (n ) vkladní knížka skutečně 
býti proveden ukladatel~m ~ukaz'"ze vtk!a~ 9~5 str. 192). Totéž platí 

, I ,. . . (KlIee Vere lne penez11lC VI, " 

~kad~~~í~2~~J:t~l;iíŽ~~.a~~í ~;~~!a'te~~ ~~~ív~~k;;a~~j~~~~~~' ~rk\l:j~~~ 
UCl na, , " v'řitelem -pohledávky z vmkulovane v a 111 

předchudce hyl o'pravn~nrm kf dní (spořitelní) knížky pravoplatně od 
knížky, lednak ze,.na y: v a ro ně z<lbovena a přikázána jim k vy
oprávněného ,P': ~npade zhe bylal P"f inkulaČní doložky z důvodu tkví
brání a kone:ne ,~e, n,e.mo ou ~~~~~hvo Neobstojí proto právn! názor 
cího v os~be dnveJ~lhOst~lr\d ž žaÍobce jen »osvědčí«, že on jest 
soudu prve stolIce. ze Id'. k >:'k Odvolací soud se věci s nazna
?pr~vněno~ o,~Ob~~ ~isfa av;~ecl1~~z~·býval. Pro nedostatek skut~ových 
ceneho pravm o, e. ' nemúže rozhodnouti ani dovolacl soud. 
zjíštění v naznac;nem,.'smeru cl. ' rozsudek, a ježto zřejmě bude třeba 
Nezbylo proto nez zrus.IŤI n,apa enl k Na rvém soudě bude, ",by v na
jednání v prvé stohcl, I Jej! rozsU e b' I (§p 182 c ř s) provedl nabid-

v' " V c se stranamI prO' ra . . ., v' 
znacenem smeru ve . . "'t" Při tom bude po pn-, d"k 'inil potřebna skutkova ZJIS enl. 
nute u azy a uc I ' .. kékoli pochybnosti naléhal na to, 
padě také třeba, aby k V} °r;llI la veno Platnost pravoplatně prove-

~~K/:~oe~l~c!á~;n~k~ld~í c~~~ž~~ ~:::ohou' již soudy v souzeném sporu 

přezkoumávati. 
čís. 16137. 

Nárok závislý na odkládaci vý~ince ~míjí teprve tehda, až jest 
'isto že se odkládaci vyminka nemuze splnttl. . k' hra 
J jestliže stavební družstvo prodalo svému členov1 poze!"e ,~,vthů~ 
dou souhlasu zentskéh?,,~~rávního, vý~or~ct~~s::a:o~~~::C~t~u zá
a vyvolalo pos~p:~ p~C1CU~ se zasade p atřovati k~nečné (delinitivní) 
porné rozhodnub recel!eho, vY?O~k nelz~s~~dovala_li v zápěti reasuntace 

~~~:~v~~í~~n~z~l~d~~ntVI~~~ ~d:::n souhlas s prodejem pozemku. 

(Rozh. ze dne 26. května 1937, Rv I 1353/35..> , , 

Kupní smlouvou ze dne 3. ledna 1929 prod"lo žalující dru~stvo.~a-
. ' ozemek na němž byl knihovně poznamenan za .az 

lovanemu sporny P '5' 1928) ve prospěch zemského sprav-
zcizení po dobu 10 let (od . Slpna ... 
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~~h~ výboru pro Čechy a jeho právní nástupce. Výměrem zemského 
u~a u v P .• z 24. dubna 1929 bylo družstvu oznámeno, že zemsk' 
vybor odeprel usnesením ze dne 17. dubna 1929 souhlas s tímto od: 
prodejem, potom však výměrem z 12. listopadu 1932 dal zemský úřad 
v P. předběžný a výměrem z 5. dubna 1933 definitivní souhlas s dotče
ným odprodejem a žal?vaný .si na základě toho souhlasu vymohl 
kmhovllI vklad vlastmckeho prava k spornému pozemku. Družstvo ža
I~Je ;na neplatnost tohoto knihovního vkladu, ježto prý prvotním ode
prellIm souh.l~su zemského výboru pozbyla kupní smlouva ze dne 3. 
jedn~ 1929 ucmnosÍI. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu. O d vo
I a c I s o u d uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

N~mll~e. býti. pochybností .0 tom, že řečenou kupní smlouvou pro
dalo z~luJlcl d! llZ~tVO zalovanemu sporný pozemek s výhradou souhlasu 
zemskeho. spra~llIho výboru pro čechy, tedy pod odkládací výminkou, 
a tu by narok :alovaneho. z uyed~né smlouvyo pominul teprve lehdá, až 
by ~ylo JIS!O, ~e s: odkladacl vym1'l1ka nemuze splniti. Odvolací soud 
Je nazoru,. ze lim, ze zemský správní výbor dne 17. dubna 1929 sou
h:as odepr~l, byla dotčená odkládací výminka zmařena. Názor ten je 
vsak mylny, neboť věc nutno posuzovati podle konkretních slmtečností 
za .kterych k onomu projevu zemského výboru dOšlo. Žalující družstv~ 
po~adalo zemský výbor v P. podáním ze dne lO. dubna 19'29 za povo
:ellI odp.rodeJe, o nějž jd?, a přiložilo k němu protest Hynka S., souseda 
zalov!,ndl?, P?dany druzstvu proti povolení tohoto odprodeje a odů
vod~eny hm, ze prý žalovaný na onom pozemku staví cementárnu a že 
by lIm cela krásn~ vilová č;vrť družstva »N.« byla nejen zohyžděna, ale 
I hyglellIcky ohrozen~. Druzstvo mělo o uvedeném protestu či tak zvané 
stlznosÍI Hy.nka. S,. zalo~aného uvědomiti a umožniti mu tak, aby Se 
mohl proh lll.bralllh. Druzstvo však nejen, že tak neuónilo, ale dopisem 
ze dne 29. br~:na 19'29 ze~skému výboru oznámilo, že právě podalo 
k ,oklesmrnu ura~u v P. shznost, že na části »zeleného pásu« proda.~ 
neho Josefn ~. (zalovanému) zřizuje žalovaný dílny na cemcntové vý
robky v rozmeru. sko:o Jako továrna. Tak se stalo, že zemský výbor 
I,:zh~doval ~a zaklade Jednostranné informace, a mohlo se s jistotou 
ocek~valI, ze so~hlas k odprodeji sporného pozemku žalovanéml! 
odepre. To se take stalo a souhlas ten byl - jak se v onom výměru ze 
dne 24. dub;,a 19,29 ,výslo.vně u~,ádí - odepřen proto, že stavební druž
stvo >;N.« zaroven p.redlozIlo shwost člena družstva Hynka S. proti po
volem ~rodeJe,. ponevadž Josef K. (žalovaný) lla Onom pozemku staví 
cementarnu .. TI'l!' zpi\so~em žalující družstvo žalovaného zaskočilo a 
n~~sIl.o ,Sl bytt ve-domo, ze rozho-dntltí zemského výboru žalovanému ne
P~~:~llV; by~o'~yvoláno družstvem, a to nesprávným postupem, Jenž se 
pncI z~sad~ yerno,sti a víry smluvních stran. Za toho stavu věci mu
sIlo SI zalujIcl druzstvo býti vědomá, že rozhodnutí zemského vír boru 
vyvolané pouze vylíčeným jednáním, není. nezvratitelné a že 111lU~ býti 
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po prozkoumání pravého stavu věci zemským výborem zmeneno, jak 
se také skutečně stalo. Když tedy žalovaný, zvčděv teprve z rozhodnutí 
zemského výboru, co se stalo, zakročilo zmčnu a reasumování schvalo
vacího řízení, bylo družstvo povinno vyčkati, až jak toto řízení do
padne, když Ihllta pro udělení souhlasu zemského výboru v kupní 
smlouvě stanovena nebyla, žalované družstvo kupní cenu od žalova
ného přijalo a jemu prodaný pozemek do užívání vydalo. Za toho stavu 
věci nelze tedy v pllvodním odepření souhlasu. zemského výboru, ze
jména když v zápětí po něm následovala reasumace schvalovacího ří
zení, spatřovati definitivní zmaření dotčené odkládací výminky. Když 
potom po konaném šetření usnesením ze dne 9. listopadu 1932 vyslovil 
zemský výbor země České předběžný a podle výměru zemského úřadu 
ze dne 5. dubna 1933 definitivní souhlas s odprodejem sporného po
zemku žalovanému, byla odkládací výminka včas splněna a žalující druž
stvo není oprávněno se domáhati toho, aby byl knihovní vklad vlast
nického práva, jehož žalovaný následkem toho dosáhl, prohlášen 
za neplatný a zrušen, a jest bez významu, zdali byl žalovaný mezitím 
ze žalujícího družstva vyloučen čili nic, nebof v té příčině jest rozh0-
dující stav, jaký byl v době sjednání kupní smlouvy. V odvolání proti 
rozsudku prvého soudu namítalo žalující družstvo' též nesprávné hod
nocení usnesení zemského správního výboru ze dne 5. dubna 1933. 
Odvolací soud se sice touto námilkounezabýval, avšak v té příčině 
nejde o hodnocení důkaz ll, nýbrž o výkl<>d listiny a tedy o právní po
souzeni, jež může dovolací soud sám přezkoumati. Usnesení to vyložil 
prvý soud správně, když je nazval dodatečným udělením souhlasu, 
neboť ničím jiným usneseni to není než souhlasem k odprodeji spor
ného pozemku žalovanému, a to pro perfekci kupní smlouvy ze dne 
3. ledna 1929 úplně stačí. 

čís. 16138. 

Výmaz společenstva po skončené likvidaci ze společenstevního rej
stříku nemá vlivu na rozepři, stal-Ii se teprve za sporu a je-Ii spole
čenstvo zastoupeno advokátem nebo (v neadvokátském sporu) jinou 
osobou vykázanou plnou mocí. 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Rv I 1768/35.) 

Srv. rozh. Č. 14634, 15687 Sb. n. s. 

žalobce poctal dne 3. června 1929 na žalované společenstvo s ruče
ním omezeným (obecně prospěšné stavební a bytové družstvo »S.«) ža
lobu na zaplacení 122.905 Kč 51 h, omezených na 119.961 Kč 25 h. 
Žalované společenstvo udělilo pro uvedený spor řádnou procesní plnou 
moc ze dne 14. června 1929 Dr. Janu V. K., advokátu v P., a pustilo 
se do sporu. Teprve při ústním jednání v prvé ,toHci, konaném dne 25. 
května 1934, přednesl právní zástupce žalovaného společenstva, že 
bylo dne 27. října 1932 následkem skončení likvidace z rejstříku spole
čenstev u krajského obchodního soudu v P. vymazáno. Niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

r 
li 
II 
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DůvocJy: 

.Ž~lované ,družs:~o ~platňuje v dovolání, ,Podobně Jako již v od
volan!, ::;matecn,ost nzen~ podle ~ 4.,77 Č. 5 a 4 c. ř., s., kterou spatřuje 
v, tom, ze, byvSl vymazano z re'Jstrrku~ zamklo a prestalo existovati a 
hm pozbylo I ~ro.ces.ní zp~Sů'bilosti i úko~~ého zastoupeni (§ 7 c. ř. s.). 
Do,:'olatel:ast~v~ n~zo;, ze ~ sO,uzenem pnpadě nelze užíti §§ 35 a 158 
c. r. .s., J.ez!o recene :;<iko?ne. predplsy, jak plyne z jejich znění, před
P?kl~da]l, ~e ~astoup~ pravn! nástupce nebo zákonný zástupce zmoc
mtel~v, . coz vsak nem v souzeném případě možné, ježto společenstvo 
s ~uce~lm, omezeným nemá po skončené likvidaci zákonného zástupc~ 
a~1 pravl1lho nástupce, není t~ jmění ani osob ru~ících, a je prole} podle 
nazoru dovolatelova procesm plna moc jeho pravního zástupce hledíc 
na ustanovení § 1023 obč. zák. zánikem družstva zrušena. S tím ná
zorem nelze souhlasiti. Zánik procesní strany nebo její procesní způso
brlosh za spor.u ma podle §§ 155, 158 c. ř. s. v zápětí přerušení řízení 
jen tehda, nem-Ir strana ta v advokátském sporu zastoupena advokátem. 
P:?,~e~ní plná moc není zánikem právnické osoby dotčena, neboť v té 
pn~ll1e nerozhoduje ustanovení § 1023 obč. zák., nýbrž platí tu § 35 
c r. s. \)sta~ovení §§ 35, 158 c. ř. s. nerozlišují, zdali jde ° osobu fy
dlCkou, CI pravnrckou. Umyslem zákona jest, aby byl odpůrce právnické 
osoby chráněn ve svých právech a aby bylo zajíMěno pokračování ve 
sporu (rozh. Č. 14634 a 15687 Sb. n. s.). Ostatně i výmaz společenstva 
z obchodního rej~tř~ku t;Jůže býti zrušen a v likvidaci pokračováno, jako 
se,to ukazalo pra~,: u zalovaného družstva. Žalobce totiž podal u rej
stnkoveho soudu zadost, aby usnesení ° výmazu žalovaného sp9lečen
stva byl? zrušeno, mžší ;;oudy žádosti nevyhověly, avšak nejvyšší soud 
~snesemm ze dne 5. cerv?a 19'35, R I 528/35, uveřejněným pod 
c. 14420 Sb. n. s., usnesem obou soudů zrušil a uložil rejstříkovému 
soudu, aby znovu o žádosti té rozhodl, ježto. dokud není prokáz<ino 
uspokojení věřitelů, nelze mluviti o skončení likvidace a nelze vymazati 
společenstvo z obchodního rejstříku, a to tím méně, když proti spole
čenstvl1 jest zahájen spor o z<ljplacení pohledávky. Pří tom nejvyšší soud 
vyslovt!, že, bude-li zjištěno žalobcovo tvrzení, že mu byla proti spo
lečenstvu přisouzena pohledávka 119.961 Kč 216 h a že likvidátoři se 
o její zapraveni nebo úhradu dokud nepostarali, ač žaloba byla podána 
tiž ~řed zahájením likvidace, nezbude, než aby v likvidaci bylo pokra
covano. 

čis. 16139. 

Pouhým odevzdá nim zabavené vkladni knižky nenabývá vymáhajici 
věřitel práv k pohledávce z vkladni knižky, nýbrž jen soudnim výrokem 
povolujicim přikázáni. 

Od pisemného převáděciho prohlášeni ve vkladni knižce může býti 
po případě upuštěno, nikoli však od pisemného usneseni o přikázáni 
pohledávky. Poddlužnice (záložna) jest oprávněna namítati, že vymá-
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hajici věřitel pro nedostatek soudniho přikázáni nenabyl oprávněni 
k vybráni peněz na knížce uložených a že tudiž neni řádným držitelem 
vkladni knižky. 

(Rozh. ze dne 26. května 1937, Rv II 864/35.) 

Srv. rozh. č. 3763 Sb. n. s. 

Usnesením okresního soudu ve Z. ze dne 14. července 1934 
E 3481/34 byla žalující spořitelně proti stavebnímu dnržstvu D. ve Z. 
povolena pro pohledávku 30.000 Kč s příst. mobílární exekuce podle 
§ 296 ex. ř., zejména zabavením vkladních knížek, uschovaných u žalo
vané L. záložny ve Z. Exekuce byla skutečně provedena a pří výkonu 
exekuce účetní žalované záložny v přítomnosti členů představenstva 
V. a K. vydal dne 30. července 1934 výkonnému orgánu 3 vkladní knížky 
L. záložny ve Z., znějící na vkladatele Stavební Družstvo D. a na částky 
12.623 Kč 77 h, 19.773 Kč 81 11 a 7.4210 Kč 85 h, vesměs k 1. lednu 
1934, a na žádost žalující spořitelny vydal exekuční soud uvede'né 
knížky jí (žalobkyni). Knížky byly žalované záložně předloženy k vy
placení, avšak ta vyplacení knížek o·depřela. Domáhá se proto žalob
kyně odsouzení žalované záložny k zaplacení částek 12.623 Kč 77 h, 
19.773 Kč 84 h a 7.420 Kč 85 11 s příst. Žalovaná namítla jednak ne
dostatek aktivní legitimace žalobkyně ke sporu, poněvadž detence 
knížky neopravňuje žalobkyni k vybrání zažalovaných částek družstva 
D., jednak že písemným příkazem ze dne 10. července měly býti do
tčené vklady převedeny na debetní konto uvedeného družstva u žalo
vané záložny, k čemuž ovšem jen pro nedostatek času účetního do 14. 
července 1934 nedošlo, a že tedy byly zabaveny vkladní knížky, jichž 
vklady v době zabavení neexistovaly. S o udp r v é sto I i c e zamítl 
žalobu pro tentokráte. O d vol a c í s o II d nevyhověl odvolání. D ů
vod y: Exekučními spisy okresního soudu ve Z. E 2301/34 bylo zjiš
těno, že se žalující spořitelna do,s'tala do drže:ní tří vkladních knížek 
pouze jako věřitelka družstva D., když proti tomuto družstvu vedla 
exekuci a zabavila při tom vkladní knížky deponovarré u žalované zá
ložný. Z přednesu stran pak plyne, že se žalobkyně domilhala na druž
stvu vlastně exekučního zabavení pohledávek z vkladů, že se jenom 
tak dostala do držení knížek a že exekuční soud po zabavení knížek 
vydal je vymáhajíci věřitelce (žalobkyni). Proto jest pro rozhodnutí 
sporu závažné toliko, zda byla žalující spořitelna legitimována, aby 
předložila vkladní knižky žalované k výplatě. Podle názoru procesního 
s'Oudu tomu tak nebylo a ten názor také odvolací soud plně schvaluje. 
Šlo o exekuci na pohledávky družstva D. proti žalované záložně. Zaba
vení bylo ovšem provedeno správně lim, že exekuční orgán vzal vkladní 
knížky k sobě, je podepsal a uložil u soudu. Než, i když se z!lbavení 
pohledávek z vkladu provádí ve smyslu § 29'6 el<.. ř. twk jako při věcech 
movitých, přece jen jde o pohledávky, a vymáhající věřitel nabývá le
gítímace k výplatě vkladu ód poddlužníka teprve tehda, byla-li mu po
hledávka z vkladu také přikázána k vybrání. To se v souzeném případě 
nestalo a proto právem žalovaná odmítla vyplacení vkladů, ježto byla 
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poddluinicí ~,~ vedení e.xek~,ce se mu~iIa arci dověděti při zabavení 
vkladmch kmzek a vydalll ·klllzek exekucmm soudem žalobkyni se stalo 
Jen omylem. Na věci nic neměni, že podle zákona o vkladních. knižkách 
a, zák~~a o.ypomelnách má peněžní ústav vyplatiti vklad tomu, kdo 
predlozI km'0'u, když neni žádné jiné překážky. Než v případě, o nějž 
Jde, lednala zalovaná správně, protožeš,lo o realisováni zabavených po
hledave.k .z vkladních knižek a žalobkyně .neměla pohledávky přikázané 
~ vy~ral1l. Nem také závažné, tvrdi-li žalující spořitelna, že žalovaná 
ustY,redItele S. u!"ala svoji povinnost k výplatě a jenom prohlásila, že 
nema d?~Ud. penez. Ta~o':,ým uz~ánim riemohl vzniknouti žádný další 
zavazujlcI duvod, protoze zalovana nebyla povmna žalobkyni vklad vy
p:alItI, dokud ,neb~la tato pohledávka přikAzána k vybráni. Nebyla-Ii 
vsak zalobkyne legItImována k vybráni vkladu u žalované, nebyla žalo
van~ povmna vklady vyplatiti, takže soud prve stolice právem žalobu 
zamlt!. 

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

Důvody: 

, J,;k bylo vylož,eno v .~ozhodn~tí .č. 37?3 ,Sb .. n. s., jest i při pohle
davkach z vkladmch kmzek potrebl k pnkazam pohledávek soudního 
vi:oku povolujícího přikázáni, jež se vykoná tak, že se vymáhajícímu 
v:n!e~1 odevz~á ':,kladní knižka opatřená potřebným prohlášením pře
vadeclm, od nehoz lze ovšem po případě upustiti. Pouhá skutečnost Ž' 

~ souzeném případě byly zabavené vkladní knížky soudem skut~čně 
zalobkym Jako vymáhající věřitelce odevzdány, tedy ještě nestačí 
k. tomu'"aby žal?bkyně nabyla nějakých práv k pohledávkám z vklad
m.c~ ~mzek, kdyz nebrl ~ydán so~dn,í výr~k P,o vol ují c i jejich při
k~zam. ~akovy soudnl vyrok mUSI vsak byh vyslovný a písemný, takže 
pre~nes zalobkymn o tom, že prý příkazní usnesení bylo v souzené věci 
vyd.ano bud' mlčky nebo sice výslovně, ale pouze ústně, je pro rozho.d
nuh bez vyznamu. Pokud se dovolání snaží dovoditi z nařízení minis
terstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 1897, Č. 2'5801, min. věst. Č. 44 
op::k uvede~~~o názoru, jest na omylu, poněvad.i podle řečeného nařízení 
m~ze. za urcltych okolností býti upuštěno jen od písemného pře v á
d e c I h ,o pro h I áš e ,n í. v~ ~kladní k?ížce, nik~1i však od písemného 
u~nesen} o povolelll pnkazam pohledavky. Nelll správný žalobkynin 
~azor, z.e p:y. nedostatek přikázání pohledávek tu byl nahrazen tím, že 
zalov~na, ac lako o~oba treh ~ebylaI:0vi~na vydati vkladní knížky vý
kon?em~ organu, prece tak uClmla. Tlm zalova'lá také neuznala žalob
kynm ~arok n~ vyplace?í:v.alu~ ~.kladních kníž.ek, jak miní žalobkyně. 
Že by zalov~na ,byla v te pnčme JInak uznala zavazným způsobem svou 
P5'vlnn?st VUČI, z~lo,bkyfll, nebylo nižšimi soudy zjištěno, a dovolání ani 
zreteln; nevY,tyka, ze se tak mělo státi. Souz,ený případ jest po stránce 
hmotneho prava pOsuzovatI podle ustanoveni §. 1 zák. Č. 239 /1924 Sb 
z. a n. ve zněni zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. a § 10 zák .. Č. 1302/1920 
~b., z. a n., Podle uyedeného předpisu znějí sice vkladní knížky na určité 
Jmeno, avsak ';I,ap povahu papírů majiteli svědčících, »takže každý, 
kdo takovou kfllZku předloží, j e s t p o k I á dán i bez průkázu to tož-
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nosti za řádného držitele, a budiž mu vyplacena ládaná částka«, pokud 
nejsou vÝiP1atě na překážku určité skutečnosti, o které však v souzené věci 
nejde. Z toho plyne, že zákon stanoví domněnku, že ten, kdo knížku 
předkládá, jest jejím řádným držitelem, takže se nemusí jako' řádný 
držitel legitimovati. Zdráhá-Ii se záložna vklad vyplatiti, jest tedy na ní, 
aby ve sporu onu zákonnou domněnku vyvrátila. Výklad opačný, 
jako by byla záložna vždy (kromě výjimek zákonem výslovně sta
novených) povinna vyplatiti vklad k a ž d é m u, kdo knížku předloží, 
by vedl k důsledkům nepřijatelným. Podle něho by na příklad musila 
záložna vklad vyplatiti i tomu, o němž ví, že knízku ukradl, ježto se 
zákon o poctivosti držby nezmiňuje. V souzeném případě se žalované 
podařilo dokázati, že žalobkyně nenabyla oprávnění, aby si vybrala pe
níze na knížkách uložené, neboť pouhé zabaveni vkladních knižek bez 
soudního přikázáni pohledávek, těmito knížkami .představovaných, jí ta
kového oprávnění nedává, a nelze ji proto pokládati za jejich řádnou 
držitelku (srv. Klangův komentář k § 1393 obč. zák., zejména II A, B, 
C. G, d) a e) Č. 3 a h) Č. I). 

čls. 16140. 

Nebylo-li zasilateli (speditéru) cizozemským prodatelem zbožl vý
slovně přikázáno, aby zbožl vydal tuzemskému kupiteli jen, zaplatí-Ii 
kupitel elektivně kupní c.enu znějlcl na cizí měnu, byl zasilatel oprávněn 
vydati zboží, zaplatil-Ii kupitel takovou částku v Kč, která odpovídala 
kursu cizí měny v době placení. 

Nezavinil-li zasilatel,že se výměna Kč v peníze cizí měny a poukaz 
těchto peněz prodateli do cizil'lY protáhly, neodpovídá mu za kursovnl 
ztrátu následkem devalvace Kč mezitím nastalé. 

(Rozh. ze dne 28. května 1937, Rv I 1989/35.) 

Žalujíci firma (v Italii) odeslala v lednu 1934 postupně na adresu 
žalované zasilatelské firmy tři vagony citronů s příkazem, aby uvedené 
zboži bylo vydáno zákazníkovi v P. (v čSR.), zaplatí-Ii zákazník cel
kovou částku 11.%5.50 L it. Žalovaná příkaz ten přijala, ale žalující 
firmě odvedla pouze 10.189 Lit., takže rozdíl činí 1.776.50, L il. žalob
kyně se proto na žalované firmě domáhá zaplacení rozdílu 1.776.50, L il. 
s přis!. Proti žalobě žalovaná namitla, že jednak v příkazních dopisech 
žalující firmy není uvedeno, že trhové ceny v lirách uvedené mají býti 
placeny efektivně, takže podle čl. 336 obch. zák. byla žalovaná povinna 
přijmouti od odběratele placení jen v zemské měně podle kursu lir plat
ného v den splatnosti, jednak, že sice od zákazníka žalující firmy, a to 
od firmy Fiorenzo di L. v P. vybrala účtované částky podle kursu lir 
v den splatnosti platného v československých komnách, avšak přijaté 
částky v československých korunách nemohla žalobkyni ihned po ob
drženi poukázati, ježto zasíláni peněz do ciziny podléhá devisovým 
předpisům, podle nichž k takovému placení do ciziny jest třeba deviso
vého povolení. K takovému povolení jest třeba předložení žádosti dolo-
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ž~n~ .origínál~ími fakturamí a doklady o proclení zboží. V předložení 
te • ~adosÍ1 .vsa~ n.astal průtah, ježto podle tvrzení žalované nebyly 
k. zadostl vcasne predložeryy potřebné doklady jednak zaviněním firmy 
FlOrenzo dl L., Jednak zaviněním žalující firmy a tím se stalo ž.e ná
~Iedkem. deva:vace československé koruny mezitim provedené ~bdržela 
zalo~ana. ,:a c=~koslovenské koruny firmou Fiorenzo di L. zaplacené 
mene prave o castku, o kterou je žalováno. Žalovaná však nemá na tom 
vmy. S ~ udp r v é s t o I i c e uz~~l podle žaloby. O ů vod y: Pro 
Poso~z.em sporne otazky Je rozhodupcl, zda žalovaná firma, která od 
zalupCI fInny obdržela určitý přikaz, aby od žalobkynina zákazníka vy
br~b ~a ~o~ané zboži (citrony) určitou částku v italských lirách a ža
lupcI .hrme)1 ~oukázala, byla jako speditér povinna příkaz ten dodržeti. 
t:'la zakl.ade d~kazu provedeného dopisy žalující firmy soud zjistil, že 
zalova~a ~bdrz~la od žalobkyně příkaz, aby vydala zboži žalujíci firmou 
zaslan~ zakazmkovl, zaplatí-li zákazník trhovou cenu s dovozným a 
ostatnl~1 ~yloh~n~l.. Pla~e.ní. se • mělo S,táti v italských lirách a částky 
placene mely bytr zalupCI fInne poukazány »prima bankovnim šekem 
na Terst nebo Mllán«, jak výslovně řečeno v uvedených dopisech. ,00-
9atek ten svym ,významem se úplně rovná slovu »efektivně«, jehož u'žívá 
cL, 3~6 obch .. zak k vymíněr:í ,Plac,ení v určité měně a jehož nahrazení 
plave. uvedeny člane,k dopousÍ1 Jmym podobným dodatkem. Nemůže se 
t~dy ~alovana, d?yolavati toho, že přikazu žalující firmy bylo vyhověno 
tlln, ze, sporna castka byla vybrána v československých korunách. Při 
tom. prav.em poukaZllJe žalobkyně na to, že ustanovení čl. 336 obch. zák. 
nem mozno .vztahovati na žalovanou, ježto ta ja'ko speditérská firma 
byla, P?vm~~ přesně se říditi přikazem žalobkyně jako komitentky. Co 
se. tyka dalsl otazky, zda žalovaná je odpovědna za ztrátu která vznikla' 
P?kles.em fdeva~vací) československé koruny, nutno uvésti, že žalovaná, 
pnJavsI pnkaz zalUllcl fIrmy, jak jest uveden ve shora řečených dopi
~ech!, ~by' vybrala kupní cenu zaslaného zboží (citronů) od zákazníka 
zaluj1C1 fIrmy v ita!ských lirách, byla povinna vyříditi příkaz ten ve 
smy~lu ust~novenI cl. 282 obch. z.lk, s péČí řadného obchodníka, Vy
bran!. kUP~l1 ceny v ,it~lských lirá<:h ovš,:m v československé republice 
ner:1U~e ~YÍI uskutecneno JInak nez tak, ze se od zákazníka vybere pří
slu.sna čas~ka v čes,koslovenských korunách" která svou výši odpovídá 
pozadovanemu mnozstvl Italskych hr, a za častku v korunách českoslo
ve~ských ~ybranou jest pak na burse zakoupeno příslušné množství 
p~zado:,anych Italských lir, které pak jsou odeslány do ciziny. Deviso
vyml jJredjJlsy, které omezují vývoz domácí valuty, je postup ten Ovšem 
ko,?phkovan a ještě komplikovanějším se stane, padne-li opatřování 
~IZI valuty do doby, kdy je vládou prováděna právě devalvace měnové 
j,ednotky. ~e pravda, že provádění devalvace měnové jednotky není snad 
u~az, .ktery by se často v hospodářském životě států vyskytoval. Přesto 
v~"k je skutečno~tí hospodářsky tak důležitou, že v dnešní době veřej
nych dl~ku,SI ~ vs~obecného rozšiření novinářských zpráv nemůže býti 
podobny zamel' vlady naprosto utajen. Tak tomu bylo i s devalvací česko
slovenské k~runy. Tomu nosvědčují i výňatky novinářské, které žalující 
fIrma ve svem podání uvedla. Možnost nastávající devalvace v době 
kdy šlo o vybrání pohledávky žalující firmy žalovanou firmou, nemohl~ 

I 

- čís. 16140 -
699 

resp. neměla býti ani žalované jako velké speóitérské firmě tajností a 
podle toho měla žalovaná zaříditi svůj postup při vybíráni p~hledáve~ 
svých zákazníků v cizozemské měně. Státi se tak mohlo, Jak zalobkyne 
uvádí, bud' tím, že by zákazník žallljící firmy poskytl příslušnouban
kovní garancii, nebo tak, že žalovaná měla v československých, koru
nách vybrati od zákazníka částku vyšší, aby _byla možná kursová zt;áta, 
nastalá v mezidobí devalvaCI, uhrazena, Neuclnrla-h tak, Jest odpovedna 
žalující firmě za újmu, kterou jí tim způsobila. Skutečnost, že žalobky
nina zákaznice firma Fiorenzo di L. včasně žalované nevydala faktur 
s doklady o vyclení zasílaného zboží, se netýká žalujicí firmy a nemůže 
jí býti na újmu. Zavinila-Ii firma Fiorenzo di L. svým jednáním,. že z~ 
složené československé koruny nemohly býti včas zakoupeny Italske 
liry dříve, než došlo k devalvaci československé koruny, může~ po pří: 
padě z toho průtahu býti činěna odpovědnou - Jak to sama .zalovana 
vyjádřila tím, že majitelce této firmy opověděla spor -, není však po
vinností žalobkyně, aby se na dotčené firmě hojila, ježto příkaz k vy
brání valuty dala žalované, a ta, přijavši ten příkaz, se hm zavázal~ 
k přesnému jeho plněni. I když ,nebylo naprosto jisto, že k devalvaCI 
československé koruny dojde, bylo povinností žalované firmy, aby svého 
zákazníka zabezpečila proti možné ztrátě některým ze způsobů shora 
uvedených. Bylo to její povinnosti jako odborné firmy speditérské a ne
dodržela-Ii postupu toho, nezachovala péče řádného obchodníka. Bylo 
proto rozhodnuto, jak se stalo. O d vol a c í s o' u d zamítl žalobu. 

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

DŮVOdy: 

Bylo především na žalobkyni samé, aby zachovávajíc péči řádlléh~ 
obchodníka ve vlastní věci jasně uvedla již v přikazu žalované Ílrme 
l1děle'l1ém, že zboží má býti firmě Fiorenzo di L. v P. vydáno jen tehda, 
zaplatí-Ii posléz řečená firma fakturované částky efektivně v italských 
Iirách. Ježto šlo o obchodni jednání podle čl. 272 Č, 3 obch. zák., byla 
žalovaná zasilatelská firma oprávněna také podle čl. 336, odst. 2, obch, 
zák. vybrati od kupujicí firmy fakturovanou částku v korunách česko
slovenských. Žalobkyně ve sporu ani netvrdila, ani neprokázala vědo
most žalované o tom, že podle úmluvy žalobkyně s kupující firmou mělo 
býti zboží zaplaceno efektivně v italských lirách ani že faktury byly 
žalované firmě zaslány. Pro žalovanou nebylo tu předpokladu, aby vy
žadovala v tom směru nové instnrkce od žalobkyně. Nepodařilo-Ii se 
včas před devalvací československé koruny vyměniti (převésti) vybraný 
peníz v Kč na italské liry podle dřivějšiho přepočítacího kursu, nýbr~ 
až po devalvaci v jiném přepočítacím kursu, nejde v souzeném případe 
na vrub žalované, když nebylo zjištěno nějaké zavinění v průtahu na 
její straně. Byla ovšem povinna odvésti žalobkyni kupní cenu, ale to se 
mohlo státi podle uděleného přikazu v poukaze šekem na Milán neb 
Terst teprve až po výměně na italské liry, k čemuž však bylo nutno 
opatřiti devisové povolení. Potřebné doklady k tomu však byly v rukou 
kupujíCÍ firmy. Žalobkyně ve sporu ani netvrdila, že vyeleni zboží při
kázala žalované speditérské firmě. Nejde o žádný podstatný rozpor se 
spisy, vycházel-Ii odvolací soud z předpokladu, že mezi žalobkyní a ku-
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pující fin;lOu neby}o,ujednáno, že má touto býti placeno efektivně v ital
skych. brach, kdy.z, zalobkyně' neuvědomila žalovanou o svém ujednání 
s kupltelem. Totez platl, vyslovrl-b odvolací soud, že si proclení měl 
plovesh kUpl tel, neboť tomu nasvědčovala skutečnost že žalobk ' 
tuto 'p'~lVmnost neuložila výslovně žalované firmě. Nebylo tedy po&~: 
n~stl z~lovan~, aby ,s~ma vyclení provád~la, aby tak :podle minění ža
lobkyne byla s to. zazadah v den zaplacem zboží též o poukaz vzájemné 
hodnoty - kupm ceny v ltalských lirách na žalobkyni. 

čis. 16141. 

Lz~ ujednati zvláštni dohonou mezi vlastn/i{em domu a domovni
k~~, ze s~ n~ dom~JVni~ký byt budou vztahovati omezení co do výpo
ve?! obsaze~a v zákon~. ~a o~hranu nájemníků. V takovém případě 
m~3'e vlas!mk domu zruS1Íl cely domovnický poměr výpovědi jen z dů
le'Zltych duvodů. 

(Rozh. ze dne 29. května 1937, Rv I 627/37.) 

Proti ~oudní ~ýpovědi, kterou žalující spolumajitelé domu č. p. 405 
v P. dal! zalov~ny~ manželům, kteří byli domovníky v uvedeném domě 
pOdah za~ovam nam!tky! v nichž .uplat~ovali: Výpověd' jest nepří~ 
pustna, jezto byt, z neho:, ,lest jlJn dana vypověd', jest pod záštitou zá
kona o ochrane najemnll<u. Zalovaní, kteh mají byt již z doby před 
ro~em 1915, llJed~ali s. dřívějším majitelem domu výslovně, že se na 
JeJIch byt a n~ je!~ch nar.ok na byt bude vztahovati stran výpovědi zá
kon o ochrane najemmku, tedy. byl~ ujednána ne vypověditelnost bytu 
tak, dl?uho, dokud bu~e trvah zakonna ochrana nájemníků. Jde o 
zvla~tl1l sm!ouvu nleZI zalovanyml resp. mezi prvým žalovaným na 
jedne strane a majltelem domu na druhé strane, jejíž závazky žalobci 
podle .smlou:'1 trhove s předchozím majitelem domu převzali. Právo ža
lovany~h uZ.lva'!l. bytu .. jest. tudíž totožné a stejně (smluvně) chráněné 
JI1ko najemn:. pravQ n~jeml1lka, pro něž platí dotčený zákon. Niž š i 
s o ,u d Y zr.uslly S?Udnl výpověd' jako neúčinnou, o d vol a c í s o u d 
z te~hto du vod ,,:: Zjlstrl-h prvý soud, že předchůdce žalobců se žalo
vanym~ uj.~dnal; ze jejich byt v domě čp. 405 v P. bude podléhati 
ochrane. najemmků a ž~. ~a!?hci převzali žalované za stejných podmí
ne~,za !.a~ych byh u dnveJslho vlastníka uvedeného domu, nemohl do
spetr k ]lnemu. záyěru, než že žalohní nárok není oprávněn. Nelze proto 
po stranc:, prav~lho po~ouzení nic prvému soudu vytýkati. S názorem 
odvolatelu,.ze s zalovanyml, kteří vykonávají v domě č. p. 4D5 v P práce 
d?mOV~lc.ke, nebylo možno smluviti ochranu podle zákona o ochrané 
najemn!ku, .. nehe o souhbsiti. Je sice pravda, že se výhody zákona o 
ochrane najemn.'~u! ~ter'y j~st lUS cogens a ius strictum, vztahují pouze 
na byty, ,p!,o. n~z receny zakon byl vydán, a že nelze souhlasnou vůli 
stran rozsmÍl .zakon na byty: na něž ~e podle zvláštních předpisů nemá 
vztaho~atr, lec to ne~ze v~kladaÍl t"k slroce, že by si vlastník domu ne
mohl. sa~ doblovolne U10Z1Íl co do výpovědi a činže omezení, jaké ob
sah~j e z,akon o ochraně nájemníků, též u bytů, pro něž zákon ten ne
pia tl, .a z~ by nemohi poskytnouti i domovníku stejné výhody iaké po
skytUje zakon o ochraně nájemníků, zvlášť kdy, zákon o právÍlích po-
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měrech domovníkú ze dne 30. ledna 1920, Č. 82 Sb. z. a n. nevylučuje 
takového ujednání, které jest na zřejmý prospěch domovníka. 

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

Duvudy: 

Pokud dovolání nevycházi ze skutkového podkladu odvolacím sou
dem zjištěného, není podle zákona provedeno. K správným důvodům 
odvolacího soudu jest jen ještě dodati toto: V souzené věci jde o poměr 
domovnický podle zákona č. 82/192'0 Sb. z. a n., kterýžto poměr nepod
léhá zákonům o ochraně nájemníků. Tím však není řečeno ani, že není 
možná zvláštní dohoda, sje'dnaná vlastníkem domu s domovníkem, 
kterou vlastník domu dobrovolně přejímá omezení co do výpovědi ob
sažená v zákoně o ochraně nájemníků, též o bytech, na které se vzta
huje posléz řečený zákon, ani aby úmluvou poskytl domovníkovi stejné 
výhody, j"ké poskytuje zákon nájemníkúm. To vyplývá z ustanovení 
§§ 10 a 15 zákona Č. 82/1920 Sb. z. a n., že totií domovnický poměr 
může býti zrušen oběma smluvci výpovědí na čtvrt roku předem v ob
vyklých lhútách pro nájmy, nebyla-Ii smluvena lhůta delší,a že práva, 
která přísluší domovníku podle § 10 dotč. zák., nemohou býti 'ujedná
ním vyloučena ani omezena. Není tedy nic na závadu, aby bylo ujed
náno, že se bude na domovnický byt vztahovati zákon o ochr. náj. Ta
kovému ujednání nelze podle zásad poctivého styku (§ 914 obě. zák.) 
a se zřením, že vlastník domu musí domovnický byt poskytovatj bez
platně, jinak rozuměti než tak, že se na domovnický byt budou vztaho
vati ustanovení o nevypověditelnosti dotčeného bytu bez důležitých 
důvodú, jejichž význam podléhá ve sporu přezkumu procesního soudce, 
který jedná o podaných námitkách. Poněvadž domovnický poměr jest 
jednotný, zakládající jednak povinnosti domovníkovy podle §§ 5 a násl. 
zák. Č. 82/192.0 Sb.z. a n., jednak jeho právo na užívaní způsobilého 
bytu (§ 8 dotč. zák.), a může tedy býti dána výpověď jen z tohoto jed
notného dom9vnického poměru (§ 10 dotČ. zák.), jest míti za to, že, 
podrobil-Ii se vlastník domu stran domovnického bytu dobrovolně usta
novením zákona o ochl'. náj., týkají se výhody omezené vypověditel
nosti domovnického poměru. jako celku, a že tedy vlastník může tento 
poměr za platnosti, těchto omezení vypověděti jen z důležitých důvodů. 
Zalobci v souzené věci netvrdili, že by se na byty téhož rozsahu, jaký 
mají žalovaní, nevztahoval zákon o ochl'. náj., ani netvrdili, že by se 
na straně žalovaných vyskytly dúvody, pro které by bylo možno dáti 
jim vÝ'pověď z domovnického poměru obdobně podle předpisů zák. o 
ochl'. náj. Proto nižší soudy právem soudní výpověď zrušily. 

čís. 16142. 

Jest vadou odvolacího ři1)eni (§ 503 č. 2 c. ř. s.), spokojil-Ii se od
volací soud ve věcech pracovních přečtenlm protokolů o výslechu 
svědků, které prvý soud přímo vyslechl, třebaže to strany samy na
vrhly. 

(Rozh. ze dne 29. května 1937, Rv II 75/37.) 

Srv. rozh. Č. 11357, 12176, 12951, 13865 Sb, n. s. 
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•. Žalobě po.dan~. u pracovniho soudu v B. s o udp r v é s t o I i c e 
zcasÍl vyhovcl, zcastI JI zamítl. Na odvolání žalobcovo o d vol a c í 
s o u d potvrdil rozsudek soudu prvé stolice, opakovav důkazy svědky 
které procesní soud přímo vyslechl, a to za souhlasu stran přečtení~ 
svědeckých protokolů. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu 
soudu další jednání a nové rozhodnutí. 

Důvody: 

. Stra~y samy na~rhly v odvolacím řízení o svých tvrzeních důkaz 
m!s!o v)'slechem svedku, které soud prvé stolice přímo vyslechl, jen 
prectemm jepch 'protokolů v prvé stolici sepsaných, načež odvolací 
so~d pr?hlasIl pruvodm usnesení jako v prvé stolicí, avšak přečtenim 
s~ede~k~ch protokol~ .. které byly poté přečteny. Takový postup se příčí 
zasade ~stnosÍ1 a ,pnmo:!I, která platí v odvolacím řízeni ve sporech 
pJacovmch; v n}chz se vec podle § 33, odst. 1, zákona č. 131/1931 Sb. 
z. a. n. pro]ednava znova podle předpisů o hzeni !před sborovými soudy 
prve stohc~ pko s?udy. ~rocesnimi (srv. č. 11357, 12176, 13865 Sb. 
n.) a mkoh podle predplsu §§ 46,1 a násl. c. ř. s. (Sb. n. s. č. 12951). 
Ale ! .ve sporech pracovních jest odvolací soud přezku mnou stolicí 
a mus! tedy provésti přezkoumání sporu zpravidla na rovnocenném 
podkladě .. ~ něh;:,ž ;!suzov~1 soud prvé. stolice. Odvolací řízení trpí tedy, 
co, se t1ka svedku, ]<lere soud prve stohce vyslechl přímo a jichž 
svedecke protokoly byly v odvolacím řízeni přečteny, vadou, která byla 
s to zabramÍl uplncmu probrání a důkladnému posouzení sporné věci 
(§ 50'3 č. 2 c. ř. s.). Bylo proto vyhověti již z toho důvodu dovolání 
r~zsude~ odvolacího soudu, pokud byl napaden, podle § 35, odst. 2', 
zakona c. 131/1931 Sb. z. a n. zrušiti a věc vrátiti odvolacímu soudu 
aby dále jednal a znovu rozhodlo odvoláni v mezích odvolacího návrhu' 
ale i tu jen v mezích zrušení, ponechávaje nedotčeny pravoplatné části 
rozsudku :;oudu prvé stoh ce i svého rozsudku ze dne 17. listopadu 
1936. 

čís. 16143. 

. I. Pre. posúdenie otázky, či zaměstnanec podlieha povinnému penzij
nemu pOlsteniu, sú smerodajné jedine práce zamestnancom skutočne 
vykOlláv~né. Služebné postavenie zamestnanca a jeho vzdelanie nie sú 
rozhodne a k založeniu poistnej povinnosti nestačí ani výkon prác od
borných, ked' nie sú prácami duševnými. 

Ručné vedenie kormidla lodi na základe odborných znalosti a skú
se't1ostí nie je prácou duševnou. 

1.I.,K'Onnideln!k, ktorý sá'!l ručne vedie kormidlo lodi a dáva rozkazy 
stro]lllk0t? dotycne rychlosŤl lodi, správneho zavesenia vleěných lodí a 
udrzovama Sl)1eru chodu vlečných lodi" nie je osobou dozorčou ani 
osobou práce prikazujúcou podra § 1 Č. 6 lit a) zák. č. 26/1929 Sb. 
La~ . 

Rozh. zo 6. apríla 1937, Rv lil 83/37.) 

I 

;\ 

I 
I 

I 
,l 
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Žalobník, ktorý bol zamestnaný a'<o prvý Kormidelník u žalovanej 
paroplavebnej spoločnosti, domáhal sa žalobou náhrady d6chodku sta
robného, ktorý mu údajne ušiel preto, že žalovaná firma ho nepríhlá
sila k povinnému penzijnému poistenill. 

Vše t kyt r i s údy žalobu zamíetly, Na j v y Š š i s ú cl z týchto 

d o vod o v: 

Penzijné poistenic zamestnancov bolo v oblasti práva slovenského 
upravené v dobe od 1. januára 1922 vládnym nariadením č. 16/1923 
Sb. z. a n. až do 1. januára 1929, keď vstÚipil v platnosť zákon č. 26/ 
1929 Sb. z. a n. Treba preto posudzovať otázku, či zamestnanie žalob
níka podliehalo povinnému penzijnému poisteniu, pod!'a ustanovenia 
toho zákonného predpisu, do platnosti ktorého spadalo, a nie - ako to 
nižšie súdy mylne urobily - výlučne podl'a zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. 
POd!'a ustanovenie § 1 vl. nar. 16/1923 Sb. z. a n. podliehal povinnému 
penzijnému poisteniu každý zamestnanec, ktorý nevykonával prevážnou 
vačšinou. práce podradné alebo práce, ktorých vykonavatelia sa nepo
kladali za obchodných zamestnancov. Súčasne stanovil tento §, že po 
isteniu podliehajú najma zamestnanci vykonávajúci prevažne práce du
ševné alebo dozorčie. Zákon č. 26/1929 Sb. z. a n. prevzal toto vše
obecné ustanovenie v § 1, odst. 2, a v odst. 1 uvádza ako príklady jed
notlivé zamestnania podliehajúce povinnému poisteniu. Je preto pre spor 
rozhodnou otázka, či žalobnik vykonával práce prevažne duševné alebo 
bol dozorčou OSObOll, leb o to, že by žalobník patril medzi niektorý druh 
zamestnancov uvedených ako príklad v bode 1 § 1 cit. zák., žalobník 
ani netvrdil. 

Nižšie súdy zistily, že pravidelná práca žalobnika pozostávala, 
v ručnom riadení kormidla lodi a va výkone dozoru na vlečné lode, 
ktorý dozor pozostával v zisteni, či vlečné lodf sú správno zavesené a 
v prípadnom udel'ovaní pokynov kormidelnikom vlečných lodí, aby pre
dlžili laná a iš1i určiiým smerom. Ďalej ústily nižšie súdy, že žalobník 
zastupoval niekedy kapitána, že dával rozkazy druhému kormidelníkovi 
a obsluhe vlečných lodí. Na základe týchto zistených okolností došly 
nižšie súdy k záveru, ža žalobník nevykonával prevažne práce duševné 
alebo dozorčie a že preto n'epod1iehal penzijnému poisteniu. 

Dovolacía žiadosť napáda toto zistenie nižších súdov pre kusosť 
a rozpor so spismi. Nečiní to však právom. Pre posúdenie otázky, či za
mestnanie podlieha povinnému penzijnémupoisteníu, sú smerodajné 
jedine práce zamestnacom skutočne vykonávané. Služebné postavenie 
zamestnancaa jeho vzdelanie nie sú mzhodné a nestači k založení 
poistnej povinnosti ani výkon prác odborných, kecl' nie sú prácami du
ševnými. Neobstojí preto dovolacía žiadosť, pokia!' napáda rozsudky 
nižších súdov, že pri určení poistnej povinnosti žalobnika nemaly uete!' 
na tieto okolnosti, preukázané výsledkami vykonaného dokazovania. 

Ručné vedenie kormidla na základe odborných znalostí a skúseností 
nie je prácou duševnou, ako to nižšie súdy správne vy po ve daly a odo-
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vodni!y. Okolnosť, či je to práca vyššieho druhu (odborná), neprichádza 
v úvahu, lebo pre vznik poistnej penzíjnej povinnosti je rozhodné len, 
či žalobník konal práce duševné alebo dozorčie. 

Rozkazy dávané strojníkom dotyčlle rychlosti lodi kormidelníkom 
lodí, dotyčne správneho zavesenia vlečných lodí a udržovani'e smeru 
chodu vlečných lodí, taktiež rozkazy vydávané pri stretnutí sa dvoch 
lodí, majú za ciel' vykonanie prác, ktoré sú nutné k tomu, aby kormidel
ník mohol lod' správne viesť. Kormidelník, ktorý vedie sám ručne kor
midlo a tieto rozkazy vydáva, prípadne na ich splnenie dohliada, nie je 
preto osobou dozorčou, ani osobou práce prikazujúcou podl'a § 1 bodu 15 
zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. 

Nižšie súdy zistily, že žalobník niekedy zastupoval kapitána, že však 
to nebola jeho pravidelná činnosť. Žalobník navrhoval v odvolacom po
kračovaní dokaz svedkami na to, že bol stálym zástupcom kapitána, a 
uvádzal, že tito svedkovia, ktorí so žalobníkom viac cies! konali, po
tvrdia, že ",stával kapitánsku funkciu. Ako už bolo uV1edené, sú pre po
Búdenia otázky, či žalobník podliehal povinnému penzijnému poisteniu, 
rozhodné len skutočne vykonané služby a práce. Keby tedy aj pravde 
zodpovedalo, že žalobník bol stálym zástupcom kapitána, podliehal by 
penzijnému poisteniu len vtedy, keby prevažll'e vykonával služby ako 
kapitán a nie ako kormidelník. To však žalobnik ani sám netvrdil, a to . 
by nemohli dosvedčiť ani navrhovaní svedkovia, kto'ri so žalobnikom 
len niekol'ko ciest vykonali. Neporušil preto odvolací súd. právo 10r
málne, ked' tieto nerozhodné dakazy nevykonal. 

čís. 16144. 

Keď dlžnik scudzi! svoju nehnutel'nosť S výhradou doživotného uží
vacieho práva pre seba, móže jeho veritel' odporovať tomuto úkonu ža
lobou tak proti nabývateI'ovi nehnutel'nosti ako aj proti samému dlžní
kovi. 

(Rozh. z 8. apríla 1937, Rv III 1002/36.) 

Žalobkyni hola proti žofii B. pravoolatne prisúdená peňažitá pohl'a
dávka, k vydobytiu ktorej viedla exekúciu, ktorá však oslala be"úspeš
nou. - Žolia B. previedla svoje nehnutelčnosti kú!pnou smluvou na Mi
chala K. s výhradou doživotného užívacieho práva v jej prospech. _ 
žalobkyňa domáhala sa žalobou proti dlžníčke žolii B. a kupitel'ovi 
nevyhnutel'nosti Michalovi. K., aby kúpna smluva, uzavrená medzi žalo
vanými, bOla vyhlásená vači žalobkyni za neplatnú a žalobkyň a bola 
oprávnená uspokojiť svoju pohl'adávku z predaných nehnutel'ností bez 
ohl'adu na doživotné užívacíe právo, vložené v prospech I. žalovanej. 

S ú d I. s t o I i c e žalobu zamietol, o d vol a c í s ú d rozsudok 
súdu I. stolice zmenil a vyhovel žalobe. 

N a j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalovaných zamietol a do
(yčne pasívnej legitimácíe I. žalovanej uviedol 
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v d6vodech: 

Pel žalovanú dlžni,čku žalobkyne bolo v kúpn~'i smluve, ,proti 
ktoreJ upiatňuje žalobkyňa odporovací nár?k, stanovene na ~dPfe~~~J 
nehnu!el'nosti - do·ži"otné užívacie - pravo. Pre!o ~ sn:Ys e " od~ 
bdi § 12 odporovacieho poriadku nebolo porusene pravo, ke~ I 
p~r~v<ťcia žaloba bola podaná aj proti dlž?~čk~ hlob:yne a k~d b~~I: 
uznaná odvolacím súdom aj jej pasívna legll!m<ťCla, le ° o,na na o . 

ml'enl'la si toto právo od udporcu odporovatel'ky ukonom, proÍi resp. vy . • 9445) 
ktorému táto úspešne odporuje (srov. Sb. n. s. c. . 

čís. 16145. 

I Proti usneseniu o povolení exekúcie na peňažitú poh!adá"ku proti 
štát~ o rávnený je padať rekurz úrad, ktorý je povOI~y platbu po
Ukázať,P z dó"odov uvedených v odst. 4 § 3 vl. nar. c. 234/1934 Sb. 

z. ann·Ked, vymáhajúci verite!' vexekuooej žiadosti navrhuje eliiekúciu 
na ur"čité častí majetku obce (zabavenie pridelu priráž?k~, p~ej~v úradu 
podl'a § 5 vL nar. č. 86/1936 ~b. z. a n. musí byť pnlozeny uz k exe
kučnej žiadosti (§ 6, odst. 2, CIt. vl. nar.). 

(Rozh. za 14. aprila 19'3,7, R IV 146/37.) 

S ú d I. s t o I i C e povoHI exekúci~ p,roti mestu, M .. medzi iným za: 
bavenim a prlkázaním k v)"branlu poh'l adavky, ktoru ma t;Iesto M. Plol! 
Hlavnému finančnému riaditel'stvu v Užhorode z titulu pndelu prlrazok. 

Rek u r z n Ý s úd na rekurz Hlavného linančného riaditel'stva 
v Užhorode zmenil usnesenie súdu I. stolice v čash, ktorou bola povo
lená exekúcia zabavením a prikázaním k vybraniu tejto pohl'adávky, a 
ži,adosť o povolenie exekúcie v tejto časti zamcetol 

N a j vy Š š í s ú d rekurz exekvenťky zamieto1. 

D ó vo d y: 

V tomto prípade ide o exekúcíu na peňažitú pohl'adávk.u, ktorú má 
exekút proti štátu, a v d6sledku toho treba pou,žif predpl'snv vl.. nar. 
za dňa 23. novembra 1004, Č. 234 Sb. z. a .n. Podl'a §. 1" odst. 1 CIt. vl. 
nar. má byť exekúCÍ!u ,povo,]'ujúce usneseme, doručene u;ad~, ktory Je 
povolaný platbu poukázať (poukazujúcemu uradu), ktorym Je v tomto 
prípade Hlavné finančné riaditeI'stvo v Užhorode. Ustan?Venle ~ 3, 
od~t. I cit. vl. nar. ~k!~d~ pou~azujúcen:u úradu: ~by. s~~~nal, ~l ~: 
výkon usnesenia nepnecl zakonnym predplsom, ~aJma Čl moze byt v 
dená exekúcia na peňažitú po'hl'adávku, o ktorú l,de, a ust":,:oye?le §~, 
odst. b, cit. vl. nar. pntom stanoví, že ak spozna P?u~azuJucl ur~d, ze 
5a výkon usnesenia prieči zákonným predpisom, oznaml' to bez pneťahu 

Civilní rozhodnuti XIX. 45 
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súdu alebo podá proti súdnemu usneseniu rekurz. Toto posledné usta
novenie je v súhlase s ustanovením § 45, odst. 4, čl. VI. ex. nov. č. 23/ 
J 928 Sb. z. a n., podl'a ktoTého může poddlžník platebný zákaz na
padnúť rekurzom. 

V důsledku práve uvedených zákonných predpisov Hlavné finančné 
riadHel'stvo v Užhorode, ako poukazujúci úrad poddlžníka-štátu, 
vytýkajúc napadnutému ním exe'kúdu povol'ujúcemu usneseniu poru
šeníe zákonného predpi:su vl. nar. zo dňa 2. apríla 1936, Č. 86 Sb. z. 
a n. je k podaniu takéhoto rekurzu priamo ,povolané a tým i legHimo
vané a neobstoF formálna výtka exekventky, že tento rekurz mal byť 
v zastúpeni štátu-poddlžníka podaný finančnou prokuratúrou. 

Rekurzu exekventky nebolo vyhovené ani vo ved samej, lebo vl. nar. 
Z? dňa ~. apríl~ 1936, Č. 86 Sb. z. a n. v § 6, odst. 2, kategoricky pred
plsu~e, ze v pnpade, keď exekvent navrhuje nariadenie exekúcie na 
určítú časť majetku dlžníkovho, ku ktorému patria nes,porne i pohl'a·· 
dávky exekúta proti tretím osobám (v súdenom prípade na prídel pri
rá~ok), r:nusí byť prejav zemského úTadu v Užhorode o tom, pokial' je 
pn~ustna exekuna na tento prídel obecných pri:rážok, ktoré má exekú
tOVI' - mestu M. - vyplatiť Hlavné finančné riaditel'stvo v Užhorode 
priložený u,ž k exekučnej úadosli, a preto rekurzný súd správne pre ne~ 
dostatok priloženia tohoto ,prejavu k exekučnej žiadosti tú to zamietoL 

Toto stanovisko neodpomje mzhodnutiu Najvyššieho súdu' 'Úr. sb. 
č. 1738, na ktoTé sa exekventka odvoláva, lebo toto rozhodnutie bolo 
vynesené pred platnosťou vl. nar. Č. 86/1936 Sb. z. a n. teraz platného. 

čís. 16146. 

Platnosť zlatej doložky smluvnej, ujednanej pred účinnosťou zák. 
Č. 25/1934 Sb. z. a n., nebola dotknutá ustanovením odst. 3 čl. I. to
hoto zákona. *) 

(Rozh. z 15. apríla 1937, Rv IV 630/36.) 

Nájomnou smluvou z 15. lebruára 1930 boly žalovanej strane na 
dobll' lO rokov prenajaté kancelárske miestnosti a v smluve bolo ujed
nané, že ročné nájornné činí 55.000 Kč pri zlatej hodnote čsl. koruny 
v čase uzavrenla smluvy: 1 Kč = 44.58 mgr rýdzeho zlata a že - akby 
sa ten!? pomer zmeni'l aspoň o 10% či' u:ž nahoT a či nadol - zvýši 
ale sn;zl s~ v rovnakom 'pomere aj ujednané nájomné. podra stano
VIska zalujucej strany patrí jej wko prenajímatel'ke po vydaní, zákona 
Č. 25/1~934 Sb. z. a n., ktarým boja zlatá hodnota čsl. koruny snížená 
na 1 Kc = 37.15 mgr rýdzeho zlata, zvýšené nájomné 66.000 Kč ročne 
a žalobou, o ktorú ide, domáhala sa toho, aby žalovaná strana zavia
zaná bola zwplati.f jej na nájomné, kloTé bolo splatné v jeďnotlivých 

,,) Rovnalm: Úro sb. č. 2983' (Sb. n. s. č. :15714). 
Opačne: Úro sb. č. 2427 (Sb. n. s. č. 14920). 
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štvrťrokoch, počnúc od 1. apríla 1934 do 1. januára 1936, dotyčný. ,roz~ 
diel 2.750 Kč štvrťročne, tedy v celku 22.000 Kč s pnsl., a platit lel 
nabudúce nájomné 16.500 Kč štvrťwčne. 

O b a niž š i e s údy žalobu zamietly, Na j vy š í , s ú d ,na do
volaciu žiadosť žalujúcej strany rozsudok odvolacleho, sudu ~ ~čI~kom 
aj na rozsudok súdu L stolice 6as,točne zmemI tak, ze pnsudll Istmu 
22.000 Kč s prísl., inak dovolaclU zladosť zaml,etol. 

Dovody: 

Prvá časť žalobnej žiadosti smeruje na zaplatenie čiastok štvrťrošne 
splatného nájomného, o ktoré sa v důsledku uplatnenej zlatej d,~lozk~ 
a následkom zákona za dňa 17. lebruára 1934, č. 25 Sb. Z. a n. najomne 
podl'a stanoviska žalujúcej strany zvýši,lo, počnúc od 1. apríla 1934 do 

1. januára 1936. ,. ., ., , 
Dmhej časti žiadosh, »že žalovana strana je povl~na plahl ;alu~ 

júcej strane ako nájomné za kancelárske miestnosti ~ zalo~,e poplsane 
16.500 Kč štvrťročne, ináč pod!'a podmlenok uvedenych v zalobe«, ~'~
bolo možno vyhoveť, lebo pokia,l' ~y išlo o ,žiadosť, na plneme, pr~kaza 
tomu ustano\Oenie § 131 Osp. dotycne plne~l splatn~ch po ~ynesenI .. roz
sudku, lebo však nejde tu o obdobné plneme, ne z a,v I ~ I e od vzajom
ného pJnenia, pokia!' by však bolo treba p,okladať tuto zalobu ,za. ~rčo
vaciu (§ 139 Osp.), je neurčitá, leho urceme zavlazano,sÍI zavlSI tak 
na trvaní nájomného pomeru, ako aj na ~mluvnom pOUZIÍ!' ~~atel do
ložky, ktorej popžitie pre budúcnosť nemozno rozsudkom urČIl. 

Poneváč žalujúca strana nerozšírila žalobu. určitÝ,m spOsobon: n~ 
plnenie splatné do vynesenia rozsudku odvolacleho sud.u a neurČltosl 
tohoto návrhu, pokial' ide len o určeme práva, neodstranila, ~a vo vyl?
ženom ohl'ade ani odstrániť nemohla, bolů treba zamletnu,j dovolaclU 
žiadosť proti rozsudku, tejto časti žaloby nevyhovivŠiemu. 

Poki'al' ide o prvú časť žaloby, je však dovolacia ži'adosť oprávnená. 
Najvyšší súd odchýHI sa UŽ od stanoviska, z3'stávaného rO:':lOdnu

tím č. Rv IV 171/35 (Úr. sb. č. 2427, Sb. n. s. c. 14920) novslm roz
hodnutim č. Rv III 288/36 (Úr. sb. Č. 2983, Sb. n. s. č. 15714) a nepo,
kladá už ustanoven;e odst. 3 čl. L zák. č. 25/1934 Sb. z. a n. za take, 
ktoré svojím obsahom vylúčilo- platnosť dohody, ktorá sa st~la ošt,; pred 
účinnosťou cit. zákona a ktorou nájomné malo sa upravl,j na zaklade 
zlatej hodno,ty československej meny z času uzavreHa nájomnej smluvy 
(I Kč = 4.58 mgr rýdzeho zlata) v tom prípade, keďby sa tento po
mer o viac ako o 10% zmenil, či už hore alebo dolu. 

Po vydaní nového devalvačného zákona Č. 262/19~6 Sb. ,z. a ~. ob
sahujúceho v § 1, odst. 5, ustanovenie rovnako styhz~vane, a~ym j'; 
ustanovenie odst. 3 čl. l. zák. č. 25/1934 Sb. z. a n., Sll bezpreornetne 
pochybno'sti o voli zákonod~rcu aj dotyčne toh~to zákona, so zre:eI'om 
na dóvodovú zprávu k vládnemu navrhu (tIsk C. 633 P?slaneckej ~ne,~ 
rnovne), že cit. ustanovením ni'e sú dotknu-té úmluvy Cl tuzemske, Cl 

45' 
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medzinárodné, ktoré znejú na československé koruny, vyjadrené určitým 
obsahom zlata, a na ktorý údaj pot/kazuje tiež zpráva rozpočtového vý
boru, tisk č. 293 senátu. 

Ostatne aj nauka ustálila sa v názore, a to bez oh!'adu na cit. do
vodovú zprávu, že ustanovením zák. č. 25/1934 neboly dotknu té pred
chádzaj<úce dohody tohoto obsahu (ako plynie z vývod ov Sedláčkových 
v Komentáre k o. z. o., str. 532--537 k §§ 986 a 987 a z redakčných po
známok časopisu »Právní praxe« roč. I. č. 7 k článku ]ozefa Winter
nHza). 

Aj ked' sa pripustí, čo tvrdí dovolacia odpoved', že zlatá klauzula 
bola pojat';' do nájomnej smluvy len proto. aby jedna strana na úkor 
druhej sa neobohatila, preca, hl'adi·ac na jasné a uróté znenie zlatej do
ložky, podl'a ktorej v d6sledku zmeny pomeru zlata v Kč o 10% má sa 
nájomné v rovnakom pomere sní-žiť alebo zvýšiť, nemožno usudzo,vať na 
obohatenie žalujúcej strany, ked'že táto obdrží; len smluvou vymienené 
plnenie. 

Proti 6selnému výpočtu žalobného nároku na doplatenie rozdielov 
nebolo námietok, ostatne správnosť tohoto výpo·čtu vychádza z rovnice 
55.000: x= 3,7.15: 44.58. 

Preto bolo treba do.tyčne prvej časti žalobného nároku na opráv
nenú dovolaciu žiadosť rozhodnúť, ako sa stalo. 

čis. 16147. 

Dolárová doložka v dlhodobej smluve o dodávaní elektrického prúdl1. 
Jej výklad.*) 

(Rozh. z 16. apríla 1937, Rv III 877/36.) 

Dlhodobou smluvou, uzavrenoll v r. 1925, zaviazala Sa žalujúca 
strana dodávať žalovanej strane ·elektrický prúd. Cena prúdu určená 
bola v r. 1930 ujednaním strán tak, že sa skladaJa z dvoch složiek: 
1. t. zv. pohyblivej složky, určenej podl'a menlivých cien uhlia, a 2. t. zv. 
pevnej složky, U'rčenej na 14 hal. za jednotku ·elektrického prúdu. Pri 
pevnej složke bolo uvedené, že sa zakladá na značení Kč na newyorkej 
burze ku dňu ll. decembra 1925 296-]4 dolárov = 10.000 Kč; ak by 
sa toto značenie v mesačnom prÍ'emere zmenilo a. 5% aleba. vi'ac, mala 
sa v rovnakom pomerezmeniť aj pevná složka 14 hal.; mesačný prie
mer mal byť po,čítaný ako aritmetIcký stred značení' v 1., 10. a 20. deň 
mesiaca, v ktorom sa dialo vyúčtovanie, a zmeny kurzu maly byť vzaté 
do povahy len, ak priemerná zmena aspoň 5% trvala už tri za sebou 
idúce mesiace. Podl'a stanoviska žalovanej strany devalváci-ou dolára 
v r. 1933 nastal smlU'vný prípad sníženia ceny elektridkého prúdu, a 
pr·eto z kúpnej ceny za prúd, odobraný v mesíacoch január-marec 1934 
učinila si prí'Slu'šnú srážku. - Žalujúca strana domáhala sa tohoto ne~ 
doplatku žalobou. 

*) SmV'n.: Úro sb. č. 2661, ·Sb. n. s. č.,14120, 14304, 15100, 15518, 15638. 
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s ú d I. s t o I i c e žalobu zamíeto!. O d v o, I a c í s ú d 'Jeho roz
sudek zmenil a žalobe vyhove!. Z d.o vod o v: Pod!'a smluv~ us ku
to'čnenej medzi stranami mala žalujúca strana dodávať a žalovana stran~ 
-odoberať po dobu 15 roko;v elektrický pr~d, a to v .prvých ;o~~ch aSI 
za 4-5 miL Kč mčne, pn com bolo mozne toto n~nozstvo v d alSlOh ro
koch zvýšiť na viac ako. dvojnásob-ok a pri urČ11ych podmre?kach bolů 
možné smluVU" aj predlžíť na 30 rokov. lšlo tedy o dlhod'o~u smluvu a 
ked' strany'uzavrely takúto smlu.vu, nemaly ú~yslu, ~mer~luceho. k ne
zaslúženým ziskom, aIe snažily sa ujednať svoJe vzajomne plnema ~ak, 
aby ich záujmy boly zaistené n~ cel~ dobu tr,vama smluvy; Nemo;zn? 
tedy predpokladať, že úmysel stran pn lIza.vrem smluvy bol speku~acny! 
smemjúci na· ne;predvidaný, náhodný a mImo hos,~O'da,fskych ~oznosh 
ležlaci zisk. Ked' sa tedy strany dohodly na dolaro-vej dolozke, vy: 
chádzaly z toho, že chcú znášaf plnenie a vzáj-o.mn,é plneme pO' celu 
dobu trvania smluvy v takomto pomere, v akom heto boly v ča~e uza
vrenia smluvy. Čo mala dať žalujúca strana, je presue určltel'~e z ob: 
sahu smluvy; labi,lná bola len protihodnota, ktorú mala plnl·ť zalova.na 
strana v peniazoch v tu~emskej va-luk Keby b,ola klesla hodnota tejto 
valuty, bola by klesla aj kúpna Sl,la tejto a v dosledku toho boly ?y sa 
zvýšily aj výdavky žalujúcej strany, I,ebo hy musela v tomto; pnpa~e 
platiť vyššie úradnické platy, robotmcke mzdy, dane, m,veshcle .atd., 
kým jej príjmy od žalovanej strany boly by ~staly rovnake. V opacna.m 
prí-rade však, keby totiž bolo nastalo zv'ýšem~ hodn~ty valuty, bola by 
platila snížené pla.ty, robotnícke mzdy, l'llvesh"C1;' atd:, bola by sa ~edy 
na obchode obohatil"a. Vzhl'adom na tielo maznosti a pretoze obldve 
strany boly tuzemské firmy, plnenie úkonu. ma~o s~ diať v tuzems~u a 
strany chcely, aby sa platenie za. elekl;lcky prud .dralo v tu·zen;skej va
lute bolo ciel'om uži,tia dolarovej dolozky, aby kupna cena prudu bola 
vždy podl'a kurzu dolára, ako n;eritka zodpovedane zmeneným ?ome
rom slušným sposobom určl,te]'na. Že strany myslel? .len na. to, ze na
stane zmena v hodnote tuzemskej valuty, to vysvlta psne aj z obsahu 
smlu.vy, lebo v tejto je uvedené: »ak sa zmení toto z~ačenie .Kč v me
sačnom priemere o 5% alebo Vlac«, a len na tento pn,pad pnply ame
rický dolár ako, merít~o, lebo O?Ict.V~. stra?y ~okl~daly dolar ~ka pla
tidlo, ktoré mala v tej dobe najV~čslU. s!alost a rstotu; ale •• Vlobec ne
myslely na to, že by v kurze dola~a tle~ mohla nastat va~sla zmena, 
a to jeho poklesom, inak hy boly lste. aj v tor;rto smere dl.s~ono.valy. 
Ked' sa tedy strany dohodly, ako je v CIt. bode umluv~.uve?ene, j~ hos
nodársky cie!' a úmysel strán jasný, ony nechcely ~1'C l.neh,o, nez aby 
Žalujúca strana dostala náležitú protihodnotu, ,a volrly dolar ako me: 
rHko lebo o dol"re panoval nielen v hospodarskych kmhoch, ale aj 
v na{širšíCh vrstvách ten názor, že do-lár je stwbilný. peniaz "; je zname: 
ni-te súci na to, aby zabezpečil stáJlosť hodnoty aj pohladavok,. kto,,; 
treba platiť v Kč, lebo je isté, že bez tejtŮ' dove~~~oly by urČIly ;~u 
menu. ako merítko. Aj vypočutí svedkovl'W .potvrdlh, ze. tobolo ClE;! 0;0 
vymi.enenia dolárovej doložky, zvlášte svedok Ing. Gustav M. svedčll, z~ 
stranám išlo už v roku 19·25, ked' bol a medzi nimi uskutočnená prva 
smluva, o to, aby maly bezpečný úklad pre určenie pevných útrat, a 
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preto chcely póvodne voli·ť ako merítko hodnotu zlata alebo medi ale 
konečne - pretože v tom čaSe pokladaly dOlár za pevný _ p'rišly 
k tomu ujednaniu, že kúpna cena bude zmenená úmerne 80 zmenou zna
čenia Kč na neworskej burze, nikdy však nejednaly o možnosti snÍženia 
alebo zvýšenia h,odnoty dolára. Aj svedok Ing. Miloš U. svedči!, že sna
hou žalujúcej strany bo,lo delinovať a presne určif pevné útraty tak, 
aby sa postupom času nemeni!y, a pri jednaní sa hovorilo o cenách 
zla'ta, medi a prišlo sa potom k doláru - v tom čase pevnému _, ktorý 
strany pokladaly za najbezpečnější základ, voliac značenie Kč na new
yorskej. burze. Z výpovedi týchto svedkov je tedy vidno, že ak maly 
strany lsté pochybnosti o stálosti valuty, lieto sa nevzťahovaly na dolár, 
a,le len na tuzemskú valutu, dolár bol tedy volený ako merítko na prí
pad zmeny v hodnote Kč, ale nemal slúžiť ako merítko, ked' sama hod~ 
notadoláru klesla. Ked' však v dosledku devalvácie ctolára v r. 1933 
kurz do,lára poklesol náhle o 4()%, nastala tým také zmena v hodnote 
dOlára, ktofú strany ani nemohly predvidať, ked'že v normálnych po
meroch ani nemohla nastať, a v dosledku toho d·olár už nie je sp6sobilý, 
aby slMi! ako meritko, zanikla tedy aj funkcia tohoto stranami voleného 
merHka, lebo voli strán už nevyhovwje. V hodnote Kč sa žiadna zmena 
nestala, kúpna sHa Kč v tu'zemsku je tá i,stá, ako bola v čase uzavrenia 
smluvy v r. 19300, svoju hodnotu' zmenilo len merítko a nie mena, 
o plneni ktorej sa strany dohodly; zmena hodnoty meritka však nemaže 
byť dóvodom, aby bola kúpna cena prúdu snížená, lebo ved' žalovaná 
strana dostane to,čo bOlo ujednané, má tedy aj zaplatit' njednanú proti
hodnotu prúdu. 

Na j vy Š š Í s ú d rozsudok odvolacíeho súdu rozviazal a uložil mu 
ďalši.e pojednávanie a nové rozhodnutie. 

Dóvo dy: 

Čo do právneho ,posúdenia veci nedá sa ani zo listení odvolacieho 
súdu dovodf.ť právny záver, že netfeba hl'adeť na dolárovú doložku 
preto, že v hodnote Kč nestala sa - nehl'adiac na zákony Č. 25/1934 
a 262/1936 Sb. ,z .. a ,no - žiadna zmena resp. žekúpna sila tejto meny 
v tu'zemsku Je ta Ista, ako bola v čase uzavrenia smluvy z r. 19300. 

, S<tma doložka je jasná, matematicky presne vystihuje na každý 
p.np~d, ako,treba ~ypočítať kúpnu cenu v Kč, závislú na pomere k ame
flcke,;,u doaru. Tato doložka bola daná do smluvy na výslovnú žiadosť' 
žal~JuceJ str~ny, a to. - ako plynie zo zistenia _ preto, že pokladala 
dolar za plaÍIdlo stabllnej hodnoty, kým Kč za labi,lnú. 

žalu1'úca strana neuviedla však vúbec dovodu pre túlo svoju nedó
veru k domá'cej mene a váčšiu dóveru k doláru. Aj ked' snád' presved
čeme o stabilite dolára bolo všeob-ecné, nebolo možno ani v čase sjed
nama smlu'vy (Čl v r. 1925, či v 1'. 1(30) hil'adiac na svetové hospodár
ske ,pomery pokladať za vylúčený aj pokles hodnoty dolára, ktorý 
nastal v r. 1933. 
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A' ked' išlo o udalosť nepredvídanú, nebola to udalosť nepred~ida~ 
tel'ná

J 
práve tak, ako nebolo vážneho dovodu k pochybnosh o stalosli 

hodnoty Kč (srovnaj zákony ~. 102/1925! 166/1929 Sb.z. a n.); _ 
Naše právo dovol'uje d'olozk~ podo?~eho dr~hu, ako J~ sporna do 

ložka dolárová ale neposkytuje lm zvlastnych vyhod, plali preto o lch 
účinnosti všeobecné právne pravidlá. ... . 

Žalujúcej strane išlo o zachovanie rovnakej ~odnoty clastky, kupne] 
ceny za prúd, t. j. jej kapHálovel (pevnel) slozk.~ smlqvene] , Kč po 
celú smluvnú dobu, a ch cela saproto zabezpeČit proti poklesu hod-

noty Kč. .. , t . dk aky' . K dosiahnutiu tohO' žalujúca strana mohla pouzl! pros fl: u,. ' 
uznala za vhodný. PouŽÍ'la so súhlasom žalov:ne] strany dolamve] do
ložky. Obe strany t<tk u.čini'ly každá na vlastm nebezpečenstv~. 

Pokia.1' sa pomer o b och valút nezmem!, nemohlo do]s!'~ zmene 
vo výške kúpnej ceny, platenej v Kč. Zmena ,mohla nastať bud pokle-
som hodnoty Kč alebo poklesom hodnoty dolara. . . 

Nebolo vobec dovodu k presvedčeniu, že by k zmene mohlo do]sť 
v dobe od r. 1927 do r. 1945 len poklesom ho~~oty Kč. Ob: str~ny 
mu'sely počítať s obidvoma mo·žnosťami. Ak pocltala me~tora, z nwh 
len s možnosťou jednou, na ,príklad žalujúca strana s moznostou po
klesu hodnoty Kč, činila tak na vlastné nehez~ečenstvo., . 

Právo výkladu smluvy podl'a § 265 obeh. zak. nejde t<tk .daleko', aby 
súd' nemusel hl'adeť na určité a presné smluvné ustanov~ma a ich vy
lúčil za smluvy len preto, že nesplnil sa predpoklad, pn ktorom boly 

sjednané. . . '.k č f k' . c y 
Úmysel strán niesol sa len k tomu: učimť vys II as i~pne] er: 

závislou na pomere medzi dolárom a Kč. V tom ohl'ade nema preto vy
znamu, či strany položily za základ značeme Kč v New Yo~ku, al,ebo 
značenie dolára v Prahe resp. či je v smluve z r. 1925 rečene »ked sa 
výplata na Prahu na newyorské burze zmenÍ' tak, že dolár z toho na Kč 
prepočHaný zmení sv·oji' hodnotu atd'.«. , 

Ďalší úmysel, ktorý strany sledovaly týmto smluvným opatremm, je 
pohnútkou právne neúčinnou. . .., 

Preto ked' žalu~úca strana podliehala nejakému vše~becnemu sice: 
ale ako d'aJší. vývoj ukázal, neodov,Qdnenému' presv.edčenru. o st~bilnost: 
resp. labilnosti príslušných valút, rrem?žno toto ]~I presvedč~me uznat 
za skuto,čnosť zrušuj-úcu účinnosť dolarove] dolozky resp. le] platnosť 
len na pripad poklesU' hodnoty Kč. Doložka platí rovnako pr~ ob:e strany 
a bola by účinná aj proti druhej strane, keby nastal opačny pnpad. . 

Toto stanoviska neodporuj'e rozhndrrutiu č. Rv JIl 726/35, 1eho a] 
totO' dop"šťaJ výklad smluvy "myslom strán ziste?ým, zich. pre)avov, 
lIčinených mimo písomnej smluvy, vtedy, ke~, dolarove ?olozka, l~ pn
d!'a svojeho obsahu ne'jasná, alebo medzerovita. Tomu vsak v sudenom 
prípade nie je tak.. '. ., . blb 

Aby bolo možno príhilIadnuť k stanovisku zalu]uce] strany, o ,o y 
potrebné aby ňou' udávané predpo'klady došly aspnň v podstate vyrazu 
v doložk~ s<tmej, ako to bolo v pripade mzhodnutom pod č. Rv 11380/36 
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a Sb. n. s. Č. 15100. lnak však doterajšia judíkatúra bez výnímky za
stáva stanovisko v,predu vyložené (č. Rv II 725/24, Rv II 1133/34, 
Rv II 1169/34, Rv II 1168/34, Rv 11249/35, Rv II 549/35, Rv II 725/34 
[Sb. n. s. Č. 15618], R II 465/36 [Sb. n. s. Č. 15638]). 

Tým je rozhodnuté, že žalovaná stram b o I a oprávnená použiť do
lárovej doložky pri platení kúpnej ceny za dodávaný elektrický prúd za 
meSlace Január-marec 1934. Sporná je medzi stranami ešte výš k a 
toho, čo pri, správnom použití doložky mohla si - h:l'adiac na zmenu 
značenia Kč na newyorskej burze dňa II. decembra 1925 - právom 
sraziť. 

Táto sporná otázka nebola prejedmrná, preto dovolaci súd keď ne
mohol konečne vo veci rozhodnúť, musel rozsudok odvolacieho súdu 
rOZVla'za ť (§ 543 Osp.). 

čís. 16148. 

Smlu~y okreS?ýOh nemocenských poisťovní s lekárňami o úprave 
odberu Itekov pOlstencov od Jednotlivých lekámí móžu byť metIJom 
okresných nemocenských poisfovní platne sjednané len na spoločnej 
schódzi predstavenstva a dozorčieho výboru (§ 67 a) zák. č. 221/1924 
Sb. z. a n. v znenf prílohy k vyhláške č. 189/1934 Sb. z. a n.). 

(Rozh. z 16. apríla 1937, Rv IV 10/37.) 

\.odl'a obsahu žaloby zakázala Okr. nem. poisťovňa v H. prípísom 
za dna 16. marca 1934 všetkým svojím lekárom v M. nákup Uekov ll' ža
lut~ceh.o lekárnika ~ nariadila, aby poznačili na receptoch, že pacienti 
mozu heky kupovat len v ostatných dvoch lekárňach v M. Žalobník 
preca v~dal Ueky poistencom, ktorí prišJi, k nemu, a keď žalovaná Okr. 
nem. pmsťovňa v H. nez"platila tieto lieky, podal na ňu žalobu. Pred 
skončením sporu dňa 4. januára 1935 dohodol sa žalobník so žalovanou 
stfa'~OU, že hlo,vaná strana za,platí mu !alobou požadované sumy a ža-
10b~lk . z~~la!J ~alovan;J strane 250 Kc na útratách, ináč boly útraty 
zruse~e, d alej zalovana strana, sa zaviazala, že s okamžitou platnosťou 
zavedle dodávanie Iiekov tak, že každý lekárnik v M. stdedave bude 
vydávať Iieky na účet žalovanej strany v turnusooh trojmesačných ~ 
zača~ mal žalobník. Žalobník v d'osledku tejto dohody spor proti žalo
vane] str~ne zastavil, ža,lo'vaná strana zaplatila mu žalobou požadované 
sumy a ,zalobník zaplatil žalovanej strane 250 Kč na útraty. žalovaná 
~trana .vsak ~ohodu čo do vydania liekov v turnusoch nesplnila a sdelila 
zalobmkovl, ze s dohodou ostatní dvaja lekárnici nesúhlasia a že preto 
dohodu splniť nemMe. V žalobe o ktorú ide žalobntk žbd'al zavíazať 
žalovanú stranu, aby zaviedla v' šmysle doh'ody striedavé dodávanie 
Bekov, d'ale'i aby "'platila na rok 1935 žalobníkovi 5.000 Kč odškod
ného s úrokami a na každý ďalšÍ rok 5.000 Kč s úrokami kým nezavedíe 
dodávanie liekov v turnusoch v smysle dohody.' . 
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O b a n I z s I e s údy žalobu zamietly, lebo ústily, že dohodu za 
dňa 4. januára 1937 uzavrel žalobník s bývalým daditel'om žalovanťJ 
strany Rudolfom B., že však návrh riaditel'a. Rudolfa .. B .. nebol:: spo-
10čnej schodzi predstavenstva a do~or~leho vyb.oru pnJ.aty a v d?sledku 
toho tvrdená dohoda medú sporovyml stranamI po prave nevzntkla. 

N a j v y Š š í s ú d do,volaciu žiado'sť žalobníka zamieto1. 

D ii vod y: 
Dovolací žádost bylo nutno zamHnouti, neb.oť nejvyšší soud ne~h:e

dal zákonného důvodu, aby rozsudek odvolaclho soudu byl zmenen, 
účinnosti zbaven anebo rozvázán. 

K právnímu posouzení věci se dokládá,. že se. dohodo.u yotv:ze.no~ 
dopisem ze 4. ledna 1935 ruší dosavadnt zakaz, nakup'~ leku v le~a~ne 
žalobcově a upravuje se ná:kup léků nemocenskoll POJ;sťo,vnou u lebr~ 
níků v M., je to ledy dohoda, kterou se upravuje zp~~b p,0skytovam 
léčebné péče (§ 102 zák. č. 221/lge4 Sb. z. a n. v znen~ pn:o~y k vy
hlášce min. soc. péče Č. 189/19G4 Sb. z. a n.) a spada kazdym zpu
sobem pod smlouvy s lékárniky označené v § 67 a l.Clt. ~ak. a ta:k 
v působnost společné schůze představenstva a dozorčlho vyboru po
jišťovny. 

čis. 16149. 

Skutočnosť, že CÍvilný geometer pri preskúmaní prác~ ~ného c~vil
ného geometra opiitovne dospel k inému výslodku a ?zn~~ ho khen: 
tovi, nezakladá sama o sebe skutl<ov~ podstatu ~ekal~J ~uť ~~, a to. afil 
v!edy, ked' jeho meranie bolo vadne, neodbome a dlsclphname shha
tel'né. 

(Rozh. zo 17. apríla 1937, Rv III 541/36.) 

žalobník, civHný geometer, domáhal sa žalohou~ na ža!ovanon:, tie! 
dvilnom geometrovi, odškodného na tom základe, ;;e s~ zalovany V~CI 
nemu dopustil nekalej súťaže podll'a §§ I, 2 a 10 zak. c. 111 /1927 Sb. 

z. a n. . . 'd • ht 
O b a niž š i e s údy žalobu zamietly, o d vol a c I' s U z tyc o 

d ,o vod o v: žalobník v odvolacom pokračovaní svoj žalobný nárok 
opiera vlastne len o ten fakt, že žalo,vaný súc v~laný. stran~mi ku kon
trolnej merbe vo všetkých v tomto spore spommanych pnpadoch do
cielil odchylný výsledok merby od merby' žalobníka a sám chcel tento 
odchylný výsledok vedome a zlomysel'ne doci~liť, a .to len, preto, a?y sa 
ukázalo, že žalobník zle mena, ze 'Je nespol ahhvy a d'overy obcanov 
nehodný. Odvolací súd uznáva, že ž?loba by bola ,opodstatncna ~ ne
minula by sa úspechem, akby sa totO' tvrdeme. zalohn.lka. d?kazal? 
V tom samom fakte vša'k, že žalovaný dospel pn meraI1l k memu vy
sledku, než aký vykázal žalobník,ešte niet ~ostatočnéh? p~dklad~ pre 
záver, že žalovaný ciel'om súťaže a len aby zl a~čo~al pracu zalobntkovu 
alebo aby sebe reklamu robil, vykázal odchylny vysledo~ merby. K to
mu~o záveru odvolacr súd ani na ten prípad nema na zaklade vykona
ného resp. stranami navrhnutého dokazovania dostatočného skutkového 
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podkladu, ke by aj prijal za dokázané, že žalovaný - ako to žalobní
kom predlože~é .posudky I~g. P. a Ing. F. a Ing. U. dosvedčujú resp. 
spravdepOdobnuJU - skutocne zle meral a nezachoval pri tom ani pred
PlSYJ. k!ore ,ho vlaž~:. a t~ ~i~~e~ voči žalobníkovi, ale vó:bec v záujme 
poctlveJ p;ace a ,V<bznOStl, ll1Z1merskeho ~tavu. K takémuto záveru by 
odvolacl sud podl a z~steneho stavu, a maj'úc zretel' na všetky okolnosti 
pnpadu, am v tom pnpade nemohol dospeť, ke by pripustil súdom I. sto. 
lice zamletn~té d'al~ie dokazovanie, t. j. znalecké preskúmanie prác 
oboch sp.ornych stran. na mlestesamom ciel'om zistenia, ktorého práca 
~ola spr<wna. Lebo aj keby sa ne,pochybne ústilo, že žalovaný a nie 
zalob~lk , k~na! zlú p:ácu, aj v tom pripade by nebolo možno z toho 
u~atvarat, ze zalovany vedome a zl·omysel'ne konal zlú prácu. Odvolací 
sucl nemal by k twkémuto úsudku už ani preto dovodu, lebo žalovaný 
by zlou, pracou zrejme vlac sebe škodil, ako protivníkovi ked'že mu si 
~ tým počítať, ž~aj jeh~ práca)e ko~trolovatel'ná a chyb; resp. nespo
I ~h~l.vosť Jeho prace mozno llez ZIStrt. Odvolaci súd pominul preto toto 
d alsl,e dokazovame. Ked' tedy podl'a horejšieho stanoviska niet základu 
pre zlsteme nekalej súťaže z dovodu zll'ahčova'l1ia (§ 10 zák. č. 111/ 
1927 Sb; z. a n.) a tým menej z dovodu nekalej reklamy (§ 2 cit. zák.) 
:byva e~te zaoberať sa podmbnejšie otázkou, či toto sporné počínani~ 
zalo~aneho, ,aJ keby postrádalo oného, zléh~. úmyslu, tak ako je ono 
kvaliflkovane a kntJ~ovane v s~on;·en~tyoh InZl'l1Ierskych posudkoch, nie 
Je ,v ro~pore s dobrymJ. mravml suťaze pod!'a § I cit. zák. Ostatné ná
leZltostJ § 1 cit. zák. by totiž boly splnené. Odvolací súd tú to otázku, 
ktora Je pravna ~ nie sk~tk?'vá otázka, a preto nemaže byť ani posud
kaml, znaJcov ne~ena, hez zaporne zodpovedá, a to preto, lebo pripadné 
po!usel1le predplsov res,p. povrchné ,po prípade aj nesvedomité konanie 
mZlmerskej prace, ked' nj,et podmienok § 2 resp. § 10 cit. zák. mohlo 
by byť len predmetom di'sciplinárneho stíhania dotyčného, i~žiniera 
v, sú~enom~rípade' tým viac, že' túto vadnú prácu konal prevMne ni~ 
sam zalovany, ale - ako to aj posudok Ing. U. uvádza a žalobník ne
zaplera, - Jeho zamestnanec, a že Sa nevyskytol taký dokaz z ktorého 
by bolo mo,zn,o ,:sudzovať, že ž~lovaný si bol vedomý svojho 'závadného 
kn?al1la. Ked. vsak tnto, nemozno nepochybne zistiť, sám fakt vadnej 
prace, konane! proti predpisom, maže byť clokazom po prípade pre ne
~dbornosť pra:e žalované,ho, može byť tiež predmetom disciplinárnej 
",Iebo clv!~nopravneJ zodpovednosti, ale nemaže byť žalovanému s hl'a
diska pozladavku dobrých mravov súťaže vyčítané. 

N a~. v y š ~ í s ú d nespoznal zákonného dovodu, aby bol rozsudok 
odvolacleho sudu zmenený, zbavený účinnosti, alebo rozviazaný. 

čís. 16150. 

SúkrOt!lný žal~bca má P?d~a § 1 zák. z 12. júla 1872, Č. 112 r. z. ná
rok na nahradu utrat, vzniklych mu v trestnom pokračovaní ak toto 
bol0 pre premlčanie, nastalé liknavost'ou súdu, skončené oslo~drujúcim 
rozsudkom. 

(Rozh, z 19. apríla 1937, Co III 3/37.) 

• 
1 
I 
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žalobnici stíhali v spojených trestných veciach č. Tl 153/32 a 
Tl 172/32 ako hlavní súkromní žalobcovi'a obžalovaných H. a T. Trestne 
súdy I. a II. stolice (krajský sú~ a vrc~ný súd) ich ~alo,be vyhovel~ a 
obžalovan}'ch odsúdily, a to obzalovaneho H. krajsky sud 31. januaJa 
1933 pre dvojnásobný prečin pomluvy tlačou pod!'a §§ I, 3, ?dst. 3, č, 1 
zák. čl. XLI:1914, vrchný súd 30. novembra 1933 pre dvoJna:obny p,re
čin pomluvy tlačou podl'a § 2, veta 2, zlvk .. č. 108/1933; ohzalovaneh,o 
T. oba nižšie súdy pre priestupok zanedbal1la povmnej pečlivosÍl padla 
§ 6 zák. č. 124/19Q4 (§ 4 v zneni prílohy vyhlášky č .. 145/1~9'33). N,aJ
vyšší súd rozsudky oboch nižších .súdov ~ úradu zrUŠil a obzalo,vanych 
H. a T. od obžaloby oslobodll z dovodu, ze sa, v pnebehu' t~esl,neho po
kračovania ich čin premlčal, lebo od 8. fehruara 1933, ked sud I. sto
Ike prijal od6vodnenie ohlásených odvolaní strán, v premlčacej lehole 
sesťmesačnej (§ 13 zák. Č. 108/1933) nebolo proti oMalovaným vyko
nané žiadné sudcovské opatreme alebo usneseme, - ŽalobniCI syndl
kátnou žalobou domáhal> sa na žalovanom štáte odškodného (náhrauy 
útrat trestného pokračovania). 

V r c h n Ý s ú d žalobe óastočne vyhovel a v svojich d ,6 vod o c 11 
uviedol najma toto: 

Z dovodov rozsudku Najvyššieho súdu z 11. septembra 1934, Č. j. 
Zm III 201/34-3, vyplýva, že premlčanie vlrestnej veci bol o by nastalo 
aj vtedy, keby bola vec po~udzov",ná podl'a zák. čl. XIV:1914, leho 
podl'a § 48 cit. zákona premlcuje sa pocahe pokračova.l1Ia pre zločll1 
alebo prečin spáchaný v periodickom liste tiež za 6 mesl'acov ~d času, 
ked' sa počalo s jeho rozširovaním. Podl'a súdnej praXÍ' plali tato pre
mlčacia lehola nielen pri počatí trestného pokračoval1la, ale aj za tr~st
ného pokračovania už za,počatého. Bol~ p:eto p.ovinnosťou:ú;adnycl1 
osób, ktoré vybavovaly trestnú vec u krajske~o sud':, aby u.clnlly opa~ 
trenie ktarým by bolo premlčanie zamedzene. Porusel1le tejto uradne) 
povin~osti, aj ked' sa stalo len z nedopatrenia, zakla:dá, pod!'a , súdne) 
praxi (rozh. Sb. n. s. Č. 8839) syndikátnu zodpovednos!. Bez~~kladna 
je obrana, že žalobníci si, škodu sami zavinili, al~'bo ju, spoluzavlmli ty~l, 
že nesúrHi včasnejšie OplSal1le rozsudku I. stolice a z~ n,epodali v, tom 
smere dozorčiu sťažnosť. Žalobníci neboli' k tomu pOVlll1l11, lebo pravom 
mohli predpokladať, že úradný pnstup súdu hude vykonaný !'íadne, ~~
hll'adíac ani na to, že dozorčí a sťažnosť podra § 78 org, zak. nemoze 
byť vobec podriadená pod po'jem právny~h prost~iedk?v, podl'a ~ 1 
synd. zák" lebo strana nemá ~a vy~avenie dozor,ce] .staZl1ost~ su~]e~
tívneho nároku. Rovnako bezzakladna Je obrana, ze nie Je vylučene,. ,z'~ 
by bol Najvyšší súd aj pri merltornoJ? vyb,~vení vyniesol osl.obodz~]uCI 
rozsudok leho žalovaná strana neuvadza zladnych okolnosÍi, ktore by 
túto moinosť činily pravdepodobnou. Spoluzavinenie žalob~íkov ne· 
možno spoznať ani v tom, že ich právny zástupce sa zúčastml odvola
cieho pojednácvania a že tým vznikly d'alšie zbytočné ná~lady, ~m ko
nečne v tom že bola podaná zmatočná sťažnosť, leho pravny zaslupca 
žalobníkov ~ebol povinný, aby v súdnych spiso·ch zisťoval, či nen.astalo 
premlčanie, a mohol sa naopak ako pri príprave na odvo,lacle pOjedna-
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vanie, tak aj pri osnovaní zmatočnej sťažnosti obmedziť len na štúdium 
veci podl'a svojich vlastných spisov a záznam ov. Týmito úvahami je 
žaloba odovodnená. 

Na j vy Š š í s ú di rozsudok vrchného súdu z jeho správnych dil
vodov potvrdil. 

čís. 16151. 

Kúpne právo na prídelové nehnutel'nosti podl'a zák. č. 81/1920 Sb. 
z. a n. nemožno zabaviť, a to ani vtedy, keď pridel stal sa nie vo forme 
prldelovej listiny, ale kúpopredajnou smluvou (skrátený spósob prl
delu).*) 

(Rozh. z 21. apríla 1937, R III BI/37.) 

Na j v y Š š í s ú d rekurzu ministerstva zemedelstva vyhovel a 
usnesenie rekurzného súdu tak zmenil, že zamietol žiadosť o povolenie 
exekúcie zaba"ením kúpneho' práva týkajúceho sa nehnuteil'ností zapi
saných v pozkn. protokoloch obce T. a obce V., ktmé exekút Ján K. 
ziskal kúpopredajnými smluvami od predavateI'ov Jána F. a s,pol. resp. 
od Československého štátu, zas!. ministerstvom zemedelstva, -a zamietol 
aj žiadosf o prikázanie zabaveného práva k upla!neniu, a to prevzatím 
kúpnej smluvy od ,predavatel'ov, vkladom vlastníckeho právo podl'a 
tejto smluvy a súčasným vložením exekučného záložného, práva v pro
spech exekventa. 

D 'o v o di y: 

V súdenom pripade už poďl'a obsahu exekučnej žiadosti a podl'a 
obsahu sborových spisov ide o zabavenie kúpneho práva exekúta týka
júceho sa nehnutel'ností, pridelených mu štMnym pozemkovým úradom 
pri prevádzani pozemkovej reformy. 

PodJ'a stálej súdnej pralXi, pokial' nie je pre prídelcu vložené vlast
nícke právo, na prídel, pochádzajúci z pozemkovej reformy, je tak dobro
vorná ako aj exekučná dispozída tým to prídelom neprípustná (Úr. sb. 
č. 241) a táto nepripustnosf akej'ko.J'vek exekúcie na pozemok, klorý 
je ešte predmetom prídelového pokračovania, spočiva na verejnopráv
nom d,ovode, a neplatia preto dotyčne vedenla takejto exekúcie vše
obecné predpisy exekučného zákona o neprípustnosti rekurzu proti po
tvrdzujúcemu usneseniu rekurzného súdu. 

Z týchto právnyoh zásad, u'Znamých judikatúrou Najvyššieho súdu 
však vy;plýva, že kúpne právo exekúta na nehnutel'nosf, pochádzajúcu 
z prídelu, aj keď strany miesto prídelovej listiny volily formu· kúpo
predajnej smluvy, nepodlieha zabaveniu, lebo zabavením kúpneho práva 
domáha sa exekvent nielen prepisu vlastníckeho práva na prídelcov, ale 
po výšku v}'máhanej pohl'ad'ávky aj z a ť a žen i a prídelových nehnu
tel'ností a také to zaťaženie prídelových nehnu.(el'ností je podl'a ustano
vení malého zákona prídelového· bez svolenia ministerstva zemodelstva 
ti'ež ne,prípustné. 

",) Rovn",1<o: Sb. n, s. č. 5851. 
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. .' volenia druhého manžela (§ 1, odst. 4, 
Manžel potrebUje k osv)jent~ ~eď s nim spolu nežije; svolenie nie je 

zák. č. 5.6/1928
t 
~b. ~~~ nj'~ ich :nanželstvo rozvedené. 

potrebne len v e y, , 
(Rozh. z 21. aprHa 1937, R IV 148/37.) 

, . I s t o I i, c e smluvu o osvojení nezletilca 
por II Č e n s k y s li d . . hváli1 Por uče n s k Ý S níl d 

podYa § 10 zák. č. 56/1928 Sb. z.; ,~~:~ D ci vod y: Podl'a výnosu 
II s t o I i c e odoprel potvrdl,f ~c va ·'1 1928 č 16424 ~ a>k ide 
I~inisterstva sprave,dln~~~ z~. dt~al% arrro~st. 3,' ziko č. 56/19-28. Sb. 
o osvojenre ~emanzels e I~ ',e ~rebné ~by bolo preukázané verelnou 
z. a n.) ~ le nevyhnute ne p .' osob ktorú chce osvojlť. 
listinou, že osvojitel' je ne~~nz:ls~bn:: o~c~;a § /'odS!. 4, zák č. 56/ 
Avšak osvojitel' tO,~epreu~:~ale~os~ ;vole~ím sv~jej manželky nlekoho 
1928 Sb. z. ~ ~. mo.ze ma d keď osvo·ilel' 80 sv010U nero'zvedenou 
osvojiť. Výmmle'k met ,anr vto. y'. de ~ sbolu nežije. Toto pravidlo je 
manželkou ~ ako v sudenom.prrpa 'elk ~svojite1'a nemMe byť nahra
kogentné a, nedos~atok s{ol~nla. ~~~!nsJho súdu, lebo ustanovenie § 2, 
dený ani nahradnym svo enJ~ fO. 'ad keď niektorý z rodičov 
odst. 3, cit. zák. sao vzfahuje, en~a s~~j~ni~ avšak v súdenom prípade 
osvojencových odoplera ~deh!n~:~ke osvo·it~l'a. Bez uvedených nálež i
id'e. o nedostatok svolema m k y . ) nezletilca preto bolo treba 

, d ff schválenie osvojenru" , tostí nemo-zno II e I , . 'd I stolice nezákonne udelene 
odopref potvrdiť porucenskym su om . 

schvále~ie. š'. s ú d usnesenie súdu 11. stoHce potvrdil z d?vodO~, 
Na 1 vy ~ I , , .' t lebo svO'lenie manželky oSNOjltel'a je v s,~.-

v ňom uved,enych, a aj pre o, .k • 56/1928 Sb z a n. a podla 
. d dl'a odst 3 § 8 za ona C.' . . 

denom pr~pa e po. '. ·dlnosti z 18. apríla 1928, č. 16.424/1928 ,~o-
výnos,u ~mlsterstva sb~~v~ohoto svolenia osvojenie nemanželského dle-
~r:~~n~~hfor~~, v\~~~ k rozvratu manželstva osvojitel'ovho. 

čís. 16153. 

úradovňa všeobecného penzij~~ol úst:VUan~ ~;:t~!:::~!~*~e práv-
nickou osobou a nemože sama am za ova , 

(Rozll. z 27. apríla 193>7, Rv III 1032/35.) 

. , , .. zsudk oboch n,žších súdov zbavi'l účinnosti 
Na j v y s S I S Ukd}aOj.'u.cu ofolnosf bodlU 6 § 180 Osp. zastavIl. 

a spor pre sporu pre az 
D'ovody: 

, ' lastnej osobe »Úradovňa Vše-
V súden.om prí;pade bola zaloBva~a IVO v Spor bol tiež proti nej ve

obecného penzl}ného ústavu v ' Ira IS ave«. 

*) Srovn.: Sb. n. s. č. 11239, 12772, 1287'5. 
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dený a. prevedený, a o~a bola odvolacím súdom vo vlastnom mene za .. 
Vlazana na zaplateme zalobnej pohl'adávky s prí"Slušenstvom . 

. PodJ'a § 74, odst. I, zák. z 21. februára 1929 Č. 26 Sb z a . 
pravmckou osobou, m",že svojím menom naby'v~ť pra'v a . , ' .. kn. ]e 

d 'd "I ' , zavaz ov a 
pre su om ~a oV,a! a byt žalovaný Všeobecný penzijný ústav v Prahe 
a Jeho nadnym sudom ]e vecne príslušný súd v Pra'he. 

_ Jednotlivé ,,,úradovne« sú podl'a § 76 cit. zák. len o r g á n o m 
V s e o b e c n ~ h? pen z i j n é h o úst a v u v P r a h e, patria do 
lch kompetencle ukony" uvedené .. v § 84, odst. 6, dt. zák., ale nemajú 
samostatne] sporove] pravne] SPOSObl'lo'stí. 

" Jestvuje t~dy v súdenom spore na stran,e žalovanej sporu prekáža
Juca okolnost podl'a bodu 6 § 180 Osp., ktorej si musí podl'a § 505 
oqst. l.',Osp. a _~.54? OsP: (v znení 10 čl. II1 zák. Č. 23/1928 Sb. z. a n.; 
VSlmnut Na]vyssl sud z uradnej po,vinno'sti bez ohl'adu na rozhodnll'ti~ 
odvolacleho súdu a jeho právoplatnosť. .. 

Pret~že sa tento ne,dostatO_~,napraviť nedá, musely byť podl'a §§ 547 
a 505 Osp. rozsudky sudov n[zsieh stolIc zbavené účinnosti a spor podl'a 
§ 182 Osp. zastavený. 

čís. 16154. 

I. Odporovate!'ným je ~ právny úkon dlžníka, ktorý má za násle .. 
d?k také ~kr~tente uspokojovacej podstaty, že činí vykonatel'nú ,pohl'a .. 
aavku ventel a zcela alebo zčasti nedobytnou alebo o ktorom možno 
mať za to,. ž~ Usp?kojeniu veritel'a zcela alebo ~Spoň zčasti zabraňuje. *) 

, II. V erl~el móz~ ?<,p~rovať - ak sú splnené ostatné podmienk _ 
prav~~u !Ikonu aj ,ledneho zo spoludlžníkov bez toho, že by musl do .. 
k~zat.' ze Jeho pohl adávka je na ostatných spoludlžníkoch zcela alebo 
zcas,tI nedobytná. 

(Rozh. z 29. aprHa 1937, Rv IV 703/36.) 

d' Žalobkyňa ,m.~la proti .manželom K. pravoplatne prisúdenú poh,!'a
k aV,ku. V, ~~ekucl.l, ~edeneJ, ,proh mm, do'siahla len čiastočného krytia a 

ed zam~sl ala Vles! exekuclu_ aj na nehnutel'nosti, zistila, že dlžníci ich 
freda~l kupnou smluvou za, dlla 25. januára 19302 sv oj mu synovi _ ža .. 
o,vanemu :--: za nepomeme 'nízku cenu. žalohou domáhala sa ab' 
~~popreqaJna smluva, ktOfOU žalovaný kúpH od svojich rod;čo~ dň~ 
úz' Januara 1932 neh~utel'nosti zapísané v poz. kn. zápisnici č. 909 kat. 

,er;lla U., vyhlas;,na bol a za bezúčinnú voči nej (žalobkyni) a žalo
va~y b?1 zavla'za,ny trpet', aby sa žalobkyňa uspokojila z týchto nehnu .. 
tel nOS_lI exekučnym poradom po výšku pob:l'adávok jej prisúdených. 

y set kyt r i s t o I i c e žalobe vyhovely N a J' vy š í s ú d 
z tychto ' 

*) Srovn.: Úro sb. Č. 218'1, S. n. s. Č. 10691. 

I 
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dóvodov: 

Odvolací súd dospel k presvedčeniu, ktoré zovrubne odóvodnil, že 
sa prevod stal v úmysle, aby sa žalobkyň a nemohla uspokojiť z preve
dených nehnutel'ností a aby bola týmto zbavená U'spokojovacieho zá
kladu celej pohl'adávky, ktorý úmysel bol "'i žalovanému zn-ámy. 

listeni,e, že tu bo'l dlžníkov úmysel skrátiť verite]'a a že to bolo 
druhej strane wáme, stalo sa bez porušenia formálneho práva. 

Pravda je, že neznamená každé, odpredajom častí privodené zmen
šenie majetku dlžníka skrátenie veritel'ov, a nezakladá preto ešte každý 
odpredaj odporovací nárok pre veritel'a. Tento predpokladá taMé skrá
tenie uspokojovaeej podstaty, ktoré činí pohl'adávku veritel'ovu zcela 
alebo zčasti nedobytnou, alebo o ktofom možno mať za to, že zabráni 
uspokojeniu veritel'a zcela alebo aspoň zčastí. 

Odvolací súd však formálne~právne zisti!, že z ostatného majetku 
dlžníkov, zbylého po spornom prevode, na ktorý majetok viedla žalob
kyňa aj exekúciu a dražbu, a na ktOTý má vlo,žené exekučné záložné 
právo, nedostáva sa jej úplného uspokojenia jej celej pohl'adávky, a že 
uspokojeniu celej pohl'adávky zabraňuje práve sporný majetkový pre
vod,ktoTému žalobkyňa odporuje. 

Podl'a stálej praxi Najvyššieho súdu veritel' nestráca právo, k odpo
rovaniu tým, že dotyčne jeho pohl'adávky soú zaviazaní mimo dlžmíka aj 
spo-Iudlžníci, a že n~preukázal, že jeho pohl'adávka je nevymáhatel'ná 
v celosti alebo v časti aj na spoludlžníko-ch, - preto nebolo porušené 
hmotné právo tým, že odvolací súd mčj] odporovatel'nosť sporného 
právneho úkonu, bez toho, že by skúmal, či je ,pnlťl'adávka žalnbkyne 
dobytná z majetj{u solidárnych spoludlžllíkov. 

Nie je pochybné, že pod]'a tnho, ČO je hore u'vedené, prevodom 
čiastky majetku dlžníkov na žalovaného nastalo v postavení žalobkyne 
ako verite1'ky zhoršen,ie, a s hl'adiskaodpmovatel'nosti je I'ahostejné, či 
žalobkyňa pri poskytovaní úveru podtala aleho mohla počítal' ako 
s uspokojovacou podstatou aj s tým majetkom dlžníkov, ktorý bol od
porovatel'ným úkonom na žalov",ného prevedený, 

Preto je dovolacia žiadnsť bezzákladná a bola zamietnutá. 

čís. 16155. 

Zamestnavatelia, ktori tým, že neprihlásili zamestnanca k po-vinnému 
poisteniu, spoločne zavinili, že mu bol pre nedostatok čakacej doby 
100 prispevli'ových týždňov (§ 107 zák. č. 221/1924 v znení prllohy 
k vyhlášli'e č. 189/1934 Sb. z. a n.) odoprený nárok na dávky invalid .. 
neho a starobného poistenia, mčia za škOdu tým vzniklú rukou spoloč .. 
nou a nerozdielnon. *) 

(Rozh, z 30. apríla 1937, Rv IV 72/37,) 

',) Rovna,ko; Úro sb. č. 23'70. 
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,Ondrej S. bol zamestna.n~ ako kamenársky robotník medzi iným 
u Stelana S. a u spoločnosh K., nebol však prihlásený ani jeelným 
z tychto dvoch zamestnavatel'ov k povinnému poisteniu,. Vdova po 
?,ndrej?vI S. upl~tl1lla ~árok~ na d05hodok vdovský a sirotSký, ale jej 
zmdos! bola Zal1lletnuta z dovodu, ze Ondrej S. nemal v invalídnom a 
starobnom p.olstenl ~aka~lu dobu 100 ,príspevkových týždňov. Vdova 
p~ OndrejovI S. a.jej detl ,domahaly sa žalobou na Stejanovi S. a spo-
10cl1?S,h K., ~hy hl? sohelarne hradi.Ji vdovský a skotský elochodok, 
ktorl. zalobl1lkDm u~lel, na tom základe, že keby žalovaní boli Ondreja S. 
pnhlasIlI k povmnemu pOI'stenm pre prípad nemoci, invalidity a sta
roby, ,bOI hy Ondrej S. mal celkom 104 príspevkových týždňov. 

y set kyt r I s t o I i c e žaldbe vyhovély N a j v y Š š í s ú d 
z tychto ' 

d·ovodov: 

. Na tom, že ,Ondrej S. neměl přihlášených 100 týdnů pojistných jsou 
v~nnl oba dva zalovaní, protože, kdyby oba dva byli bývali splnili' SVDU 
zakonnou,"po~!nn?s!, byl by součet obou nepřihlášených pracovních dob 
90pl11ll, pnhla~eny ca," 96 týdnů na 100 týdnů a byl by tak založen nárok 
zalobcu na duchod, jehož se domáhají. 

,Protože pak vinou. obou žalovaných byla způsQ.bena škoda žalobců 
a ;az vmy ,0'~'Úu J:' ~tejný - nesplnění přihlašovací povinnosti _, nelze 
mu u ZaVInem menÍl pro každého z obou žalovaných určitým poměrem 
a PllO~O ~ávazek obou k náhradě škody je podle platného hmotného práva' 
sO.ldarnI. 

čís. 16156. • 

, Mezimislni právo soukromé se řídí zásadně bydlištěm a jest podle 
neho posuzovati i t. zv. osobní práva. 

. N~byl~-Ii, žena podle platného práva na SlovellSku provdáním zle
!t1osti (svepravnostt), mOhla se samosta.tně zavazovati, bydlila-Ii s mrut
zelem n?, SI?yensku. Nezáleží na tom, zda byla tam v době sjednání zá
vazku tez pnslušná. 

(Ro,zh. ze dne 1. června 1937, Rv II 185/36.) 

Srov. rozh. č. 9187, 9881 Sb. n. s. 

ProH ža;lobě o zapl'acení z<'lpůjček 3.000 Kč a 4000 Kč ., I 
da;né u oikresnílho soudu v H. (na Mmavě) na.m'I'"a' z~a;I'ovana' s ,~ns ' .. f'0,
, ". . 'I. mimo, pne 
z'~ mez!, nr a, za}obkyní nedo-šlo k p,latnlé Sill1loUiVě, i"e'žto v dOlbě tvrze~ 
neho prevzeb :;avazku byla žalovaná 18letá, tudí'{ nezl'etHá. Nwproti 
tom~ zalobkyne uvedlla, že zažalované zápůjčky byly žalované a ,jejímu 
,~a;nzelu Petru. O. pO~kytnu,ty v do;bě, k.dy pro'vozova,1 jmenovaný man
zel v.M .. (na, Slovel1lslw:) remletV!, a' ze se žalovaná mohla i při své 
n'ezletIloSÍl platně. z~vazovati, . ",eboť provdáním vešl'a pod' moc svého 
manžela a mohla s J"ho souhl<usem a; vědomím bráti na sebe závazky. 
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Při sjednávání zá1půjček, o něž jde, byl manžel žalované přítomen a 
spol'll'působil při něm. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu <U uvedl 
v otázce, o niž jde, v d ů vod ec h: Jest zjištěno křestním listem ze 
dne 4. ledna 1934, vystaveným farním úřadem v H., že se žalovaná, 
provdaná později za Petra O. a nyní za Franti'ška O., na-wdila cine 
26. prosince 1910. Z uvedeného zjištění plyne, že žalovaná v době po
skytnutí. zápůjček, totiž dne 20. listopadu 1929 a I. ledna 1930, byla 
ještě nezletilá. Jako nezletilá nemohla však samostatně bráti na sebe 
platné závazky toho druhu" o jaký jde v souzené věci. Nemohla se tudí,ž 
platně zava'zovati, a proto mezi ní a žalobkyní nemohlo dojíti a také 
nedošlO' k vzniku smluv o zápůjčce. To, že žalovaná sjednala smlouvu 
v přítomnosti a za spoluúčasti' svého tehdejší'ho manžela Petra' O., ne
může žalobkyni 'prospěti. Manžel jest ovšem manželčiným zmocné-ncem 
co do s,právy jejího ma'jetku, a to co do správy řádné. Takovou je 
správa, která nevybočuje z mezí obyčeÍ'ného hospodaření s majetkem, 
který již je vlastnictvím manželčiným. Takovým případem však není 
jednání, jímž se manželka zavazuje ze zá,půjčky. K tomu se podotýká, 
že zápůjčka byla sjeclnána v M. (na Slovengku) a že jest tedy případ 
po'suezova,ti podl,e hmotného práva toho místa, kele se právní jednání 
8ot"lo. Tímto právem jest právo platné na Slovensku. Podle něho (§ 2.3 
zák. čl. VII/1886, oHštěný v Rouókověvydání obč. ",k., str. 10.0) jest 
potřebí k platnosti právního jednání. notM,ského spi'sn, "by mezi man
žely měla plwtnost plná moc o:pravňující k sjednání zápůjčky. Již z uve· 
deného znění ,plyne, že nelze ze zákona vyvoditi nějaké zmocnění man
žela k sjedmivání zápůjček za manželku. V souzeném ,případě nebyly 
@plněny dotčené zilkomné podmílnky, a proto závazek na sÍfwně žalované 
vzniknouti nemohl. Osta;tně jest nesprávný žalobkynin názor, že nezle
tilá manželka svým !provd'áním a od té doby podléhalH po majetko
právní stráJncesvému manželu bez jaké"hokoli,v omezení a dohledu se 
strany pom.čenského resp. opMrov'nického sO'li,clu. Z vylíčenýoh důvodů 
nebylo žalobě vyhověno', Od vol a c í's O< u d u'znal podle žaloby. 
D ů vod y: Procesní soud zji,sHI, že ža,lobkyně z"!Půjčila též žalované 
3.000 Kč a 4.0'00 Kč. žalobu zamHI však procesní souď přes d~o,tčené 

zjištění proto, že žalova.ná v době zápůjčky byla nezlletilá a že nemohla 
převzíti bez přivolení zákonného zástupce a schválení souclu platný 
právní' závazek, o jak)' v souz'ené věci jde, a ž'e tudíž nevznikla mezi ní 
a žalobkyní smlouva o- zápůjčce. Přítomnost manželova nemohla arci 
sanovati dotčený nedostatek. Žalobkyně však právem vytý<ká napade
nému rozsudku nesprávné posoHz,ení po právní st>ránce, ježto se žalovaná 
provd<in'im bez zřetde na své stáří stala zl,etiloUi pocll'e § 1 z.rk. čl. XX/ 
1877 resp. zák. čl. XXIII/1874 a nepotřebovala svolení manželova ani 
pomčníkova "ni soudu. Odvolad soud shledal proto odvolání důvod
ným a nezbylo než uznati ,podle ža'loby. 

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

Důvody: 

Mylně má dov·olá'l1í za to, že žalovaná byla v době ,převzetí svého 
závazku nezletilá. Nezáleží na tom, zda žalovaná byla v té době přť-

Civilní rozhodnuti XIX. 45 
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sluš.ná na .Slo~ensko, . nýbrž na tom, zda tam měla své bydliště. Poně
~ad-z to .m~la za-Iova.na v M. (na Slovensku), kde její manžel provozoval 
rezm-ctvI.,. J.e p-;o otaZJku. zletilosti žalované v době ujednání smlouvy 
mZ?OdU]ICI :pr.~v? pIM'n-e na ?Iovensku, nebo!' mezímístní právo se řídí 
v zasade .bydhsten; a pod'le neho Jest posU'zo,vatí i tak zv. osobní práva. 
Po~l~ prava ,platneho na Slovensku se žalovaná stala svéprávnou. pro
vd-aOlm a mohla sama vcházeti v platné závazky. 

čís. 16157. 

- ~ři rozhodování o palmámí :pohledávce, jejíž zaplacení' se advokát 
dl)~lIá!tá na klientov~ nelze užíti předpisu § 4, odst. 1, :posled. věta, vlád. 
na; .. c. 95/1923 Sb. z. a n., nýbrž je pro výměru advokátovy odměny 
yz~tt ~ zák~ hodnotu předmětu s:poru podle první věty odst. 1 § 4 
rec. vlád. nar. 

" ,?-~ka. přim~enosti advokátovy odměny jest otázkou právní, při je
J~z ,resem nem soud vázán posudkem odborných znalců reSp. advo-
katul komory. . 

(Rozh. ze dne 2. června 1937, Rv I 1837/35.) 

Ž~lujfd ~dvokát, {lom~haj~ci se na žalovaném zaplacení nedoplatku 
palmarmho uČtu.12.000 Ke, prednesl, že zastupoval žalovamého ve spo
rech o ni/hradu skody, vedených ukrajsokého soudu civílniho v P. pod 
zn .• sp. C V 468/28 a C V.47I(28. V u~edenýchsporech šlo o žaloby 
Bozeny K. a ,lo'sefy V., pozlvaJl'clCh prava ohudyC'h. Mezitímními r02-
S~dky byly Jejlc~ ~áwky uznány po právu a konečnými- rozsudky bylo 
pr~sou.zeno !prve zalob'kym 3.576 Kc 30 h, druhé žalobkyni 1.640 Kč 
a utraty S,pO!.u b~ly vzájemně zmšeny. Punktum uvedených sporů bylo 
~ jeclnom pnpade 166.436 Kč s ,přis!. a v druhém 89.9G6 Kč s přis!. 
Zalobce z.asl~1 žalov.anému přiměřený palmámí účet, znějící na 32.846 Kč 
95 h, z neh~z odpo~eU. čá'Stku 7.846 Kč 95 h za domáci telefon, dodaný 
:nu zalo.vanym,. takze cástka palmárního účtučí'nila 25.000 Kč. Na tu 
zal~'vany zaplahl před žal-obou 3.000 Kč a dne 19. ledm 1934 10.000 Kč 
takz;, je.st dOosud ~Iužen zaža}ovan-ou částku. S o u d ,p r v é s tol. i c ~ 
za~~ltl zalobu. D u vod y: Advoká-t.ní komora podala po-sudek ze dne 
2. nj~a 1.934, podle něhož nelze ve sporech Ck V 468/28 a Ck V 471/28 
pokl.adatl z~ ~'r;nktum sporu částky 166.436 Kč a 89.936 Kč, jak žalobce 
tV,~dl:. ny~rz ,_castky dahlko' .~"ŽŠí, ~'eboť pro~o~?uz-ení hodnoty před" 
mel~ dotcenehOo sporu padajl na valbu, okrouhle caslky 17.000 Kč, ome
z~ne z~. spo;u na 14.000 Kč, a renta v jednom případě 40 Kč a v dru
hem pnpa~e 20 Kč d'enně. Ren,la ta se opírá' o ínvalidítu dočasnou 
a n.enl. take zažalována jako renta doživotní. Ne-n-j tedy správné hod
nOh!, Jl ~esateronásobkem ročního důchodu, nýbrž částkou daleko nižší. 
Po:re.v3!dz_ ze .sPisů je zřejmé,. že jde o rentu krátkodobou, a konečně 
?be, zalobkyne od renty wpu'shly ještě před ukončením sporu, je přimě
rene, aby se pro posouzení pa-Imárn! odměny vzala' za zákl.ad od zahá-
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jení sporu až do omezení ža,lobnílho nároku v každem, z obou spor.ů 
částka 20.000 Kč, od omezení paik, kdy renta odpadla, ča,s,tka omezena, 
tedy v prvém p~ípadě 14.336 Kč 30 h a v dmhém 14.300 Kč. Podle 
posudku advokátni komory nejsou p~{rnMní- účoe.t a s.e~na~ úirat.p.ojm~ 
přesné, to,tož:né, pO'flěvadz seznam utrat nemuze by ti ntkdy nt:.SI .nez 
účet pa,lmámí', ve většíně případů však a také v případě, o nelž jde, 
jsou toto'žné a liší se pouze nadipi'se~~ Proto .sezna,:, útrat ?ředlož~n~ 
žalobcem žalovanému nahrazuoje pine zalovanym pozadovany pa,lmarnr 
účet a povinno-sti žalobcově předložiti straně řádné vyúčtováni bylo 
zcela vyhověno. Co do výŠ'e palmáorníiho účtu a jeho přiměřenosti jest 
podle posudku advokátní komory přiměřená částka ve spam Boženy K; 
v prvé i druhé insltanci, čítaje v to i hotové výlohy, čá'stka 6.743 Kc 
30 h a ve SpOTU' Josefy V. 4.764 Kč 85 ,h, k tomu 2% resp. později Jofo 
daně z obratu 258 Kč 65 h, -celkem tedy 11.766 Kč 80 h. Soudl se Pfl
pojil k uvedenému posudkw advokátní komory. Ježto- však žalovaný, ja~ 
v žalobní odpovědi uvádí, uznal za přiměřenou částku 15.000 Kč, ma 
soud' za to, že tato čá'stka 15.000 Kč, žalovanřm uznaná, jest co do 
výše přiměřená za lP'fá-ce žalobcem pro něho konané. Na řečenou ,pohle
dáJvku žalobcovu žalo-vaný plnil: dod1aný domácí telefon v částce 
7.846 Kč g5 h, dále čá!stku 3.000 Kč placenou hotově, jwk v žalobě 
uvedeno a konečně dne 19. ledina 19'34,po pOidání žalo'by 10.000 Kč. 
ZarlaUl tedy ža,lovaný před podáním žaloby 10.846 Kč 95 h, tudíž dvě 
Heliny, a zbytek teprve po podá,ní žaloby, t. j. 19. ledna 1934, kdy byla 
pohledávka žalobcova vyrovnána. O d vol a c í, s o u d potvrd'll roz
sudek s-oudu prvé stohce. D ů vod y: Pro spor jest rozhodující po
souzení otázky, podlle jakého základu. jest určiti i jednoilivé položky 
ža-Iobcem účtované, tedy právní posouzení. K tomu ovšem nebylo třeba 
znal-eckéJho posudlku advokátní komory, neboť právní, znalosti soudu 
musí zaji-sté postačíti i na určeni útmt právního zastwpování. O zji,štěm 
sku,tkových okolností, k němuž by bylo zapotřebi- jiných znalostí odbor
ných než prá,vnkh, ve s!poru ne'jde. Ve sporeohl za'stUlpovaných žalobcem 
jáe o náhradu, škody za úraz automobHem jednak zwpla-cením mčité pe: 
něžní částky, jednak placením renty. V řízení spomém se h,odrnota, jez 
jest rozhodují'cí pro použítí určité položky sazby, počítá podle hodnoty 
předmětu sporu (§ 3 vlád. nař. ze dne 3. květn.a 1923, Č. 95 Sb. z. a n.), 
oceněné padIe zásad vyjádřených blíže v § 4 řeč. nař., jež se výslovně 
dovo,lává ustanoveni §§ 54 až 60 j. n. V poslední větě prvního odlstavce 
uvedeného pa'fagra"u se však stanoví, že, vymáhá-Ii se náhrada škody, 
je proti odpů"ci rozhodující hodnota soudem vyšetřená nebo umana. 
Podle § 3 zák. ze dn.e 18. února 1921, Č. 78 Sb. z. a n., kterým se vláda 
zmocňuje, aby vydala sazby pw výkony advokátů a jejíah kanodáh, platí 
sazby vládou vydané jwk v poměru advokáta k jeho straně, tak i pro 
určení útrat, jichž náhrada se odpůrci ukládá. V wvedených sporech 
šl,o jen o náhradu škody proti nynějšímu žalova.nému, a proto jest jejích 
hodnotu posuzovati podle poslední věty prvého odstavce řeč. vlád. na
řízeni bez zřetele na to, nač zněla původní žalobní prosba a nač byla 
za sporu omezena. Neboť rozhodující jest tu hodnota sou,dem uznaná, 

46' 
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tedy v !)rv~'~l1l~iPOru ~ částce 1.640 Kč, v druhém v čácstce 3.576 Kč 
30 h.Pnmere~", o~'~'~na god.le, uvedených hledisek, určená podLe jed
nothvych pol?ze:k, Clm v pnp",de prvém 3.610 Kč 70 h, v případě druhém 
pak, 3.45~ K,c 50. h, tedy 7.067 Kč 20 h. Pro věc samu nerozhoduje 
ze zalobnI n~:ok ]~ v ~odstatě vyjácd,řen čí'selně po případě, že možn~ 
stanO;'lÍl )e! cIselne, a ze Jde J. o -rentu bez určitého ča,sQ1vého omezenf, 
n:b~t pra,ve dotč,:né u'stanovení chce zřejmě vyloučiti určování nákladll 
P;! ;,a!obach, o n,"'hradu škoÓly podle IPůvodního, často přemrštěného 
:~anL Poneva:dz však žalova'l1ý již plni.1 na svoji povinnost pI-acením 
castky 3.000 Kc ~ za spom dne 19. ledna 1934 pak 10.000 Kč, jest jeho 
povlml,o~t vyrovnana, a právem proto byla žaloba zamí,tnuta. Odvo'latel,j 
lest dalI za .P';avdu j:diné v tom, že procesní soud jes.( v rozporu se 
~pISy, d?mmva-h se, ze by1-a t",ké částk", 7.846 Kč 95 h Zi1placena tím 
", byl zal'o,~d dodácn dodám domácí telefol1 .. Neboť tu podlle ne:popře~ 
neho zalob~lho tvrzení nejde o plnění žal'ovaného, nýbrž o dobrovolnou 
slevu na uctu poskytnutou proto, že žalovaný dOld,,1 žalobcí domácí 
telefon; To, vš~k nel,ná pro mZ}hodnutí podstatného významu. Co do po
~~uzem 'pravmho vyznamu seznamu útrat a poměru jeho k pa,lmárnímu 
uctu, se 'Pou!ka~uJe na právní názor prvéhO' soudu, s nímž souhlasí 

soudodvolacl. Nemohlo proto býti- odvolácní vyhověno. 

N e j v y Š š í s o Ul <Cl uzna·1 podlle žaloby. 

Důvody: 

Od~olací ,soud mylně použil předpisu poslední věty prvního odstavce 
§ ,4 vl:.ad., ~ar.č. 95/1923 Sb. z. a n. Řečené ustanovení lze· aplíkovati 
~f1, ulrclenl~, u;trat spor~" ~udíž v p,oměru: lmezi sÍlranami rozepře, nikoli při 
l~zhodovanl .o paJ.r;rarm pohledavce advokátově, tudíž v poměru advo
k~ta k vlas.tm, st,rane, o kterýžto poměr tu jde. Nutno proto hodnotu před
Indu. ~vedel1J::ch dvou ,sporli co .do stanoveni základu pro výměru ža
I~bco\ y od';Ieny :a vykony v techto sporech určiti ve smvslu prv.ní 
v~ty § 4 vladl .. 11~r. 95/1?23 ~b. z. a ,n.; totiž podle ulstanovení §§ 54 
az 60 j. n., z~!m~na. ~ p~lč111e '~'Pbtne?e renty pocHe předpi'su § 58 
j'"n. ,~elze p;l'svedó!1 nazom, ze je 1mba dotčenou- otázku i .o,tázku 
pnm~renostr zalobcovy. odměny vůbec řešiti na záHadě posudku od
born,,;ho, zna!c: resp. ad~?káWí .k~~ory: Jdeť .~ ~tázku právní, o sazby 
obsarzene V ,rec: vlad. nanzenl, Jepz aplIkace zavl'sÍ i co do určenÍI hod
noty spor~ JedIné na ře~ení otázek právnich. Ve smyslu § 58 j. n. jest 
hodlwta na'foku na dennl rentu 40 Kč, uplatněné:ho ve sporu Ck V 468/ 
28, d,esateronásobe:k roční clá'vky, t. j. 144.000 Kč, hodnota nároku na 
de:nm rentu ,20 K~, uplatněného· ve sporu Ok V 471/2.8, 72.000 Kč, 
jeZlo, podle zal~bmho důvodu a hlob11'ího ž<idá'ní jde v obou s!porech 
opravo n,euTčlteho Irv<>ní k vybírání opětujícfch se požilků. Celá hod
nota prvmho ·s<poru 'je tedy v době ·po{lácní žaloby 161000 K.c' _ '" "I b ' a po roz 
Sl'renl za o' y o .4.3:00 KŠ, resp. 1.136 ~č vke, od omezení žaloby dne 
20. ledlna 1933 jlshnna c"stka, na niž byl žalobní nMok omezen 1. '. 
14.3DO, v odvolacím řízení pak ji'stínná částka soudem prvé sto]j.c~ přI-
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souzená, t. j. 1.640 Kč, ježto odvol·ání bylo podálw pouze žalovaným. 
V d.ruhém s.poru je hodnota spom v době podání. žaloby 85.636 Kč, po 
rozšíření žaloby o 4.300 Kč vLee, od omezeni žaloby dne 20. ledna 1933 
jtstínná částka, na niž byl žalobní nárok omezen, 1. j. 14.336 Kč, v od
volacím řízení pak jisHnná částka soudem prvé stolice přisouzená, 1. .;. 
3.576 Kč 30 h, ježto odvoláni bylo podáno pouze žalovaným. Dovolaci 
soud, vzav za základ uvedené hod'noty, upravil palmámí účet hlobce 
pod,le sazeb vlibd. nař. Č. 95/1923 Sb. z. a n. a se zřením na slevu, 
kterou žalobce žalovanému po·skyll, částkou 25.000 Kč, z níž třeba od
počHati platbu konanou před podáním hl'oby 3.0()0 Kč a platbu po 
podání žaloby 10.000 Kč. Z vyložených důvodů jest žalo'bní nárok opráv
něn· do výše 12.000 Kč ji·stiny se zákonnými úroky od splatnosti a bylo 
proto dlOvolácní v)'lhověti a tuto jístinu s úroky přisouditi. 

čís. 16158. 

Z přijetí nabídky obce - žádající podle usneseni obecního zastu
pitelstva za směnu obecního pozemku s přirlětlovým pozemkem ve pro
spěch určitého člena obce s jeho souhlasem - Státním pozemkovým 
úřadem a z toho, že řečený úřad dal žádaný přídtělový pozemek obci 
a přidělil směněný obecní pozemek onomu členu, nabyl člen obce pří
mého náraku proti obci, aby obec směnila svůj obecní pozemek se Stát
ním pozemkovým úřadem za přídělový pozemek k tomu účelu, aby mtl 
uvedený úřad mohl pozemek obecní přiděliti, nebo aby po obdrženl pří
dělového pozemku postoupila směněný obecní pozemek přímo jemu 
(členu Obce). 

Pravop-latJný zamítající rozsudek, vydaný ve sporu mezi obcí a Stát
nim pozemkovým úřadem, jimž se dotčený úřad domilhal dodržení do
hody o směně, neváže ve sporu mezi obci a členem obce, v nět.tt~ se 
ahec domáhá umání vlastnictví k směněnému pozemku, nabyl-lt clen 
ten obecního pozemku již před prvým sporem. 

Uznaly-Ii spráVJl1í úřady nadřízené obci pravoplatně v opravném ří
zeni o bezdůvodnosti námitky neplatnosti podle § 5 zák. č. 76/1919 
Sb. z. a n., nelze k ní přihližeti ve sporném Hzen! soudním. 

(Rozh, ze dne 2. června 1937, Rv I 1889/35.) 

Žaloba, i1by bylo 11zn",no právem, že právo vlastnické žalujici obce 
k pozemku· Č. kal. 55 rybní-k ve Z., zapsaném ve vložce Č. 34 katastral
ního území Z., jest neomezené, že žalo1vaný jest povinen to uznati, sto
dolu, ktero'l1na pozemku tom vystavěl, zbouratí a odls.tranlti, pozemek 
ten uvésti v pťrvodní jeho stav jako rybník, odevzdati jej žalu.jící- obcí 
a zdržeti se jakéhokolí zasahování do práva vlastnického žalující obce 
k dotčenému rybníku, byla zamí,lnuta s o u d Y vše c h tři s t o II c, 
n e j v y Š š í m S' ° Ll d e 111 z těchto 
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důvodů: 

Podle protokolu o schůzi obecního zastupit'elstva žalující obce ze 
dne 1. března 1924 se tehdy obecní zastt'!"itelstvo usneslo mimo jiné 
též o tom, že pro přemí'stění rybníka Č. kat. 55 ve Z. bude žádati obec 
louži Č. kat. 53/1 a pas'tvinu Č. kat. 54 za účelem směny Josefu Z. (ža
lovanému). Po řečeném usnesení Ipodal tehdejší starosta, žalující obce 
Bedřich Š. jejím jménem k Státnímu pozemkovému úřadu přihlášku ze 
dne 2. března ]9;24 za příděl pozemků ze zabraného velkostatku H. 
a v přihlášce té jest též lwedeno, že obec jako uchazečk" nabízí k směnč 
ve pros,;>ěch Jo'Sefa Z., který se o parcelu Č. :kat. 55 uchází, 15 a 89 m' 
rybníka, což je uvedeno též v přklělové přihlášce žalovamého ze dne 
28. února 1924. V protokol'e o směně ze dne 10. října 1924, pode,psa
ném starostou obce Beclřichem Š., radním Josefem H. a žalovan.0m jest 
uvedeno, že obec dává směnou rybník Č. kat. 55 ve Z. ve výměře 
0.1589 ha, že za to obdrží p"rcelu Č. kat. 53/1 a část p",rcely Č. kat. 54 
ve výměře 0.1589 ha a že se Josef Z. (žalovaný) i obec Z. (žalobkyně) 
vzdávají pr.rva z jakýohkoli příčin směnu odvolMi. Podle vyličené sou
vislosti nemůže býti pochybnosti o tom, že se obecní zastupitelstv,) 
usneslo ve schůzi dne 1. března 1924 na tom, aby obecní pozemek 
Č. kat. 55 rybník byl se Státním pozernkovým úř",dem směněn za při
dělové pozemiky Č. kat. 53/1 (Iou'ž) a Č. kat. 54 (pastvina) za tím úče
lem, aby rybnílk Č. kat. 55 byl Státním pozemkovým úřadem !přidělen 
žalovanému. Státní pozemkový úřad luto nabídku žalu~ící obce přijal 
tím, že ji dal, žád"né pozemky a příděHI pozemek Č. kalU. 55 žalovanému. 
Dotčené uljeclnání mezi žallujíd obd a Státním pozemkovým Madem se 
tedy stalo ve ,prospěch ž"lovaného jako o'soby třetí a žalovaný nabyl 
z něho pří m é h o nároku proti žalující obci, neboť protokol ze dne 
10. října 1924 o směně podepsal, směněný pozemek Č. ka't. 55 od Stát
n:lho pozemkového úř"dn převzal dia fyskké držby a na něm z příkazu 
Státního pozemkového úřadu pwvedl ná:ldadnon stavbu (§ 881, odst. 2, 
obé. z{jk.). Nácrok ža,l'Ovaného protiohci záleží v tom, aby obc'c smě
nila se StMnim pozemkovým úřadem pozemek Č. kat. 55 za pozemky 
Č. kat. 53/1 a 54 za tím účelem, ",by Státní, ,pozernkový úřad mohl po
zemek Č. kat. 55 přiděliti, žalovanému, nebo ",by obec obdržíc od Stát
niho pozemkového úřaclu pozemky Č. kat. 53/1 a 54, postoupila po
zemek č. kat. 55 ,přimo žalov",nému. Ježto tedy jde o pří m Ý právní 
poměr ,mezi obcÍ a žalovaným, -není soud v souzeném sporu vázán roz
sudkem okresního sondu v H. ze dne 4. dlubua 1933" Č. j. C 262/32-11, 
kterým byla zamitnuta žaloba Československého státu (Státniho pozem
kového úř"du), proti obci Z. (nyní žaluljíd), aby bylo uznáno pr.rvem, 
že obec Z. jes't povinna podepsati dohodu 'O směně rybníka Č. kat. 55/1 
za pozemky č. kat. 53/1, 54/4 a 54/5 ve Z. a odevzdati Stáln[mu po
zemkovému úřadu, kterýžto rozsudek nabyl právní moci, ježto Státní 
pozemi<avý úřad nepodal proti němu odvolání. JOlse! Z. (žalovaný) ne
může býti ve svých přímých právech k ohci Z. dotčen výsledkem sporu, 
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který vedla tato obec se Státním pozemk?vtm .. ?řa~.em, když spOl'ného 
pozemku nenabyl za uvedeného sporu, nybrz ,Jl: ~nve. . . 

Ve věci samé uplatňuje žalobkyně v dovolam, z~ usnesen,I obecmho 
zastupitehltva žalujJcí obce ze dne 1. března ,1924 je,st hledI,c ,n~ usta-

ovení § 5 z.rk. č. 76/1919 Sb. z. a n. neplatne, protoze se jedll'a'l1l,obe:,
~í;hO zastupitelstva' o řečeném usnesenÍ' zúča,stni! též ža'l?vaný (Ireb~ze 
nehla,soval), jeho otec a strýc a osoby, kte;é ne?yly ,deny obecn~ho 
zastupitelstva. V té příčině však byl? usn:se~l to predm;etem o'Pr~vne~~ 
řízení správního následkem odvol,"m proh nemu podaneho, zejmena ,te~ 
z důvodů jež žalujíCÍ' obe'c v souzeném SlpOTU protI jeho pl.atnos,tr ~vadI, 
opravn,ý~ prostředkům nebylo však ani v prvé, am v dr;,he, sp:~vnt. sto
lici vyh'ověno a n",bylo tudiž prá\"ní moCI. Je, proto pns,~e~~Ih nazOlU 
odvolacího soudu, že nelze již soudu v sou'zen.em ,stpo:~ p:lhhzetr k uve
deným výtkám, když ani naclří~e?é úřady, jlmz pfllslu:SI ,Ó'?zo:r na~ 
obcemi, výiky ty při rozhodovam o mch neshledaly zava':,nyml. Pro 
tože pak i sjednaná směna s~orné~o ,~ozemtku za pozemky ,co kat. ,~3/1 
a 54. byla usnesenim okres'l1l spr~vm ;komIse v ~. ~e dne 1.1,. unor~ 
1-28 sch'válena a opra\"ným prostredtkum, 1P0danym ]<lM protI ,~otč~n~ 
smene, t",k proti řečenému scthva,lovacín;u usnese;,í, nebylo nadnzenyml 
stolicemi správními vyhověno, jes,t povazova~ sr~~~u tu za platnou ,a ~;~ 
ž,"lující obec vůči žalov"nému zavaznou a ZallljIeI obec. !,ebyla oprav 
ně na od tohoto závazku později jednostranně .US~OUipltl. I?ov~late!'~a 
jest na ,omylu, míní-li, že by žalov"ný mu,se: proÍl,m do:kaza'~ sve pra,~ 
vlastnické k spornému, pozemku, nýbrž staČl, kdyz dokazal, -:e. mu ~rotr 
žal'u'jid obci pííslu'ší náJrok, ",by, bU~,uvedený p~zen:eksmenIla v je~~ 
pmspěch se Státním pozemkovyu: urad:,m (nyr:l: mmlsterstvem ze:r;e. 
dětství), nebo jej ž",lobci postoupII,a', a z: on ,~'rzI Ipozemek }en ,a uZlv,a 
ho na základě přídělu Státniho pozemlkoveho L1mclu ve shode s umluvou 
s ž"lu~icí obcí, tudíž právem. 

čís. 16159. 

Obchodní jednání filmové společnosti s r. o. jsou obchody ve smyslu 
čl. 272 Č. 5 obch. zák. . 

úplatné půjčování filmů řeě~OU společnosti v mezí~h její obllhodní 
živnosti jest obchodem podle cl. 273, odst. 1, obeh. zák. 

(Rozh. ze dne 2. června 1937, Rv I 2305/35.) 

Proti žalobě, jíž se ž",lující fi,lmov~ sIPo'~~čnost s .':ll'če~ín: o:l1eze
ným »P." domáhala z"'placení 7.200 Ke s pnsI. .za pUjč"m fIlmu, na~ 
mítli žalovaní mimo jiné též zkrácení přes POIOVI'CI ceny. S o ntl p rve 
s t o I i c e uznal podle žaloby co d'o částky 2.400 Kč a co ~o zbytku 
4.800 Kč ji zamLtI. O,cl vol a c í s 011 d mnal zcela podle zalob~:V" , 

N e j v y Š š í s O;ll' d odmíH clovolání, žalo,:~néiho spolk~ v pnc;n~ 
částky 2.400 Kč, co ~n dalších 4.800 Kc s pnsI. nevyhovel dovolanl 
a uvedl v otázce, o UlZ lde, v 
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důvodech: 

~á:nitka z'k;áceni přes. polovici ceny není věcně o,důvodněna, poně
vadz zalobkyn~: JSouc »hl'mo'1ou společností s ručením obmezeným« 
p:ovozule p~ zlvnostensku. j~dnán,Í obchodu uměleckého (ro,zmnoženi 
dIla ume,l~ckeh.o, zhlmovam predmetu ne?~ děje pro diváky), jež spadá 
p'o~ ustanove.nIčl. ~72 Č. 5 obc?:. zak. PUJcuJe-h za úplatu takové filmy 
Jmym v mezlOh sve o,bcho,dm zlvnosti, jest toto, její jednání, pOikládati 
za ~bChod! (čl. 273, odst. 1, čl. 274 obch. zák.). Právem proto nižší 
s~'~dy ~e ~re?lm na ,~stanovení 'čl. 277 obch. zák. vyloučily v sou:zeném 
pnpade namltku zloracení přes polovíd (čL 286 obch. zák.). 

čís, 16160. 

Odpovědnost za provoz motorového traktoru. 

J~-Ii ,traktor voz~dlem ~~t~íc!m mezi motorová vozidla ve smyslu 
§ ? zák. c. 1~2(1,908 r. z. a uZlva-1I se Iho k dopravě břemen na veře'n' ch 
mlstec~ ~ ~t1ntClch, odpO'1ídá jeho vlastník podle § 8 řečen 'h ~kY 
za zavmem osob, jichž při provozu tmktoru uživá. e o z OIla 

Obyčejný, pOvoz vlečený traktorem netvoři s ním jednotný celek 
a nelze z~mestnance majitele vlečeného pO'1ozU pokládáti za zaměst
nance maJItele t~akto~ a maj~tel traktoru není odpověden za nezdal
nost ,zamestnancu majitele vleceného VOzu. 

(Rozh. ze dne 2. čmvna 1937, Rv I 2515/35.) 

Srv. rozh. č. 13610, 13157, 6597, 3409, 1010,11640 Sb. n. s. 

Č ' Ž~IObcí Anto,ní:n ~ Ma6<; D., kteří jsou společnými vlastníky domu 
,:~. 46 v ú;, ~ nemz prvy zalobce provnzu1e hostínskou a výčepníckou 
Z1V~oSt; ,tvrdl, ~e SI. dne 2. května 1933 vedůucf drkusu »A..... « 
mesk~J1clho 'v U., najal k dopravě nářadí a zví-řa,t z nádraží traktor Ia~ 
~ovaJTIe, :I'fm, Y, Jan H., Jež dI,odiala k řfzení, tUk, tom svého řidíče slpulu
z"lovaneho Stěpána V ' "Id" ' kl' " " ' " o ., ze. pr!, p'Os ~'~I Jíl~dě dopmvoval traktor ten 
? em don;u zalobcu po uhcI nakl"dnl vuz CIrkusu asi 70 až 80 lěžk' 

pn~outa?y ,k t~aktom řetězem asi 7 mm sHným, bez dalšího z~bezp~~ 
ce,nll, a ze kd~z trakt?r přijel Ó!O ulice s do,sti, značným stoupáním, 
cesto·u za~ta~ll,a k?,yz zabral' zDiova, áby se mzejel, řetěz s,e přetnhl 
a n"kl,adm vuz se znhl po spádu ulice p'římo do průčelí hosť č" 
pry' utržen' 'kl d' o" I ln-ce, ,"mz 
" " ' y~a a nI VUZ, rposkoidl!,1 ce,fou prúčelní zed' hosHnce, takže 
hro zda se~utJ;n, musIla bylI o;P<>Ťrena opěrami a bylo nutné provedení 
~e~d:kladne pr,:stavbY,Wtu, jejiž náJkla,di podle stavítelova rozpočtu bude 
1'~ltJ 18..1 69 Kc. Krome toho utrpěJ.í žalobci škodlu 1.780 Kč na provozu 

hOSŤ1'~s:h. ZIVTI-oslI po dobu ode dne nehody až do provedení Ol rav 
Don;ahaj1 se proto žalobou náJhrady vypočtené škody na ža,fova:;' 
hrme Jalko vlaS-lnICI traktoru ana slpolužalovaném jako řidiči traktoru 
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(ve smyslu ustanovení § 1 zák. č. 162/1908 ř. z.), poněvad'ž prý žalo
vaná firma a její řidič jsou odpovědní nejen za traktor sám, ale i za 
celé spřežení, při čemž jest nezávažné, zda přivěšený nákladní (vlečný) 
vůz -náležf vlastn-í-kovi traktoru., či někomu ji'némll', a zdali vlastník trak
toru obstaral spojení VOZil s traktorem adopraJvu pouze sám resp. pouze 
sVÝ'mi zřízenci, či zda mUl pří tom ještě ,kdo jíný (vlastník vlečného VOZU) 
pomáhal. Kromě toho žiudají žal'obci na žalovaných náhmdu í z dúvodú 
zavinění, ježto použili při dopravě a k dopravě í'etězu tak slabého a bez 
zabezpečení, že se při dopravě přetrhl. žalovan,í proti žalobě namítalí, 
že žal,ovaná firma půjčila svůj traktor z ochoty vedoucímu cirku »A .. y« 
Jaroslavu M. bez ujednání u:rčíté odměny nebo nájemného a že nepůj, 
čila círku ani svůj vlastní vůz, aní- jiné stěhovací pomůcky nebo per
wnál k stěhováni, ani řetěz nebo provazy, a že aní nebylo jednáno se 
sprá-vou cirku o něč,em takovéml, že zřiz,enci' uvedeného drku připojili 
k traktoru, přivezenému žalovaným řidičem na nádraŽÍ, řetězem svůj 
vllečný vůz, a to řetězem, který nepatřilI ani žalované Hrmě, ani žalova
nému řidiči, aní jími nebyl dodán, že ža,lovaný ,řidi,č měl na stamsti 
pouze obsluhu traktom, který bezva-d'ně fungoval, že š,kodla byla zpť1-

sobena vlečným vozem, který jest majetkem správy dotčeného cirku, 
a zřízendsprávy ,ci rku jako osob"mi třetímí, kteří vlastním řetězem při
pojili vlečn}' vůz k traktoru a Ó'oprovázelí dopravovaný náklad, že 
brzdící zařízení traktoru bezvadně fungovalo, že Se ,přetrhnuti řetězu 
o sÍ'1e 9 mm, nikoliv jenom 7 mm: nestalo vinou žalovaných, a že traktor 
»For.dson« o nějž jde, nemůže vyvinouti větší rychlo'st než 14 km za 
hodinu, takže žalovaní nejsou odpovědní podle zák č. 162/1908 ř. z. 
S o udp r v é s t o li c e zamítl žalobu. D ů vod y: Jest zjištěno, že 
proti ža10vaným není zahájeno trestní Hzení, Ž~ jest VŠ3!k zavedeno 
protí zaměstnancí cí,rku Františku H., který jest stihán proto, že při

vázal vlečný vůz k tr"ktom řetězem pouze 7 mm silným, tedy pro ne
hodu, která jest předmětem žaloby. Trestni řízeni to není dosud skon
čeno, mýbrž pře,rU'šeno podle § 452, odst. 2, tr. ř. Mlstním ohledáním 
soud zjistil, že traktor Č. 29977 značky »Fordson«, totožilý s traktorem, 
který žalovaná firma půjčila k účelu shora uvedenému, má l1,a levé 
stranč pi'eclku mosamou plaketu s natíštěným zněním »maxim. 25 kmih 
Č. 543«. Podle pos'J]cllou soudního znalce proL Ing. Č. jest tato plaketa 
důkazem, že stroj byl ,podroben zkoušce před komisí zemS'kého úřadu 
nebo úřadu tento úř"d zastuipujíóho a že shledáno, že nemůže vyvi
nouti vyšši rychlos,t na rovíně i na svahu í že dosahuje maxíma 25 km 
za hodinu', že tedy traktor patří svým typem mezi siroje, které při za
tí'žení potřebném k jejich provozu a při řízení na dobré a rov'né cestě 
nemohou překročiti rychlost 25 km za hodínu. Je pmto se zřením na 
uvedené zjíštění posouditi otázku náhrady škody vzešlé z provozu po
psaného t",ktOfu podIe obecného občanského zákoníka (§ 5 zák. Č. 162/ 
1908 ř. z.l. Po té ,stránce zjistil soud výpúvědí Františka P., že ve
doucí cÍ'f'ku žádal na žalov"né fírmě pouze traktor, při Čemž nebyla 
ujednána pevná odměna, a ten mll i s řídí-čem žalovaná půjčila, ale ne
da,la k tomu žádný stěhovací vůz ani ji'né ,pomů,cky pro traktor, poně-· 
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vadž cirkus měl svou zvláštnístěhovaci kolonu, t. j. asI 6 mužů, kteří 
obstarávají stěhování vozů z nádraží a zpět, že jmenovaný svěde'k na
řídil spolužalovanému řidiči, který po celou dohu zaměstnání (5 rokú) 
svědkova u žalované firmy byl u ní zaměstnán a jenž jezdil převážně 
s uvedeným traktorem, aby s traktorem tím odjel ·na nádražL Podle toho 
tedy Frantíšek P., jednající v zas,toupení žalované firmy, neměl důvodů, 
aby jedn"k žalov~nému řidíči traktor nesvěřil, jednwk aby trwktor a řid,iče 
nepůjčil správě cil'ku, zvlášť když se půjčení sta.Jo na intervenci měst
ského úřadu a když se traktor p ů j č o val pravidelné každý rok bez
platně k disposici i, obci a jiným osobám. Dále jest zji'štěno, že se ne
hoda a škoda na domě žalobci staly poté, když se přetrhl řetěz, jímž 
byl přivázán vlečný vůz k traktoru. Posudkem jmeno.vaného. znalce je 
prokázáno, že v tom okwmžiku, kdy se vlečn.ý vůz uvol'ni!, nemohl řidič 
traktoru nijak a'kHvně do věci za·sáhnouti a že nemohl věd'ěti, že ma
teriál řetězu 9 mm silného jest na rozdíl od normálních řetězů po.dřad
nější, a že nemohl také po.z'nati prostředky, jemu po mce jsoucími., že 
řetěz má skryto.u trhlinu., dál·e že by řelěz týchž rozměrů jako. byl' po
u'žitý řetěz, tedy řetěz 9 ,mm sHný, avšalk zhotovený z dobrého mate
riálu, musi,1 vydržeti namáhání tahem, vyvolané vlečením těžkého pří-

. věsného vozu té velikosti, jako byl' v souzené věci, při u-váz<Ímí zjiště
ným zpúsobem a při stoupání ulid, v níž jest dům žalobců. Podle toho 
nelze (žalovanému) řidiči ani zřizenci drku přiótwti zaviněnou nevě
domost ani nedostatek nál'ežité pozornos,ti nebo náležité pHe při tom, 
když vleoný.vůzpřiváza·]j jedním řetězem přesto, že svěd·"k R. projevil 
obavu, že jim to nevydrží. Jest bézvýznamné to, že žalovaný řidič o způ
sohu ,přivázán,í vozu, ba sám pronesl obavu, že řetěz bude slabý, když 
byl zřízenci ci·rku ujištěn, že to řetěz vydrží, ježto s ním stále tahají. 
Znalec ve svém posudku dále usuzuje, že za'Swhovati aktivně do vč·ci 
v okamžiku, kdy se vl'ečný vůz p-ra·sknutím řetězu uvobnil, byIo úkolem 
muže, který pro,vázeI vlečný vůz, a ž,e nehoda zaviněná sjetím vlečného 
vozu po siIně klesajid u.Jid byla z,působena nesprávným p06nánim 
muže, ,provázejícího vl'ečný vůz, ježto· bylo v jeho moci, aby vůz -při 
obezřetném jednání vyžadujícím toliko průměrné opatrnosti včas za
brzdil a zastavil, neboť ,pod·le zjištěného stavu, byl vl'ečný vůz opatřen 
brzd11Jmi (silnými brzdovými špalky) a podle znakova posudku, byl'o 
mo,žno při tomto stavu věci vůz zabrzditi i na stoupání 9%, j"ké má 
u,Hce, <O niž jde. Jest zjiš,těno, že traktor po přetrhn'uH spojovadho ře
tězu zů,stal státi nahoŤena ul!,j.ci, kdežto vlečný v,(lzse zřítil dolů po ulici 
ke křižovatce a vrazil přímo dlo průčelnítbo štítu domu žalobců a po
škodi,1 zeď. Hledk na vyHčenou situaci neodpovídá ža<lovaná ji,cma a:ni 
podle občanského zákona, ani, ve smyslu § 8 autom. zák., to tím spiše, 
že podl'e znakova po-sudku jest d'ůvodem nehody to" že zří'Lenec cirku 
opomimvl postarati se řádně ou včas o zabezpečení zabrzděním vlečného 
vozu. Seznati nutnost učiniti takové opatření bylo možno pro ka",dého 
normálníiho člověka, neřku-Ii pm zřízence zkušeného v stěhováJní cirku
sových potřeb. Za něho žalovaná firma nemůže býti odpovědna (§ 1315 
obč. zák.), neboť nehoda a její příčicna (opomi'nuti včasného zabrzděni, 
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n.koliv přetrhnutí řetěz_U, poně.vadžři~~Čr~~rn~~~;í~~~~eP~~;:uína~~~ 
předvídatelné "nI pm zal?Va,~eh~ I 'j,ž ~d'POj!n od traktoru a netvořil 
dají do. doby, <kdYZ

l 
~ečJd ~~~y ~ lavinění' mimo provOz ·silostroje ~ 

již s mm jeden .c~ ~. e. . '1' ' .. , rovozem. Za.lobni nárok l1em 
o službu nesouvlSICI s ~u,~oml obl ~vrmmf ani proti žalovanému řidiči. 
proto po právu ani, proh za ovane Ir '-' ., d k D ů vod Y' V s·ou-

I '. d potvrdil napadeny ro,zs'U' le . ' . 
Od.vo ,~CI ,s_o,u ',e 9m ~lU § 5 zák. Č. 162/1908 ř. z., a,nelze 
zenem pnpade slo;o ,v~z ':h ~kona Nutno tudíž posu.zovati, vec je
proto uŽí.ti předpl1su recene' .~. z . . Z . § 1315 obč zák. nelze 

. dl 'd" občanskeho zaikona. e am . ,. 
dine poe ~re_?lsu ,'o • .,. statně v.tom směru nebylo v i'!-
tu aplikovatI, -pnpou<~tI. I odv~I";1 a o Vina spolužalov"ného řidIče 
:e~i před pr,vnu s.tohC~ mC ·~~~ve '~~~ve~L~~í. s:oud zavazujícím- zjištělOjm 
ste,~ana V. 'lest, vylo:u ena v~l~nostio použItého a jinak způsobilého. re~ 
prveho soudu" z~ nejen ,o .". ras,knutí řetězu nemohl nijak čI~n,; 
tězu ne:mohl. vedetr, ale z~ anI P~kP , znalcovým, že neštěstí zavmene 
do věCI za<sahnouÍ1, a pa '1 P,oskUI er,n. trati bylo zaviněno nrkol'i prask-
. ť I" 'h o VOZll' po Sl ne esaJI,cl ," 

sje ·Im ~ e~ne . ' ..",. počúnáním cirkuso>vého znzence uve~ 
nutím retezu, ~yb:~. nes~r~vnym. ři obezřetném jednání a průměrne 
dený vůz provazeJ1clh~, jezlo. byl~ p. '. v'ca-s zabrzdil a zastaVIl. 

. . h mocI ruby I' utrzeny VllZ opatmo,stI v je O' .. , . . ľ zda totiž tím že pro-
Zbývá tud,í,ž jedině otázka vi~y .ž~~S~~~~Ol~~.;~. převzala odpovědnost 
půjči>]a svuj tra<ktor <k dopr~ve C!~. ejména i z~ shora dotčenou vinu 
za provede,n,í dopravy aO POt: z &právně prvÝ soud odpověděl zá
cirku,sového zříz. ence. Na t~: o at·~ ': ... trakt.o.r . byl: propúj' čen za úplatu. 

, b ť . kd ' se pn-pu's l' ze 
por~e, ne o.' II ~z ľ a za tuto úplatu' tramport cirkusovéh·o VOZ~\ 
ne,prevzala za o.va~a I.rm . . "ěmž .. est Od'Dovědna za o'soby pn 
jako podomka!el n,;)akeh? .. dlla, p,r~ n . ,. lt kto,' tedy to.liko hybnou 
něm použité, nýbrz zaPkujc~a t tOl~ ~čSe\~j a~:y o'~ sám vlastními svými 
sílu cirku·sového pod11'l u ·001 I I.' od'povědnost 'pro·vedl. Došlo-Ii 
. . t' t'hov"cí kolonou na v as '111',' . tk lidmI, . j. se". . .. .. .k nehodě a k p·oškození maje II 

k "'m Clrkusoveho znzence ' I pa zavlnem· " . j' e.bo řidič traktoru něco spo u-, b.' '."Í' tom zalovana Irma n, d. o 

zalo cu, "mz. pr " I' b . domáhaj'í na ž"lované firmě náhra y zpu-
zavinili, nepravem se za o 'Cl 

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

Důvody: 

. I' šeohecně že tam kde ná:roky na ná-
§ 8 autom. zák s~anovl zce a v motorového vozidla sluší posu'zovati 

hradu škody ."zmk:~ pro-~~ze~dá' eho vlastník za za'viněni- osob, kte
P?dle ~,?č:,ns,~eho ~~:~ap~nf~~dž !~ zákon nepozeznává, zda jde o mo
rych uZlva pn pro.. . k či O motorové voúdlo podle § 5 
tarové vozidlo podle § 1 ~uton:d' 'Iza 

t;k zaří,zené že podle úředního po-
'č 'k (t j' o motorove Vozl' . o . , . k o 
re . za. . " . ("h nemůže při zatížení nezbytniem prov Zll 
tvrzení na nem ~mls ene . o '1 .... řekročiti nej'větší rychlost 25 km za 
a řízení na dobre a rovne St mCl p 
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~~di,nu), a poně,vadž v ,§ 5 autom. zák. jest stanoveno, že se náhradní 
,:oky ~ provozu t~kov~ch,to m?torových vozideIřídi podle občanského 

p,ava, Je z toho zreJme, ze nahradní nárok žalo-bcl! roti žalov .'. 
~Ylo v S0'~zeném pf,Í'~adě posuzovati podle ustanoveni

P § 8 ;utomani~ 
ona, ,k§d~Z bylo 2!JI,steno: ze tra'ktor, o který tu. jde, spadá pod ~'Sta

no:,em . , autom. zak. a ze ho bylo použito k do p r a v ě b ř e m e II a 
(Clftu~oveho voz~.) na veřejné ulici. Nešlo tedy v souzeném případě 
~ť ~a' ~or« takove~o d~uhu, ,o ja~ém pojednával'o rozhodnutí Č, '13610 
, " . ., Jak Je ZfeJme z duvodu onoho rozhodtnutí Z toho v ni' , 
ze zalovany' maJ·itel t kt, d 'd' . , . . Y" yva, _ r~ oru o pOVil 'a za zaVmenl osob p.ouŽitých ři 
J(eho provoz~ bezpodmmečně a ni·koliv jen ZaJ podmínek § 1315 ob' \k 

srv. rozh. c. 3409, 6497 a 13157 Sb. n. s.). c. za . 

7 V do~olánf žal?bci dovozují, že žalov·aný majitel traktoru odpovídá 
:-av,z~vln:enI n:Je·~ ndlče tr~'ktoru" ale j, za zavinění zřízen,Cl! dr-kusu zá
leZICI v

d 
to:~, ze .leden z nwh použi·1 při dopravě vlečného vozu tra'kto

I em va: ne o a nedostatečného řetězu a že druhý z nich říHcí se ' 
~vou VIn?U ne~~brz,d1't I zřílzenci dr:kusu jsou prý osobami "e"ichž s~,~~ 
zeb po~zd ma'Jltel traJktoru k pmvedení dopTavy. Ale pOdle.! J"t' 'h 
stavu_v,;cl, Jest schváli.ti názor nižších soudú, že žalovanému 'i~J,'~. etnek·~ 
tOrLl stepanu V I ."" " . " r ICI ra. 

, " ,~', r ' ne zc: p.flClt~h anI zavmeno'll nevědolmost, ani' nedo-
s:a!e,\naleZlte POZOT'floOSÍl a pl-Ie v příčině řetězu použitého při dopravě 
v eC,ne ~ ~ozu traktorem. V tom směru se odkazují žal'obci na S' rávné 
a pres,vedclvé důvody rozsudků nižškh soudů. Nemá tedy PO.~kl d', 
tvrzena odpo'vědn . t ' I 'h .. .. a u 
_ ,," r - lOS za· ovane .o maJl'tele traktoru za zaviněn" "'d',' 
S,epana V. podle § 8 autom. zák. 1 rl Ice 

Žalobci vy t)Ókají, že prý otáZJku odpovědností ža-lovaného ma'Hele 
traktor~ za ZaVI1?iě-ní zří<z'enců cirkusu po'SoudlHy nižší soud nes /ávně 
proto., ze .nepookl'ad-aly traktor s přívěsným nákladním vozem Yza J' Pd' 'ot ' 
a nerozlučné 'V v r d e ,11 ne 

. '. sprezem a opravu jím obstaranou za jednotný úkon, Ža-
lo:bCi .~ed'O~ola'VaJí pro svúj názor rmlI, Č. 10010 a č. 11640 Sb 'n s 
hehhzeJI v;ak, že v mzh. Č. 10010 Sb, n. s. š-lo o- doopravu oT;ucha~ 
nehlO osoh~lho automobilu, vl'ečeného nákladním autem, tedy ~ silostroj 
a o J,ehbO p.zdu podle § I autom. zák. a (jak se tam výslovně uvádi) 
o mCť tfl! pOVInnost žalovaného, za žalobcovu škodu ve smyslu § I 
autom. zak; takže jen Se zřením na tuto přísnoU' odpo'vědnost b la 
Jf~da oso?mho automobHu, připouta1ného k nákJoadnímru autu' povalo 
~atna z~ Jlzdiu ve smrlu ~. I aJ~tO?'. zák. .o takový silostrooj a ~ takovo~ 
Jlzdu vsak v SQ.~.z.ene,,:" pnp"de vulhec nejde. V souzené věci nel'ze s do
volatelI ,s~uhlas.I.j1 a~1 v tom, že tll' šlo o jednotný celek nebo ('ak se 
v clo,vo.J.am tvrdl) o .Jednotné a nerozlučné spřežení., a že by prot~ b 10 
~a:nestna,nce c;rkusu považovati za zaměs!n"ce žalované firmy kter/ch 
" o fouzIla ~n pmvo,:u traktom a za jejichž zavinění by byla. odle 
~b8 autom, zak. o,~poved~a. Poukaz dovolatelů na rozhodnuti Č. 11640 

. n. s" ne~1 pnpad'ny, poněvadž v něm šlo o jiny' skutkovy' děJ' a 
o jinou prav.nl otazku. 
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Měl-Ii podle dOložl,y, o.bsažené v plné moci udělené advokáto.vi jeho 
klientem k vedení rozepří resp, exekucí, hraditi veškeré výlo.hy právního. 
zastoupení nikoli zmocnitel, nýbrž o.soba třetí, která dala advokáto.vi též 
informace a příkazy k procesním úko.nům vlastním jménem, není třetí 
oso.ba o.právněna nakládati s vysouzeno.u resp, vymoženo.u částko.u, 
třebas se advokát řidil její info.rmací a jejími přlkazy. 

(Rozh. ze dne 2, června 1937, Rv I 2552/35.) 

Žalující firma se domáhá na žalovaném advokátovi zaplacení 
19.111 Kč 95 h s přísl. jako nedoplatku z částky 33.490 Kč 70 h, kterou 
žalovaný v právní věci vymáhající věřitelky (nynější žalobkyně) proti 
povinným Jaromíru Sch., Marii M" Josefu Sch. a Marii Sch. zabavil na 
pojistné náhradě, jež příslušela jmenovaným povinným proti pojišťovně 
S. v P., a kterou řečená pojišťovna žalovanému poukázala. Z ní pouká
zal žalovaný žalobkyni pouze částku 14.378 Kč 75 h a zažalovanou 
částku si ponechal, vyúčtovav ji ve prospěch své palmární pohledávky 
za Janem L. S o u cl p r v é s t o I i c e zamítl žalobu, D ů vod y: Soud 
má za prokázáno smlouvou ze dne 2. ledna 1931, podle níž Jan L. 
uzavře]. s žalujíd firmou na n.emčiíou dobu ujednání o prodeji <l!uto
mobilů značky »P.«, že žalující firma přenáší na Jana L. výhradné právo 
zprostředkovati prodej automobilů »P.« všech běžných typů vyjma spe
ciálni vozidla, pouhé karoserie, přívěsné vozy a oj.eté automobily v za
stupitel'ském okrese složeném z urči!ých politíckých okresů podle pro
spektů a písemných údajů žalující firmy, při čemž jsou obchody se 
státními a zemskými úřady a s podniky, na jejichž nákupy státní nebo 
zemské úřady vykonávají určitý vliv, jakož i s konsumnimi spolky z do
tčeného ujednání vyloučeny a o možné spolupráci na takovýchto obcho
dech je,st Jan L. povinen se žalobkyní se dohodnouti, a že Jan L. se 
zavazuje, že nebude prodávati ani jinak působiti ve pro·spěch konku
renčních známek, že si žalující firma vyhradila právo přijmouti zakázku 
uzavřenou Janem L. a že kdyby Jan L. trval na přijetí žalobkyní odmít
nuté zakázky, jest povinen podle volby žalující firmy příslušné vozidlo 
buď sám hotově zaplatiti, anebo převzíti plnou 100% záruku, kdežto 
v případě schválení úvěrového obchodu žalující firmou stíhá Jana L 
50% ručení za cenu vozu, konečně, že hotovostí inkasované pro žalob
kyni jest Jan L. povinen ihned jí poukázati. Z odstavce 12 dotčené 
smlouvy soud zjišťuje, že ujednáni, o něž jde, jest ujednáním o výhrad
ném zastoupení. Z plných mod žalující firmy má soud za dokázáno, že 
žalobkyně označila Jana L. za svého zástupce a že žalující firma po
kládá a označila Jana L. za svého obchodniho zá,stupce. Dopisem Jana 
L. a svědectvím Dr. Josefa E. je dokázáno, že Jan L. zaslal žalovanému 
dne 5. prosince 1932 směnku, zněji·cí na 15.000 Kč, a směnku 3.000 Kč 
s výpisem z účtu a plnou mocí žalujíd firmy s příkazem, aby žalovaný 
podal jménem žalující firmy na dlužníka Jaroslava T. v P. V. směnečnou 
žalobu na 15,815 Kč 50 h s příst Dále jest zjištěno, že Jan L. dopisem 
ze dne 7. prosince 1932 zaslal žalovanému veškeré doklady ve věci 



734 
- Čís. 16161 -

Kar~1 H., v K, dopisem ze dne 4. dubna 1933 jest, zjištěno, že Jan L. 
o;namIl z~~ov,anemu, že H. zakoupil od"něho dne 23. března 1933 nový 
~uz »P.«, clmz Jest spor vedeny s H. vynzen, a svědectvím Dr. Josefa E. 
ze ve Sporu proti H., . kt~rý ž.alova~ý n~ .základě zmocňovací smlouvy 
s Janem L. vedl tormalne j111enem zaluj1cl firmy, dal Jan L. příkaz na 
P?nechání věci v klidu, ježto věc vyrovnal mimosoudně. Dále je doká
zano dopisem Jana L. ze dne 2. února 1933, že Jan L. zaslal v příloze 
k dopls~ ze dne 2. února 1933 plnou moc žalující firmy, a svědectvim 
Dr. E., ze ve sporu proti Seh., v němž žalovaný podal na pří'i<az zmoc
mtele J~na L. formálně jménem žalující firmy žalobu o zaplaceni 
7'000 Kc:.J an L.. spor mimosoudně vyrovnal a dal příkaz vzíti žalobu 
zpet; dalsl~1 dopisy, že Jan L. žalující firmu o pruběhu sporu žalovaným 
zastupovanych mformoval; že žalující firma na přání Jana L. zaslala 
Jemu \Janu L.) zádannu plnou moc, směnky a výpis z účtu ve věci proti 
J~ron:lru. Sch .. a Manl H. za předpokladu, že v uvedeném sporu použije 
pnlozen~ pine mocI a o průběhu sporu bude žalující firmu neprodleně 
podrobne mformovatr; svědectvím Dr. Josefa E., že ve sp'Ůru proti Seh. 
a M., dal Jan L. jako zmocnitel žalovanému jako zmocněnému telefo
~ický příkaz n,a podání směnečné žaloby; dopisem Jana L. ze dne 30. 
cervna 1~33, ze Jan L. zaslal žalovanému jednu směnku na 4.000 Kč, 
Jednu smenku na 12.496 Kč a jednu směnku na 87.200 Kč, přijaté Jaro
mlrem Sch. a Maní M. a podepsané ručiteJi Josefem Sch. a Marií Seh., 
~ontokorent a plnou moc žalující firmy s příkazem podati na dlužníky 
zalobu; smcnkou danou v P. ze dne 19. července 19'32 na 87.200 Kč, 
splatnou ke dni 14. ledna 1933, že směnka jest na rubu opatřena bianko 
111dosamentem žalující firmy. Plnou mod žalujíd hrmy danou v K dne 
30. ~Istopaclu 193,2 sou~ zjišťuje, že na plné moci znějíci na žalovaného 
Je. pnpoj€l;a dolozka »1 ulo plnou moc udělujeme s výhradou, že veškeré 
vylO'hy pravnlho zastoupení ponese náš zástupce Jan L. z K«, a plnou 
mocI danou v P. dne 2L února 1933, znějící na jméno žalovaného, že 
n~ plné moci té je připojena doložka »Plná moc vydává se s výslovnou 
vyhrad'Oll', že výlohy zastoupení a rÍ'siika sp'Ůru neponese zmocnitelka 
nýbrž její obchodní zástupce v K Jan L.«. Dopisem žalovaného ze dn; 
27. října 1933 a svědectvím Anežky O. má soud. za dokázáno, že pal
marni pohledávka žalovaného za Janem L. činila 22.713 Kč 55 h a že 
po c:dečtení částek pfijatých žalovaným ve věci s L. Ch. 2.500 Kč, 
ve vecI s J. T. 500 Kč, ve věci s J. J. 82 Kč 05 h, ve včci s M. 181 Kč 
50 h,. celh;n t~cty 3.601 Kč 70 h, činí ú:;rnE'111 19.111 Kč 95 h. Jan L. 
palmarnl ucet zalovaneho uznal a dal pnkaz, aby byl z přijaté částky 
33.490 Kč 70 h po provedené úhradě palmárního účtu žalovaného 
19.1! 1 Kč 90 h, zby:ek v částce 14.378 Kč 75 h zaslán přímo žalující 
fIrme a ta oznaml1a zaIovanému, že na základě f01;málních plných mocí 
vrode žalovaný ?ěkolik sporů a že tyto plné moci žalující firma žalova
I,em~ odvolav,a; s~ědectvím Dr. Josefa E. zjištěno, že zastupitelský 
pomer a zmocnovaCI smlouva byla uzavírána vždy výhradně mezi žalo
va~lým jako zmocněným a Janem 1.. jako, zmocnitelem bez rozdílu, zda 
v jed:no!lrvé:r:' případě vystup~lVal, jako procesní strana Jan L., či lor
[!laln,; zal'llJ1'c, hrma. Ve vsech 'l'řl,padech ,podávalža],ovaný zprávy 
Jedme Janu L. a vyžadoval si od ,n,ěho phkazy, které vykonáv'al. Když 
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bylo třeba provésti pilkaz jménem žalující firmy, tu Jan L. odevzdal 
žaLovanému její :plnou moc, aby žalovaný v mezích zmocĎDvaCÍ- smlni.1vy, 
s Janem L. uzavřené, provedl příkaz Jana L., dále že žalovaný nikdy 
se žalující firmou nekorespondoval a že 'první písemný styk byl mezi 
spornými stranami navázán teprve dopisem žalující firmy ze dne 17. 
řijna 1933, v němž žalobkyně žádala žalovaného o zaslání peněz, že 
žalující firma věděla o zmocňovací smlouvě mezi žalovaným a Janem 
L., s Janem L. o této zmocňovací smlouvě korespondovala a zasílala 
mu potřebné doklady, aby je odevzdal se svýmí příkazy žalovanému, že 
žalovaný nikdy od žalující firmy žádný kupní li3t neobdržel, že Jan L. 
uŽÍival jednak Hskopisů s nápisem »Automobi:ly P., g·enerál,nj, zastou
pení, Jan L.« s oohrannou známkou žal'Ujíd fkmy a slovní známkou 
»P.«, jednak razítka »Au,tomobily P. - Jan L.«, což se dálo s vědomím 
žalující firmy, že žalovaný upozorňoval Jana L., že klausule, kterou 
žalobkyně přípojuje k svým plným mocem, ztěžuje po'síci Jana L. j<rko 
svědka ve sporu a kromě toho nečiní klausule dobrý dojem na soud 
nehledě -na to, že klausule ta je na plné mod 'Právně nezávažná, ježto 
vůči soudu není touto plnou mocí poměr Jana L. upraven, a doporučoval, 
že by byló lépe, kdyby žalovaný sám: nebo Jan L. písemně prohlásil 
žalující firmě, že útraty toho neb on'Ůho sporu jdou na účet a nebezpečí 
Jana L., a nikoliv žalujicí firmy, dále že žalobkyně projevila vůči Janu 
L. ochotu vydatí neomezené plné moci jen tehda, kdyby obdržela od 
právního zástupce Jana L. výzvu k zaslání plné moci a kdyby on (žalo
vaný) prohlásil, že spor bude veden na útraty a risiko Jana L. a nikoliv 
žalující firmy, konečně že žádné podobné prohlášení žalovaný žalující 
firmě nevydal. Svědecvtím Dra Viléma F. soud má za dokázáno, že žalu
jící firma měla proti Josefu, Jaromíru a Marii Sch. a Marii M. pohle
dávku přes 50.000 Kč, že žalobkyně jednala s nimi o dobrovolný postup 
jejich pohledávky, kterou měli z důvodu pojistné náhrady proti pojiš
ťovně »S.«, a že jen proto, že Marie M. k postupu nesvolila, pojišťovna 
S. odmítla vyplatiti žalobkyni pojistnou náhr"du, ježto shora uvedené 
osoby byly pojistníky in solidum, dále, že exekučním titulem k zabavení 
pojistné náhrady, příslušící Sch. a M. proti pOjišťovně »S.«, byl vyko
natelný směnečný pJ,atební příkaz, znějící n,a větší, sumu, než která byla 
zabavena. Svědectvím svědka Jindřicha K má soud za zjištěno, že žalu
jíci firma resp. její účtárna upomínala o pojistnou náhradu hlavně zá
stupce Jana L. Zjištěni právě uvedená považuje soud za úplně dosta
čující pro rozhodnutí souzené rozepře. V souzeném případě jde o vyře
šení sporné otázky, zda byl Jan L vůči žalovanému oprávněn nakládati 
s částkou 33.490 Kč 70 h, přijatou žalovaným od pojišťovny »S.« vP., 
a zda žalovaný má právo uspokojiti z uvedené částky podle příkazu Jana 
L. svoji palmární pohledávku za Janem L. v částce 19.111 Kč 95 h. Soud 
dospěl k přesvědčení, že žalobkyně, mající své sídlo v P., ustanovila 
Jana L. svým obchodním zástupcem v K pro zastupitelský obvod slo
žený z politických okresů K, K H. a L. Rozsah zástupčí moci obchod
ního zástupce Jana L. vůči třetím osobám, tudíž i vúči žalovanému, byl 
dán chováním Jana L. projevovaným s vědomím žalující firmy na venek. 
Jan L. jako obchodní zástupce žalující firmy užíval s jejím vědomím 
dopisních blanketů s označením »Automobily P. - generální zastoupení 
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J~n L.«, S obchodní značkou a slovn.í známkou »P.« a razítka »AUltom -
bliy ť. - Ja~ L.<<. Žalující firma zaslala Janu L. směnky, z níc~ž 
o smenc.e dane v P. ze dne 19. července 1932,. znějící na 87.200 Kč 
a splatne k 1~. lednu 1933, má soud za dokázáno, že ji zaslala žalobkyně 
Janu L.. opatren.o,u blanko l,ndosamentem žalující firmy, dále že mu za
slala vyplsy z uctu a z, JeJIch obchodních knih výslovně k tomu účelu 
aby)!,n L. dal zalovan<;m~ Jako svému právnímu zástupci příkaz k po~ 
dan! za:oby na neplatIcl zakazníky žalující firmy jejím vlastním jménem. 
K temuz ucelu zaslala Janu L. plnou moc ze dne 21. února 1933 a plnou 
mo: ~e dne 30. lIstopadu 1932, aby jich žalovaný upotřebil jako legiti
macm:o prúkazu v~či třet~!11 .osobám k provedení příkazu Jana L., neboť 
~ obh"acmm pomeru k tretIm osobam byla z obchodů Janem L. pro 
:,alu)1cl y:anu uzav!e~ých žalující firma sama. Z toho jasně vyplývá, 
ze, zalujlc! fnma ~edela ~ schvalovala zmocňovací smlouvu Jana L. 
s zalovanjTm, z~Jn:ena to.' ze Jan L. uzavře,l zmocňovací smlouvu s žalo
~anyl?, v JeJ!1l1': ram,CI dav~l žalovanému příkazy k provádění procesních 
ukonu form,alne ynenen; Lalující firmy. Obchodní zástupce žalobkyně 
Ja~ L" uza~rel s zalovanym zmocňovací smlouvu, podle níž byl žalovaný 
p~av,mm zastupcem Jana L. a zastupoval Jana L. v mnoha právních 
zalezl!ostech a sp?rech, 'Podá~:al zpr~vy o průběhu a stavu věci vý
hradne J3'nu L.,. vy~adoval SI pn kazy vyhradně od Jana L. a je prováděl. 
l3ylo-lr t;eba, aoy zalovany Jako právní zástupce Jana L. provedl v rámci 
JIZ u~av5ené zmoc!,ovad, smlouvy s Janem L. příkaz zmocnitele Jana L. 
form,:lne .Jm,enem zalupcl hrmy, tehdy odevzdal Jan L. žalovanému plnou 
rn':c zaluJl,cl rumy, kterou před tím žalobkyně zaslala k tomu účelu aby 
JI za~ova?em~ Jak? svému právnímu zástupci odevzdal k provedeni pro
C:S111C~1 ukouu Jmenem žalující firmy. Jak soud z výsledku provedených 
d~kazu zJlstJI, byl )a11 L. Jako Z?lOCnitel s žalovaným jako svým zmoc
n~nce,m a Jako svym pravmm zastupcem ve styku ústním i písemném' 
pn pls,:mne;n, styku se svým právním zástupcem užíval obchodní zá~ 
stupce zaJuJlel fIrmy J~n L. k svým dopisům tiskopisů s n,;:pisem »Auto
mobIly P; - ~en~ralm' zastoupení Jan L.«, s ochrannou známkou žalující 
fIr;ny ~ s,o~n! ~nam~ou »P.« a razítka »Automobily P. - Jan L.«. Soud 
ma d~le, zJlste~o, z:, Jan L. o průběhu a stavu věci v záležitostech 
v mehz z~IIDlvany v ralillci zmocňovad. smloulvy u'Zavřené s Janem L ~ 
stupo I! 'I'" , ., vy . va orma ne Jmenem zalujícl firmy, podával zprávy žalující firmě 
a, Jak z.9?plsn Jan~ L. ze dne 3D. října 1933 a ze dne 14. července 1933 
soud zpst,uJe, p~daval Jan L. tyto zprávy na dopisních blanketech, jak 
byly prave oznaceny. Zm~cňovací, smlouva, podle které žalovaný zastu
poval .lana L. ?yla uZ,avI~ana vzdy. a výhradně mezi Janem L. jako 
zmocmtelem a zalovanym Jako zmocněncem. Podle § 861 .obc' za'k . t 
k s I ' t' b' . . Jes m ?ll've YOI f: l' 8'ouhl,asného projevu vů'le obou -smlulJlců. Tento sou-
hlasny projev vule vycházel na jedné straně od Jana L. jako zmocnitele 
~~ dr,uhé ~traněo od žalo,van~ho jako z111?,cněnce, Od žalující firmy nikdÝ 
z~dny projev v~le nevysel, za!obkyně mkdy s žalovaným v otázce práv
mho z~~toupe111 nejednala ani ústně, ani písemně, až teprve 17. října 
1934, zadaJlc b? o zaslání částky 33.4DO Kč 70 h, a své projevy vůle 
o~namovala ,svemu, obchodmmu zástupci Janu L., zmocniteli žalova
neho, o Jehoz zmacnovací, smlouvě věděla. PO'l<ud v mezích zmocňovací 
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smlouvy a Janem L. bylo po,třebí pra,vésti příkaz zmocnitele J",na L. 
formálně jménem žalující Hnmy, tu Jan L. odevzdával žalovanému 
plnou mac žalwjící firmy, kterow mu žalobkyně za;siala. PI,nú moc 
ze dne 30. hstopadu 1932 obsahovala doložl<u: "Tuto plnou mac 
udělujeme s výhradou, že veškeré výlohy právního zastoupení ponese 
náš zástupce Jan L. z K.«, plná moc ze dne 21. února 1933 doložku 
»Plná moC vydává se s výslovnou výhradou, že výlohy zastoupení a ri
siko sporu neponese zmocnitelka, nýbrž její obchodní zástupce v K
Jan L.«. žalovaný provedl zabavení částky 33.490 Kč 70 h formálné 
jménem žalující tirmy, užívaje jako legitimačního průkazu vůči třetí~ 
osobám plné moci žalující firmy ze dne 21. února 1933. Jest tudlz 
nutno především se zabývati obsahem řečené doložky v plné moci a 
zkoumati její dosah. Podle § 914 obč. zák. je rozuměti smlouvě tak, 
jak toho žádá obyčej poctivého obchodu. Výklad, že út~aty s~oru za
platí Jan L., kterého stíhá též risiko sporu, naproh čemuz nema Jan L. 
míti práva na předmět sporu, který patří výhradně žalující firmě, nelze 
srovnati s obyčeji poctivého obchodu. Klausuli na plných mocech jest 
vykládati tak, že osobou, která j.est oprávněna nakládati s předmětem 
sporu, jest Jan L., který též měl nahraditi útraty spor~; To dl~žn~, vy'
voditi ze slov »risiko sporu«, kterážto slova znamena]1 ZIsk pn pnzm
vém výsledku a ztrátu při nepříznivém výsledku. Ro,zhodně však. tako
vouto klausulí nemohl býti dotčen nárok žalovaného na zaplacem Jeho 
odměny, neboť klausule upravuje poměr mezi Janem L. a žalující firmou, 
nikoli mezi ní a třetí O'sobou. Zabavení ,částky 33.490 Kč 70 h se stalo 
v mezích zmocňovací .smlouvy, uzaV'řené se žalovaným. Jan L. b)"lopráv
něn s uvedenou částkou disponovati, neboť kd)"by tomu taCk nebylo, pak 
by tato částka musela zůstati u žalovaného, jemuž byla poukázána po
jišť?vnou »S.«, neboťnebylo ~ik~ho mi~o Jana L. ja~,:zm.ocnitele.' k?? 
by zalovanemu J3ko Jeho pravmmu zastupcI mohl ucmne udlleh p~l~ 
kazy k di,sposici s ní a sám s ní disponovati. Jan L. provedl dISpOSICI 
s částkou 33.490 Kč 70 h u žalovaného tak, že mu dal příkaz, aby ža
lovaný použil ze složené částky 33.4910 Kč 70 h na úhradu svého pal
márního účtu 19.111 Kč 95 h a zbytek 14.378 Kč 75 h aby poukázalža
lobkyni. Že Janu L. jako obchodní~1U zástupci žal~jíci:í:my příslušela 
disposice s předmětem sporu a pravo zastupovah zalupcl hr~u '! pro
cesu i mimo proces, vyplývá ze svědectví Dr. Josefa E., z nehoz soud 
vzal za zjištěno, že Jan L. v záležitosti, v kte~é žalov~ný podal po?le 
zmocňovací smlouvv uzavřené s Janem L. Jako zmocnence Jana L. za
lobu formálně jméném žalobkyniným na Karla H. v K., dal Jan L. .příkaz 
panechali spor v klidu, ježto spor ten prý mimosoudně vyrovnal. V zále-
žitosti, v které ža'loN'aný podal podle zmocňovaCÍ> smlouvy, uzavřené s Ja
nem L. jako jeho zmocněnec, žalobu formálně jménem žal,obkyniným na 
Seh. v O., dal Jan L. příkaz žalovanému vzíti žalobu zpět, ježto prý zá
ležitost mimosoudně vyrovnal. Ze by v dotčených případech, které jsou 
zcela obdobné souzenému případu, žalobkyně odporovala postupu 
svého obchodního zástupce Jana L. a jej neschválila, žalobkyně ani ne
tvrdí. že žalovaný používal plných mocí toliko formálně k provedení 
příkazů Jana L., je~t dokázáno dopisem žalující firmy z 5. pro~ince.I 933, 
v němž žalovanému oznámila, že žalovaný vedl spor na zaklade for-
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~"á.l~ich plných moci. Jan L. byl jako obchodni zástupce oprávněn ža
lUjlCl tl~mu zavazovati, jak vyplývá z celého skutkového i právniho 
stavu, veCI, ~ byl oprávněn s částkou 33.490 Kč 70 h nakládati. Neni 
tedy zal?bm narok odůvodněn. O d vol a c i s o u d u z n a I podle ža-
1,0 by. O". v o d y: Prvy soud správně v důvodech svého rozsudku uvedl 
ze v danem ~poru Jde o vyřešeni otázky, zdali Jan L. byl oprávněn dis~ 
pOfj?,;atr s častkou 33.490 Kč 70 h, která byla žalovanému poukázána 
p'0!,s~?vnou "S.« v P. v e~ekučni věci nynější žalobkyně jako vymáha
JICI V'ent:lky proti povmnym Jaromíru, Josefu a Marii Sch., a Marii M., 
a zda r;'el zalovany právo uspokojiti z uvedené částky svou palmárni 
pohledavku 1,9.111 Kč 95 h za Janem L. na jeho příkaz. Jde tedy o to 
v)akem pomeru ,bYl Jan K k žalobkyni a v jakém žalobkyně k žalova~ 
nemu. Soud prve rnstance dospěl na základě ujednání ze dne 2. ledna 
1931 a pine mOcI žalující firmy ze dne 21. února 1933 a jeji plné mocÍ 
ze dne30: lIstopadu 1932 k přesvědčení, že žalobkyně, mající své sídlo 
v,P., ustanovlb Jana L. ~výn; obchod~ir;' .. zástupcem v K pro obvod 
n<;kolIka p:;lItlc~ych ohesu; JIZ v tom ve~1 pdro nesprávného posouzení 
vecI ,P? ,pnpadc nespravneho hodnocem provedených důkazů. Jan L. 
nemel zadnou plnou moc k zastupování žalující firmy, nýbrž byl samo
statnym pOdnikatelem" k jehož žívnosti kromě správkárny pro auto
mobIl~ a JI~a motorova vozidla a skladu náhradníchéástek, pneumatik 
a oleJu p~tnlo zprostředkování prodeje automobilů "p,« podle směrnic 
st~novenych v dotčeném již uje,dnáni ,z 2, I:dl;a 1931, v němž jsou jeho 
p~ava a povmnostr ve vzta,hlU k zaluJlo fInne presni' vytčena. Obchodním 
zasmpcem ,neh? zmooněncem,ve smyslu čl. 47 a .násl. obcll. zák. nebyi, 
nebot .nemel pIavo Jednatr Jmenem a Jako zástupce žalující firmy, a také 
se mk0y, Jak, z leho koresp,ond~nce jest palrno, nevydával za jejího 
zmocn,enc:, ;tybrz se bez y's.el':ľke zm'ocňovací dlo,].ožky znamenal svým 
vlastnrm Jmen~m; Uznačem Jeho korespondenc~ nápisem "Automobily 
»P'«. -=-- generalm, zas~oupe~1 Jan L.« I otlsknutr obchodní značky auto
mobIlu »p,« I1I;ma JII1eh:o vy::namu, než že J~I~ L. jest oprávněn k pro
deJI, automobl~u uvedene znacky. O tom nemuz,e nikdo v obchodním ží
vok Jen. ponekud obeznalý míti pochybností, zejména ne žalovaný, 
k~ery SI Ja~o a~vok~t byl d?bř~"vě~om, svého poměru k sporným stra
nem. JestlIze vsak .prece v te pncme mel nějaké pochybnosti, bylo. jeho 
pO~I~nostr, aby SI Jako advokát vedoucí spor jménem a s plnou moci ža
IUJlcI fIrmJ od Jana L., kterého prý považoval přesto za svého zmOC
mtele, .vyzadal ,doklady o jeho poměru k žalobkyni. Vždyť i obchodní 
zmocnenec. nenr podle čl. 47 obeh. zák. v této vlastnosti oprávněn vésti 
s~orJ; za Jlrm~" kterou zastupuje. Podle přednesu žalovaného, nepo
preneho zalupcl flrmo~, vedl Jan L. mnoho SpO'fŮ, v nichž vystupoval 
Jako procesnr strana nekdy sám, někdy opět vystupovala žalující firma 
J~opro~es,~, strana. Jeden z těchto Sporll, v ních.ž žalujíd firma sama, 
pry tormalne, vyst~povala, byl žalovaným proveden proti Jaromíru Sch., 
Josefu Sch. ~ MafII. M."p;o 50.000 Kč. Uved,e!ná zažalovaná pohledávka 
byla pohledavkou zaJullcI fIrmy, mkoli pohledávkou Jana L. Nemohl ji 
proto Jan L. sam za:~lo~atl, nýbrž musela tak učiníti žalobkyně sama, 
a, zmocmla k t?mu radne vysta~enou plnou mocí, podepsanou plným 
nazvem firmy, zalovaneho, Jemuz byla odevzdána Janem L. Když Jan L. 
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vyhověl tomu pří~azu) !leS'L~~ se :Ím je~tě z111ocn~t~lem.,,,ž,al?vaného ,pr~ 
onen spor, vedeny na zaklaoe pine mOCI vystav,e,ne zalup.} fIrm?u" n'ybr~ 
zmocnitelem byla a zůstala pro spor I pro dalsl exek,ucm vymahanl sve 
pohledávky jen žalující firr;'a. O zmocňovací smlo~ve m,ezl Janem L; ,a 
žalovaným, jak jí napadeny rozs,udek ?ere za Jasn~ doka,zanou, nemuze 
býtí řeči. Názor prvého soudu, ze p!na mOC byla ~alupcl frrmou .~xsta
vena jen formálně, že však ve skutecno~tr JI"vystav0 J~n L., se pncI !o~ 
aiekému pojímání věci a nema v celem nzem vecne opory., Opacny 
~ázor svědka Dr. Josefa E., koncípienta žalovaného advokata,,, Jest 
pouhý jeho subjektivni ná,zor, který ;:'vědek ,vn>~knul soudu, anlZ ]C] 

odůvodnil skutečnostmi. Jmenovaný svedek ma vsak vypovldah o fak
tech, níkoE vykládati sV'0je právní, názory o věci. že by plná moc pro
cesní kterou žalobkyně dala žalovanému, byla pouze formalnr, tedy fm
gova~á a že by ve skutečnosti byl pravým zmocnitelem pro spor ve~ 
dený p~oti Sch-ovým Jan L.,. n,en} ničír;r prokázáno, V plné mocI same 
není o tom zmínky, a z dopiSU zalujIcl fIrmy ze dne 5. ~'Iosl~ce 1933, 
který se netýká ani uvedeného sporu proti ~ch-o~ým, n:I1I mo~no vyvo~ 
zovati, že pravý zmocnitel byl Jan L. Take dolozka, pnp,sana, na pine 
moci z,e dne 21. února 1933, toho znění, že se plná moC zaluJIcl tmnou 
vydává s výslovnou výhradou, že výlohy zastoupení a risíko sporu ne
bude hradHi zmocnitelka, nýbrž její obchodní, zástupce v, K. Jan L., tomu 
naprosto nenasvědčuje, nýbrž jednak jest z ní patrn~,.ze se z!nocnrtel
kOll označuje ,žalující firma sama, jednak musel z ni zalovany .. s~znatl, 
měl-Ii o tom pochybnosti, že Jan L. není oprávněn uspokoJiti, svuJ 
vlastni palmární účet ze zažalované a částečně vymožené pohledavky. 
Zjistil tedy i prvý soud po skutkové stránce, že Jan L. nebyl obchodmm 
zmocněncem žalobkyniným, nýbrž pouze zástupce~ pro p:odeJ, auto: 
mobilů značky »P.«, dále že pohledávka, zažalo~ana a, vymahana protr 
Sch-oV'ým a Marii M., byla žalobkymna pohI~d:avka, ze plna m?c P:~ 
spor a exekuci, dotčené pohl,edavky se :ykapcI, byla ,vysta,~ena zalupcl 
firmou, nikoliv Janem 1.., a že v této pine mOCI byl?vyslovne stanov~n?, 
že výlohy sporu má hraditi Jan L. Tlm Je nade ~Sl pochy~no~t plok~
záno, že Jan L nebyl v uvedeném sporu zmocnen~~m a, ze zalo~any, 
jemuž shora dotčené skutečnosti byly,: musely byt; z~amy, neprav,em 
použil a si ponechal z částky 33.490 Kc 70 h vymozene na ~ch-ovych 
a Marií M. zažalovanou částku 19.111 Kč 75 h na úhradu s~e palmarnr 
pohledávky proti Janu 1.. Je tedy.zažalovaný nárok po pravu, a bylo 
proto odvolání žalující firmy vyhoveno. 

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

O Ů vod y: 

Jest vycházeti z toho, že částka 33.490 Kč ?O h by~a ~?~kázána 
k rukám žalovaného advokáta jako právního zastupce zalu]lcl hrmy, 
že v rozepři a v exeku,ční věcí, jež byly základem po,:kaz~, k vy
platě uvedené částky, vystupoval~ žalobk~~ě j~kO, st;ana za1uJlcI r~sp. 
jako strana vymáhající a žalovany Jako JeJI pravm z~stupce: Tyto sku
tečnosti OdLlvodňují právni nárok žalobkynm proh zalúvanemu na vy-
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dá,ní částky jír,] převzaté. Při tom nerozhoduje, že směnka, na základě 
mz se ~edla ona rozepře a exekuce, byla opatřena nevyplněným rubo
p'ISen; zalobkyně a byla žalovanému odevzdána k zavedení sporného 
nze,nI Janem L., protož,e z to,ho ješk neplyne, že směnečná pohledávka 
patnla Janu L. , anI že by byf Jan L. oprávněn s ní disponovati. Ne
~ozho?uJe po té stránce ani to, že plné moci jak v dotčené rozepři, tak 
1 ,k visem -ostatním právn.í,m věcem vedeným žalovaným jako právním 
za~tupce'." žalobkyné, přinesl,ialovanému a dávai mu informace Jan L. 
a ze se zalovany az do obdrzem výzvy k vydání výše dotčené částky 
a11l nestýkal přímo se žalobkyní, nýbrž pouze s Janem L. Pověřovací 
~ zmocň?v~~í právní poměr vznikl mezi žalovaným a žalobkyní tím, že 
z~lo~:any pnlal plnou moc k veelení rozepře vystavenou' žalobkyní" a ne
zaJ.e,zl n~. ton~, ž,e ~lU ji při?esl a informaci dával Jan L. Z toho plyne 
pkD dal,sli pravm :nasledek, ze nutno práva a povinn'osti vyvěrajki z do
tčeného pověřovacího a zmocňovacího poměru posouditi na základě 
obs~hu 'pís~mných pln~ch mocí, a poněvadž- ty obsahují výhradu, že 
»v~sk~re, v!lo~y pravnIho zastoupení ponese Jan L.«, nutno dovoditi 
pravI1I zaver, ze palmární pohledávka přísluší žalovanému vůči Janu L. 
a ne proti žalobkyni. 

Rozhodnutí souzeného sporu závisí proto na řešení další otázky 
zela byl Jan L. oprávněn učiniti i jménem žalující hrmy sml,wvní iProje; 
~ůle, podl,e! něhož žalující firma souhlasí, aby byla částí sumy náležící 
zal~bkyn: ,kompensov,ána palmární pohledávka žalovaného, jež mu pří
slt;sel~ VU~I Janu L. Zalovaný mylně dovozuje oprávnění Jana L. k tomu 
pravmmu uk?nu z toho, že Jan L. byl zástupcem žalobkyně, z čehož prý 
ja~ podle predplSů obeClloprávních, tak podle předpisů obchodního 
prav~ plyne jeho zmocnění k takovému právnímu úkonu. I kdyby Jan L. 
lorl zal,obkyní obecně zmocněn ~zavříti za n'i lakové právní jednání, má 
tlZ ?otc~,na vyhrada -obsažená v píse1mné plné moci i ten právní význam, 
ze Je~t -'~ om~zeno toto zmocnění v tom směru, že Jan L. není oprávněn 
k praVDll11U Jednání, jímž se palmárnÍ pohledávka žalovaného vzni,{lá 
z právn~ho zastoupení v O'něch sporech, přejímá k tíži žalobkyn'ě. Avšak 
odvolacl soud ze Sinlouvy uzavřené mezi Janem L. a žalobkyní dne 
2. ledna 1931 a na základě ostatních výsledků průvodního řízení správně 
vž.vodil právní závěr, že Jan L. nebyl vůbec zmocněncem žaluJící firmy. 
a ze nebyl oprávněn wzavříti v jejím jméně právní jednánÍ', nýbrž že byl 
samostatným podnikatelem, jenž v té vlastnosti a ne jako obchodní zmoc
něnec žalobkynin zprostředkoval prodej výrobků ve smyslu ustanovení 
~ml~uvr ze ~dne 2. ledna 1931. Obšír,né právní důvody dovolatelovy, 
jIn;IZ se snazl doyodllI opak, JSou zalozeny na nesprávné aplikaci slova 
»zastupce«, Jehoz se v obchodním životě užívá i k označení samostat
~ého obchodníka, aniž by byl jeho obchodním zmocněncem ve smyslu 
cl. 47, odst. 2, anebo čl. 298 obeh. zák. Uplatňuje-Ii dovolatel ve svých 
dalších obšírných vývodech, že se právní postav,2!ní Jana L. jevilo na 
ve~ek jako postavení zmocněnce žalobkyně, což jde na vrub žalobkyně, 
a :e ,sam dovolalel mohl podle povahy případu býti plným právem pře
~vedcen o tO,mto zmocnění, stačí poukázati na dotčenou výhra.du obsa
zenou v plnych mocech k vedení rozepří. Již z kčené výhrady musil 
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nejen právnik, ale i laik seznati, že .Jan L. ne!"ŮŽe býti žalobkyni zmoc
něn, aby na její vrub a ve vlastmm prospechu ucmIl ciIsposlcl stran 
uspokojení palmárního účtu žalovaného z poukázané částky. Uplat
.i\uje-li žalovaný, že Jan L. byl zmocněncem žalobkyně v jejím styku 
s ním (žalovan)'m), zejména při pověření žalovaného vedením sporů a 
při informaci a příkazech k procesním úkon~m,. zvláště i" v příčině. ro
zepří proti Jaromíru Sch. a spol., a dovozule-1I z toho, ze Jan L. byl 
oprávněn jménem ža].ujíd fi,rmy dáti svolení, ",by byla vymáhana 
částka upotřebena k uspokojení palmárniho účtu žalovaného, jest po
ukázati na to, že neúspěšnost jeho vývodů< plyne ,nejlm z řečené výhrady, 
ale i z toho že ani tu nešlo mezi žalobkyní a Janem L. o právní poměr 
zmocnitele k zmocněnci. Jan L. jednal při odevzdání procesní Flné rnod 
žalovanému a při intormaci a příkazech k procesním úkonům ne jako 
zmocněnec žalobkynin, nýbrž ve vlastním jméně na základě svých zá
v'azků vůči žalobkyn,i, vyvěrají·cích ze smlouvy ze dne 2. ledna 1931. 
Podle ustanovení této smlouvy a ne podle slovního znění výrazů (§ 914 
obč. zák. a čl. 278 obch. zák.) jest posuzovati i žalobkyniny projieivy 
obsažené v dopisech ze dne 24. února a 5. prosince 1933, na něž se 
žalovaný odvolává j<1ko na důkaz správnosti svého stanoviska, Hledíc 
na právní poměr mezi žalobkyní a Jenem L možno připisovati označení 
procesních plných mocí za formální a označení žalovaného jako práv
ního zástupce Jana L. pouze ten smysl a právní význam, že tím chtěla 
žalobkyně poukázati na to, že z dotčených plných mocí jest vl,či žalo
vanému zaváZán POUZ,2 Jan L., nikoliv ona. Mylně se však dovolatel 
domnívá, že z onoh'o jednání Jana L. vl-as,tním jménem !přímo pliyne leho 
oprávnční k disposici s předmětem rozepří, zejména s vymáhanou část
kou. Vymáhaná pohledávka patřila nejen formálně, ale i materiálně ža
lobkyni byla uplatněna pro ni na základě procesní plné moci, kterou 
žalobkyně' žalovanému udělila, a žalovaný byl nejen formálně, nejen 
na venek, ale i m·ateriá}ně zmocněncem ža:lrohkyniným, přes to, že se 
při vedení sporu řídil informací a příkazy Jana L. Práva a povinnosti 
jmenovaného Jana L. při vymáhán-í žalobkyniných pohledávek se zaklá
dají na ustanoveních smlouvy, uzavřené mezi ním a žalobkyní, z nichž 
však nikterak nelze vyvodíti právní závěr, že Jan L. byl oprávněn dispo
novati s částkami v'ymáhanými žalobkyní. Není rozhodující, vě.děl-li 
žalovaný o ustanoveních řečené smlouvy, když z výhrady obsažené 
v plné moci mu udělené musil seznati, ž,e jeho ~almárním dlužnike,m 
jest jen Jan L., níkoli žalobkyně, přes to, že Ona je stranou v rozepn, 
kterou zastupuic. Nesprávné jsou dovolatelovy vývody i potud, pokud 
se dotýkají výkladu a právního posouzení oné výhrady obsažené v pJné 
moci. To, že podle ní nebude stíhati ri,siko sporu zmocn'itelkn, nýbrž 
Jana L., neodůvodňuje právní závěr, ž'e on jest oprá'Vněn dispo
novati s vymoženou částkou. Míti risiko spam neznamená ani podle 
slovního, ~ni podle logického výkladu, provedeného se zřetelem na 
ustanovení § 915 obč. zák, a na pravidla poctivých obchodních styků, 
disposiční právo s částkou vymáhanou podle exekučního titulu do'sa
ženého v rozepři. Nebylo by právní překážky, aby Jan L. převzal ]ienom 
nepříznivé následky sporu, aniž by byl účasten příznivého výsledku ro
zepře. Jan L. byl však podle svého právního poměru k žalobkyni účasten 
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i příznivého výsledku sporu, jenž záleží v tom, že se vymožením žalob
kymny po.hledávkr zpr?šťuje zá~azku vzniklého z úvěru, jenž byl po
skytnut pn prodejlch JIm zprostredkovaných. 

čls. 16162. 

Us.tanov~ní čl. .49, 51 § 1 a čl. 56 § 5 železničniho přepravního řádu 
~ P?vmnosh odes~lat~lo~ě k náhradě škody vzniklé dráze nesprávným 
u~a!em v n~ladnun hste nebo vadností obalu nečiní rozdílu mezi zavi
nemm odes.latele a jeho zaměstnanců. Dráha nemusí proto dokazovati 
nezdatnost zaměstnanců odesilatelových. 

(Rozh. ze dne 2. června 1937, Rv I 2635/35.) 

. Podle. přednesu žaloby podala žalovaná firma dne 18. března 1933 
pko odesllatelka k přepravě nákladním listem Č. 9359 v H. K. na adresu 
Josef B. a ~poI. ve F .• ~ásilku ve; váze 113 kg označenou jako balík 
a 1 ~ud prvzoveho zbozl. Uved.ena zasIika dne 19. března 1933 shořela 
za .erepravy v.e sta~.ci K. V ~ tím zpúsobem, že sud odeslaný žalovanou 
prystll, a kdyz zamestnanc. zelezmcm vstoupd, do vagonu se svítilnami 
aby provecti1 vykládku zboží určeného pro stanici K. V. vzňala s; 
tekutl~a resp; páry z. ní ~Y'cházejíci,. a požár byl tak Pruclk/ a náhlý, že 
byly pm zmceny veskere ostatm zasllky v témže voze "I'Ůžené a vůz 
saI." byl .~hněm značn~.I:0ško~en. Po ch~m!ckém prozkoumání: jež si 
draha vJ::Zadal~, bylo. Zjlsteno, ze jde o dve ruzné látky a že látka želez
l11CI k preprave dana. byl vlastn.ě roztok pryže v těžším benzinu, který 
jest .latkou l:hc.e v~netlrvo.u (horlavou), a ž~ neude o zásilku pryžového 
zbazI., T~rde, ze :al?vana tIrma zavlmla skodu požárem zpt'bobenou 
nespravnym oZ~IaCe!"m obsahu zásilky, protože látka přepravovaná 
pa!rrla '!leZl h~rlave kapalmy, uvedené v příloze A 'Oddílu lIl-lIl a) 
k zel. prepravnrm~ ř~du, a že nejde o zásilku pryžového zboží, jak ii 
o~es1ia~elka ne,"pravne na ndkladním listě označila, přes to, že zásil'k'a 
n~ela byy oznacena podle ustanovení přepravních podmínek D v náklad
mm ,bste~vym~kute6~,ým, správným názvem a že mělo býti pod úd'ajem 
ob~~h~ napadne zapsano, do kterého druhu zboží patří, domáhá se ža
lU11~'. ceskos~o'~~nslký stát (želewiční správa) zarplacení 15.960 Kč 20 h 
s 'P':I'SI. N I ~ S I s:, u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
z t:,chto ~ u vod u: Odvolatelka tvrdí, že žalobci náležel důkaz, že 
~:' za!ovan~ d?pustila ~avinění, t. j. že porušila předpisy přepravníh'Ů 
rad~ zeleznrčnrh? odesl~ním hořlaviny, aniž ji náležitě označila, že však 
pIVy soud pokladaje dukaz t,e:n za provedený, opírá se jen .0 znalecký 
pOSli'~ek: a~kolr posudek ten označuje toliko jen za velmi pravděpo
dobne, ze slo.o roz!~k pevné.Iátky v hořlavé kapalině. Tato pravdě
pO~?bnost ply ~em~ze p~stac'Í1 a .bylo na žalobci, aby dokázal, že 
pozar vzn!kl VZl1lcenrm horlav1IJy a ze hořlavinu tu žalovaná nesprávně 
k doprav: od~vzdala. Z posudku znalce inž. Václava T. vyplývá, že 
znalec ma ovsem za velmI pravděpodobné, že látka odevzdaná žalo
vanou k přepravě byla roztokem gumy v těžkém benzinu, ale že 
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k otázce, byla-li to hořlavina ve smyslu.pmohy A, odd. lll, III a), odst. 2, 
železničního přepravniho řádu, znalec s plnou určitostí přisvědčuje, což 
jediné padá na váhu. A že to skutečně hořlavina byla, prokaZUjí též 
bezpečně nenapadená a odvolacím soudem převzatá zjištění prvého 
soudu, podle nichž byla tekutina na podlaze vagonu rozlita, a když 
železniční zaměstnanci vstoupili do vagonu s h'ŮříCÍmi svítilnami, po
vstal výbuch, páry z rozlité tekutiny se vzňaly a vznikl požár. O pov'dZe 
látky jako hořlaviny nemůže tedy býti žádných pochybností. že žalo
vaná látku tu jako hořlavinu vůbec neoznačila, je nesporné, a zjištění 
prvého soudu, jež odvolací soud přejímá, že obal byl nedostatečný, 
takže látka ze sudu tekla, není ani bráno v odpor, čímž jest podle čl. 51 
§ 1,2 a čl. 56 § 5 ž. př. ř. najisto postaveno, že žalovaná nejen odpovídá 
za způsobenou škodu, ale že je též povinna doplatiti přirážku 10 Kč za 
každý kilogram hrubé váhy. Nemá proto významu, uvádí-lise v odvo
lání, že na adresu, na kterou žalovaná zásilku odesílala, mělo býti p'Ůdle 
expedióního lístku zasl'áno nehořlavé, t. řeč. gumové mlékO' a že se dosud 
v továrně žalované při výpravě zásilek záměna nestala. Také jest zcela 
vedlejší, jak se přihodilo, že byla k dopravě odevzdána hořlavina. I když 
to snad bylo zaviněno zaměstnanci žalované, ne!ní žalobce povinen do
kazovati jejich nezdatnost. Železnični přepravní řád, o který žalujíCÍ 
stát svůj výrok opírá, nic takového nenařizuje a žalobci přísluší pro
vésti jen dlťkaz, že při odevzdání k dopravě nebylo šetřeno shora na
značených předpisú. Mimo to žalovaná tuto námitku v řízení před prvým 
soudem neuplatnila a nemůže to doháněti v řízení odvolacím (§ 482 
c. ř. s.). Co se týká výše škody, žalovaná výtku přemrŠllěnosti žalobního 
nároku nijak blíže neodůvodnila, a prvý soud proto neměl důvodu, aby 
pochyboval o správnosti vyúčtování podaného orgány státní správy 
železniční neboť nutno pokládati za to, že byla účtována jen škoda 
skutečně ~zniklá. Konečně žalovaná poukazuje na předpis § 1323 obč. 
zák., podle něhož má poškozený především nitrok jen na to, aby bylo 
vše uvedeno do předešlého stavu, a že jest oprávnén požadovati peněž.
lou náhradlU toliko, když navrácení v předešlý s("vnení ~i,ž možné. Tuto 
nemožnost prý žalobce vůbec netvrdil a jeho žaloba měla tedy býti 
odmítnuta. Proti tomu stačí uvésti, ž,e žalobce doložil, jakou náhradu 
musil dáti za zničené a poskozené zásilky, a že provedl-li sám opravu 
vozu, bylo to ve zřejmém zájmu žalované, která za celého sporu vážně 
neprojevila, že by byla dala vůz Sama opraviti. Ostatně plyne z po,vahr 
věci a vysvítá též z čl. 56 § 5 ž. př. ř., že je dráze ponecháno, pro jacky 
způsob odš'kodnění se rozhodne. Bezdůvodnému odvolání nemohlo tedy 
býti vyhověno. 

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

Důvody: 

Dovolací soud neshledal zákonného důvodu, aby rozsudek odvola
cího soudu byl změněn nebo zrušen (§ 5,10, 'Odst. 3, c. ř. s. ve !znění 
čl. I č.3 z']k. Č. 251/1934 a čl. I zák. Č. 314/1936 Sb. z. a n.) .. K vý
vodům dovolání se podotýká jen toto: Jde o uplatnění náhradního ná-
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roku drahou proti odesilateli za škoduvz'ť'šlou dráze za přepravy zboží. 
V takovémto případě nelze užíti všeobecných ,ustanovení obólJnského 
záJkoníka o náhradě škody, jak se žalovaná snaží clovodití, nýbrž jest 
užíti zvláštních ustanovení železničního přepravního řádu. Ten však 
stanoví v čl. 49, 51, § I a čl. 56 § 5 oclesnatelov'll povinnost k náhradě 
škody, aniž činí rozdíl mezi zaviněním odesilatele a jeho zaměstnanců, 

. a není proto oprávněna výtka s hlediska nesprávného právního posou
zení, že se nižší soudy nezabývaly otázkou odpovědnosti žalované firmy 
podle § 1315 obč. zák. Také pro rozsah škody, kterou jest odesilatel 
povinen dráze nahraditi, platí jen ustanuvenÍ železničního přepravního 
řádu, nikoliv ustanovení občanského zákoníka. 

čís. Hil63. 

žalobní žádost musí býti tak určitá, aby vyhovovala předpisu § 7 
ex. ř. Nestač!, je·Ji str a nám znám způsob, objem a éas dlužného 
plnění nebo opominutí. 

Není určitou žalobní žádost, že žalovaný jest povinen provésti »od
pojení od stávající elektrické sltě«. 

(Rozh. ze dne 2. Ďervna 1937, Rv II 803/35.) 

Žalující firma S-ské elektrárny, akciová společnost v P., se na žalo
vaném Z-ském družstvu pro vedení zužitkování elektrické síly, zapsa
némr spoltečenrstvU' s ručením omezeným v M., domáhá mium' Fné 10110, 

aby žalovanému> clmžslvU' hylo ,uloženo provés,tí do 24 hodlin »odpojení 
oél S'tá'vající sítě«. N íi Ž š í s o ud y zamítly ža],obu, o ch o I a c í s o u d 
z těchto d ů vod ů: Jde o to, zda jestžalobní žádost dostatečně určítá 
Vle smyslu § 226 c. ř. s., a tu jest se především obírati žalobní prosbou. 
Žalobní žádost ta zní: »straně žalovaná se ukládá«, to jest, že jest po
vínna, »aby do 24 hodin provedla odpojení od stávající sítě pod exe
kUCÍ«. Není tu uvedeno, kde a co má býti odpojeno, od které sítě a jakým 
způsobem. Z rozsudku však musí býtí jasně patrno, co, v jakém roz
sahu a jakým způsobem má býtí plněno, aby rozsudek mohl býtí vyko
natelný (§ 7 ex. ř.). Požadavkem určítostí žalobního žádání při žalobách 
o plnění sl'eduje zákon kromě účelu, aby soud mohl zkoumatí svou při
slušnost a nepřísoudí! straně něco jiného nebo více (§ 405 c. ř. s.), ten 
hlavní účel, aby rozsudek mohl býtí základem exeku>ce. Proto ustanovuje 
§ 226 c. ř. s. v souvíslosti s § 7, odst. 1, ex. l"., že obsah a rozsah ža
lOibního žádání a tudíž i exekuční titul musí býtí tak přesný, aby z něho 
bylo lze seznati mímo jiné i způsob a objem dlužného plnění, aby bylO 
podle př,esného doslovu, od něhož se nesmí soud exekucí povolující 
uchýliti, možno exekuci povolití a také vykonati (rozh. č. 12481, 10487 
Sb. n. s.). To však v souzeném případě schá!zÍ. Ža:lnbce ani netvrdf, že by 
nebyl s to žalobní nárok specifíkovatí a blíže určí ti, a kdyby bylo po
necháno líbovůli žalobcově, aby on sám určíl způsob a místo, jest 
možné, že rozsudek by zavdal podnět ke sporům dalším, jimíž by se 
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,. . . akém rozsahu jakým způsobem a kde má ?ýti 
mělo teprve urcltl, co, v J V·i- t v IObní žádosti odvolání vyhoveno. 
plněno. Proto nebylo pro neurclLos za " 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolanl. 

D ů vod y: 

, , d' ,ba o plnění není dosti určitá v~ 
Názor odvola~lho sous ~;á~~ .. p~~zsud:ek vyhovující žalobě o pln~nI 

sn;yslu ~ ,226 c. r. s., 1e p Yro exekucí (§ 1 č. 1 eX. ř.), nevyhovl~h . 
ma ten ucel, aby byl zaklad;m p, ozsudku podle § 7 ex. ř. sml byh 
žalovaný závazku vyslov~~emUe\r z exek~čního titulu možno seznati 
exekuce povo],en~ J~n te a, zLázaného také předmět, způsob, objem 
mimo o,soby opravn,en,eho ba . ti Nesta,čí.k provedení exekuce, 
a čas dlužného pInem ne o. Op0111.JJ1,U . 'brž' musí býf všechny tyto 
jsou-Ii skutečnosti ty st~anam znan'~~l:~ exe'moC' (§ 54 č. 3 ex. ř.), 
skutečnosti uvedeny: v ,navrhu na po exekučním' titulu. Všeobecné znění 
kterýžto návrh musI mlt~fodkladyhvovUjícíhO by mohlo zavdati podnět 
žalobní prosby a ,roz~u u JI v d b ve v' roku nebylo uvedeno, 
k pochybnostem pn vykonu eX:;ku~e,.~ Y j~kým ipůsobem což správně 
kde a co má býti od~oJeno, od

h 
:r~,sloedya neJ·sou vyvráceny vývody od

odůvodňuje odvolacl soud, Je oz uv 
volání. 

čís. 16164. 

p<;řad práva; , roU starostovi obce, který provedl bel: 
Narok na 'hnahradtuU pSt. kt~~fv: faktické vyhoštění obyvatele obce, patřI 

svolem ebecnt 'O zas . 
na peřad práva. 

(Rozh. ze dne 2. června 1937, Rv II 3/36.) 

, . F !"šku D. starostovi obc€, v U., do-
žalo?ce se ~a zalova~e.m, , ~.a~ ~ tím 'že na zakrnčelnÍ žalliQvan~h~ 

máM nah~ady skOdy
Ó zipUlsod~~,n;r:nají:matel vý'pověd' z bytu, a kd!~z Sl 

jako starosty dal' mu . os~va I I . . í ·ín. b t u Aloíse K., uČlml 1 na 
žalobce nalezl p? soudnn,;' vykhzen Jd~ítl Yžalobce vzíti do bytu, a že 
něho žalovaný natlak, takze AlOI~:. ložíti a odvésti do příslušné obce 
po té dal žalovaný žalobcovy svrs y na, I 
'b N . , š í s O.Jl' d Y zamltly zalobu. . 
zalo 'COvy. 1 z I.' důvodů, o něž tu nejde, 

N · š š í s o u d nevyhověl dovo an. I z eJvyc ",. 
a uvedl v otázce v právní, vete vytoene v 

důvodech: 

, , b 'r roti žalovanému ve vlastností sta~ 
Se zřením na :0, ze zalo. a c~ I§P42 . Q. nutno především v souzeno 

msty obce, a hledl'c na ~st,~nov~Jll. J. ří ust.nosti pořadu práva. Tou 
věci přezkour;'atí z .m.o~1 u~ec~~~ío~~~kdu J dhvodech zabýval a vyřeší! ji 
otázkou se vyslovne jlZ pr ..' ''"tl' Jde o žalobu o náhradu škody 

I kl- d ém Jest mupnsveucI . . ď ve smys II _ a tl. -... ". ' dně přikázána řádnym sou um, 
a ta jest ~odlel"§t 1338 ,Okbo~ny~~;· :S~!~oveními stanovena výjimka. Vy-
pokud nem zv as nImI za . 
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konávati vypovídací právo z obce C . 
san:ostatné půsohnosti obce (§§ f6

a ~7do oboru mlst~f policie, t~dy do 
k nemu jest toliko obecní zastu it I' mor. obec. znz.), a opravněno 
k o?ec. zříz. č. 76/1919 Sb. ze aPn e :tvo (§ 1I mer. obec. zříz., § I nov. 
Se zaloba o to' " I ... , .rv. rozh. Č. 3553 Sb. Boh) O .. I' , , ze SI za ovany Jako st t b " pna- I 
predpokl"'dy pro to aby nl.ohl ' I b aros a o ce U. svémocně zj'ednal 

, . ' . za o. ce z obce vyp dl·t· , 
zmocnenl obecního zastupl'~elstv d' '. . Ul I I, a ze pak d,al bez 
, lb" 'a o vestr jeho sv 'k d d 
:a ~ covy, clmž ve skutečností provedl . h . r~ ! . o omovské obce 

. ze umyslně vykonal j'edna'nl' kt.. je.o vyhostem z obce, tvrdí tím 
'1· , , el e mu v jeho fu k' dl' ' ne~ď lezelo (S'fY. Pražák: Spor ,'I' ~. CI po e zakona al1l 

zpusobil žalobci škodu zavjněn~ ?/".s ~snost l. dli,. str. 203), a že tedy 
které n.elze charakteri1sovati jakol'ú~~,~~!n~ ,s;em?cnym o a protizákonným, 
vy to narok nutno posuzovati podle ' b Y ~n Jeho pusobnosti. A tako
občanského zákona ježto I.. vseo ecnych ustanovení XXX hlavy 
lezu správního ani 'se takovS~ jl'?l neodp,oruje ani obsahu nějakého ná-
b I 'h" Y na ez neprezknumá ' k č o y y vy radne příslušné jen úř. d ." va, emuz by ovš",m 
Sb. n. s.). a y spravm (srv. rozh. č. 5610, 11258 

ČiS. 16165. 

Pcdmínkou žalOby spravOvací dl § '. 
ten, proti němuž bvl záznam po I e 41 9 knIh. zak. jest též aby 
k vk!adu. . povo en, odplral prohlášení zpŮ~bi1é 

Zalobu na spravení záznamu (§ 41 ) k' . 
singulárnímu nástupci původního I c

t 
.:Ih. zak.) lze podati též proti 

byl záznam povolen. v as nt a nemovitosti, proti němuž 

(Rozh. ze dne 2. června 19'37, Rl' II 129/36). 

Srv. rOzh. č. 10064 Sb. z. a n. 

Žalovaný František D star'í b '1' .' , 
zboži 14.000 Kč. K zajišÚ;ní, č ~ f J::~al~bcl dluz~n za prodané a dodané 
s pří~1. dal jmenovaný žalova~~ Id~~~~~~ pohleclavky dio vý,e 10.000 Kč 
do z!'stavy nejen své nemovil~sti '. I o uplsem ze dne 16. ledna 19'37 
Il;anzelkou Františkou D. ale i t ,jlchz. byl. Sp'ol~vlastl1lkem se svou 
I1lkem, a to svůj dúm č p' 39 tl nemovlt?,sh, Jlchz byl jediným vlast
knihy kat. území M., ~ n'emo:ito;íiz~psa?, ve vložce č. l@:pozemkové 
Ježto žalovaný František D star"hv ozce Č. 192 téhož kat. územÍ. 
~vou let, netrval žalobce na 'ověře~) s I' oval zaplacení svého dluhu do 
uplse, spokoj'i,v se po.u'hy·'m za'z jeh? pOd. plSU na dotč.eném dlužním 

, ' " nam'em zasta 'h " v uvedenych nemovítostech kte' b vnl o prava, na \'Sech shora 
soudu v T. ze dne 19. led~a 19IK č ~i ~~o/;eden .usll<;senÍm okresního 
Jena mImo čtrnáctidenní 'lákan ' "0 3:,8 hm, ze mu byla povo
dne~; 31. ledna 1935. Dn~ 17. f~dunalhť~~ da~sl d;ouletá ,lhůta, končící 
starsl prodal kupní smluvou z téhož d 3 vsak zalovany František D. 
dotčenjch vložkách č. 169 a 192 s ~ta nemov~tosti, ~apsané ve výše 
Frantrsku D. mladšímu za 20000' K,vel11 u synov1 druhemu žalovanému 
zaznamenána před knihovníl . kl de. Zal?bcova pohledávka byla však 
žal·ovaného. Tvrdě, že jeho ~o~le~,.e~ Pťa~a vlast~Íckéh? pro druhého 

av a rva po pravu a ze se žalovanJ 

- čís. 16165-
747 

zdráhají dáti legalisovati dlužní úpis, domáhá se žalobce žalobou po
danou na soudě dne 28. ledna 19'35 spravení knihovního záznamu zá
stavního práva, povoleného výše řečeným usnesením okresního soudu 
v T., a to na žalovaném Františku D. st. v příčině nemovitostí }emu pa
třících, a na druhém žalovaném Františku D. ml. co do nemovitostí za
psaných v'e vložkách Č. 169 a 192 poz. knihy kat. území M. Proti žalobě 
namHl druhý žalov",ný František D. ml. mimo jiné, že se žalobci k ni
čemu nezavázat, že mu není nk dlužen a že schází tudí,ž 'll něho pasivní 
oprávnění k žalobě. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby proti 
oběma žalovaným, stran prvého žalovaného z důvodů, o něž tu nejde, a 
stran druhého žalovaného uvedl v otázce v právní větě vytčené v d ů
vo de c h: Druhý žalovaný František D. ml. namítal, že se sám žalobci 
k ničemu nezavázal, že tudíž žalobci proti němu nárok na spravení zá
znamu nepřísluší, a že proto není pasivně oprávněn ke s'P0ru. V tom 
směru ani žalobce sám netvrdí, že by František D. ml. byl jeho osobním 
dlužníkem, anebo že by osobně převzal závazek k placení částky 
10.000 Kč s pří sl., nýbrž se opírá O tvrzení, že jeho žádost o záznam 
zástavního práva pro uvedenou pohledávku byla podána u soudu dříve 
než knihovní žádost·o vklad vlastnictví k nemovitostem prodaným Fran
tišku D. ml., takže byla zajištěna i na nemovitostech ve vložkách Č. 169 
a 192 pozemkové .knihy kat. území M., patřících nyní druhému žalova
nému Františku D. ml. Podle § 41 c)knih. zák. může sice býti žalova
ným ten, proti němuž byl knihnvní záznam vyžádán, avšak theoTíe 
i praxe připouští žalobu proti občma, takže žaloba mLrže býti podána 
i proti praenotatovi i proti nabyvateli (Randa, Právnik 1872, str. 79, 
rózh. z 13. července 1875, Č. 7394, Ol. U. Č. 57(1). Též podle rozll. Ol. U. 
st. ř. Č. 12641 múže bý,ti žaloba o spraveníl za'Znamenaného zástavního 
práva podána proti vloženému nástupci ve vlastnictví toho, proti němuž 
byl záznam povolen, nehledě na to, že mzsudek vyda"ý o žalobě na 
spravení púsobi také proti právnímu nástupci, na něhož mezitím hY'po
teka př'ťŠla (rozh. Ol. U. st. ř. Č. 12133). Podle toho jest žaloba O' spra
vení záznamu. též proti spolužalovanému FrantiškU' D. ml.. oprávněna. Ná
mitka nedostatku pasivní legitimace není u něho důvodná, zejména je-Ii 
nesporné, že jest nyní knihovním vlastníkem řečených nemovitostí, jež 
byly dány žalobci do zástavy. O d vol a c í s o u d na odvolání Fran
tiška D. ml. potvrdil napadený rozsudek. D ů vod y: Z rozsudku, kte
rým bylo uznáno právem, že se záznam práva zástavního povolený pro 
žalobcovu pohledávku 10.000 Kč s přísl. podle dlužního úpisu z 16. 
ledna 1933 na nemovitostech obou žalovaných prohlašuje spraveným, 
se odvolal pouze žalovaný František D. mladší, a to pro nesprávné 
právní posouzení. Výtku tu odúvodňuje tím, že dlužní úpis, o nějž jde, 
nebyl legalisován, nebyl podepsán od něho samého, nýbrž paulie' od 
prvého žalovaného, takže odvolatel vůbec nebyl k žalobě pasivně 
oprávněn. Odvolací soud poukazuje především na to, že rozsudc'k bez
tak účinku1je proti žal'ovanému Františku D. ml. jako kndhovníimu vlast
níku. Avšak odvolací soucl schvaluje též plně názor prvého soudu, za
stávaný též judikaturou, že při spravení záznamu může býti podána ža
loba jak na původního smluvce, který byl povinen k spravení záznamu, 
tak i na knihovního vlastníka nemovitnsti, na které měl býti záznam 
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spraven a která v mezidobí na něho přešla. Znění § 41 c) knih. úle 
ovšem zdánlivě je v souladu se stanoviskem odvoláni. Sluši však ze sou
vislosti řečenéhč zákonného ustanovení míti za to, že zákon neobsahuje 
žalobu pouze na toho, proti komu byl vymožen záznam, a že zřejmě 
předpokládá, že se držebni poměry nezměnily. Žalobce však nežaloval 
druhého žalovaného proto, že by" povinen k spravení záznamu podle 
smlouvy, nýbrž jako knihovního vlastníka nemovitostí, takže nebude již 
potřebí dalšího zjišťování podle stavu pozemko,vé knihy, aby rozsudek 
působil i proti němu. Vždyť i při žalobě hypotekární jest žalován vždy 
knihovní vlastník, protože jde o břemeno reální, a něco podobného jest 
i v souzeném případě. I druhý žalovaný František D. ml. se bránil ža
}ohní'llUl nároku. Proto prá'vem stanovil- napaden1ý rozs-udek, že s,e zá- . 
znam práva zástaVního prohlašuje za spravený i stran těch vložek, které 
náleží podle knihovního stavu odvolateli. Jest tedy odvolání neodů
vodněné. 

N e j vy Š š í s o u d nevyho'věl dovolání Františka D. ml. 

Důvody: 

Nutným předpokladem spravovací žaloby podle § 41, písm. c) knú. 
zák. jest mezi jiným i to, že ten, proti němuž byl záznam povolen, od
pírá prohlášení způsobilé k vkladu. Žalovaný za řízení před nižšími 
soudy nepřednesl, že se nebránil proti podpisu dlužního úpisu, a proto 
nelze přihlédnouti k tvrzení učiněnému teprve v dovolání, že žalovaný 
neodpíral podpis dlužního úpisu (§ 504, odst. 2, c. ř. s.). Jinak vytýká 
dovolání toliko, že odvolaci soud řešil mylně po právní Btránce otázku 
pasivního oprávnění žalovaného ke sporu. Než i dovolací soud schvaluje 
právní názor vyslovený nižšími soudy, že lze žalobou spravova~í podati 
proti praenotatovi i proti nabyvateli, neboť v § 41, lit. Cl, knih. záck. ne ni 
vysloveno, že vždy a výhradně může a musí býti spravení zácnamu vy
moženo protí osobě, proti níž byl záznam povolen, a nikoli i proti ,;ai
šímu vlastníku nemovitosti, proti němuž směřuje účinek záznamu a 
který jest nejvíce dotčen spravením zázn<rmu a po případě v zápěti poté 
následující exekucí. Rozsudek vydaný o žalobě na spravení působí také 
proti právnímu nástupci, a je proto v jeho zájmu, aby byl uvědoměn 
o žalobcově úmyslu, tedy aby byl napřed vyzván k dobrovolnému spra
vení záznamu a pak teprve snad žalován. Kdyby byl žalován o spravení 
záznamu pouze původní dlužník, nevěděl by po případě jeho nástupce 
o tomto sporu vůbec nic a byl by překvapen exekučním usnesením, že 
se záznam prohlašuje za spravený a že jest povinen zaplatiti útraty 
exekučního návrhu. Příčilo by se i požadavkům bezpečnosti a poctivosti 
úvěrového obchodu pozcemkového, kdyby mělo býti možné, aby 
knihovní vlastník nemovitostí, který si opatřil úvěr jejich knihovním 
z3lStavením, jehož podmínkou jest jen dodatečné vydání proMášen,í způ
sobilého k vkladu, mohl splnění dotčené podmínky zmařiti převodem 
vlastnictví na jinou osobu. Nelze namítati, že by nabyvatel nemovitosti 
mohl utrpěti dodatečným spravením záznamu újmu na svých zájmech; 
zájmů těch může s dostatek dbáti při nabývání vlastnictví nemovitosti 
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atížených zaznamenanou pohledávkou, neboť. nabyvatel sv,~ch ztáin;ů 
z , ~ v ozemkové knihy záznam seznatI a tak Sl llve omll, ze 

~~~~;: j~~zzea~,fmenaná, a proto, jen podmíněn~ pohledá~;:~~:~~~ .~;~~ 
vením býti přeměněna v pohledavku nepodmmenou, za c ) 

nemovitost ručí. 

čís. 16166. 

o , od' h I (k' ke !mnkursu povinného Přihlášeni nedoplatku prev niC pop a tl '- " .• C 
není zákonn' m prostředkem k jejich vymáhán~ a l!eprer~suJe se 11m ,n-
1etá promlč!cí lhůta stanoven~ pro přednostm zakonne zastavm pravo 
(§ 72 pop1at. zák. č. 50/1850 r. z.). 

(Rozh. ze dne 3. června 1937, 1937, R 1 413/37.). 

Ex e k u ční s o u d rozvrhuje nejvyšší p:odáni ~a exekučně v~?ra
" lOU nemovitost nepřikázal československcmu. statu (bermmku urad~ 
zel]) přihlášenou' pohledávku na převodním poplatku .. R e u rDs I:, I 
v . I I' k .. ť 12 359 Ke 60 h u-s o u d přikázal na dotčenou poh 'e( av u cas KU • - . :. - d' 
vod . Poplatek z pi'evodu, který byl přihláše~ v predno~tDl~' pora I, 

vzfahu 'e'na nemovitosti zapsané ve vložkach c. 124 a 460; PI e~?d ~yl 
se d J I, 1031 PI'vy' soud vyhověl odporu vyma,la]lcI venteh;:y 
prove en ro~u " . '. .' rl' oz 
proti přikázání dotčeného poplatku v přednostDlm por"., I v ~~~~n rtří= sahu dovolávaje se toho, že jest poplatek, pron:lčen, lezt~ ne RY k v . 

, " o ; "d ánÍ vloženo pro neho zastavnl pl avO. e urs Je 
~ei:t~~~I~e od;vg~~ě~:~,eboť nelze přehlédnouti, že bylo proralčení podle 
§ 10 konk ř. dne 2. března 1932 přeruš,eno proht:sel1l!": ko_nk~rsu n: 
'mční ovinné ač konkurs ten nebyl dosud, SkO'l1cen. Preruse~l, t~ Se 

~ti~~~fen~~o V~!~~~~~O~l~f;:~~ht;rt!v~pat~~'al~~iu~dnyeb!ul~ ~;;'r:~~~~ 
nemovitost za poplatek z prevodu. . 

Ne j v y Š š i s o u d obnovil v té příčíně usnesení soudu prvé stohce. 

Důvody: 

Zakonným prostředkem k vymáhání převodních poplatků není pouhé 
"hl" "eÚch nedoplatků ke kon1kuifsu po,vimcého a nehe vyvoz~vatl 

,pn aseDl J Listanoveni § 10 konk. ř. Č. 64/1931 Sb. z. a n. Neboť pr~ru7, 
~~~r p~~:n~čeni podle § 10 konk. ř. má na zřeteliien přer.ušenr, pr,O'iTIlcel~~ 

árol'u iakožto k o n k u r.s rl í pohledáv,ky, tedy osobntho naw,(t\ pro 1 

t;, ~. J O'n'ěvadž konkursní pohledávku nelze jinak vů~ec l:Plat!11tI, 
up~dC,I!hll?"KOU (§ 104 105 ods!. 3 konk ř.). Netýká se to vsak prerusel1l 
nez pn as "., . 1 'k) R něž ustano-
romlčení přednostního prava vecneho (§ 72 pop . z~ .. ov. '. . _ 

eení § 55 konk. ř., obsahující předpoklady pro. predno~tnl pravD po 
platků, se týká přednostního prava k o n k u r s n I pohlec1avky. 

V souzeném případě mohla Hnanční správa dokonce I za) ko:~ktUr~u 
. k k k' , 64/19'31 Sb z a n .. UZl I ne-(čl. III č. 3 uvoz. ustanovent e ~n; r. c. , , ." . ří-

kterého z prostředků k vymáhám prevodntho poplatku ve smyslu na 

I 
I', ! 
I, 
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~e~í l~li~!str~ finan~í z,e d:le 3. května 1850, Č. 181 ř. z. za účelem ře
I ~cen.,1 tnletc pro;l1lcw Ih,:ty p~ednostnÍho práva, stanovené v § 72 topl. 
zak. c. 50/18:>0 r. Z., poncvadz platebnr rozkaz ze dne 17. března 1932 
byl spravc~ konkursní. podstaty doručen dne 21. března 1932 a poplatek 
by: splaÍ!;y do ~30 dnu od doručení, t. j. do 20. dubna 1932. Tříletá pro
nr~cecl Ih,:ta prednostního práva uplynula tedy teprve ánem 2'0. dubna 
b35, kdezto konkurs byl vyhlášen dne 2. března 1932. 

čís. 16167. 

Odpovědnost dozorce ustanoveného podle § 9 zák. Č. 12/1894 ř. z. 
. ~ozo.rce ustanovený podle řeč. předpisu má na rozdíl od závodního 

dbah tOhk~ toho~ aby. bezpečnostní opatření předepsaná báňským úřa
de~ n~b zavo~m spravou byla dodržována a prováděna nikoli učiniti 
v~skera be~pecnost?í ~pa!ře?l, jež jsou způsobilá zameziti při opatrném 
vykonu prace ohrozem delntkovo, I bez výslovného příkazu a předpisu 
podle zkušeností a vědy. 

(Rozh ze dne 3. června 1937, Rv I 2593/35.). 

Žalobe.e: j<;nž jest horníkem po 32 ler, pracoval v posledních čtrnáctí 
letech na Jame J~;l, III., patřící' vlastnioky firmě Uhelné společnosti, a. s. 
~ M. R. Jako ~avlr, z_amestnaný v plánu, utrpěl na uvedené jámě dne 12. 
celvna1931 uraz. zal.obce .,Jest 175 .. cm veliký a vozík (hunt) jest až 
k oikraj~ 14~cm v}"soky, stOJI' na kol'ejlch a vid'lice jest vysoká asi 15 cm 
re~p; prevysuje okra:j vo'zí:ku· oas,i o 150m. Nosný kotouč, z ně-hož po
dle, z~~oboova tvrzem Iano spadlo, není vzdálen výše než 2 m 30 cm od 
~orejslho "okraje. kolejn~c na lanové dráze. Tvrdě, že při práci dne 12. 
celvna 19;,1 u vychodl11 lal;ovky, a}o při odtahování vozíků, které jsou 
doplav~~~I'y lanem a ~tere se z n<;ho samočinně vyvěšují, vyvěsilo se 
lano bezlcl P.o. k~t~ucl a spadlo zalobci na hlavu, takže se zhroutil 
a ~o;lk zapn~<y jeste na laně na něho najel a způsobil mu zranění do
~naha se na zal?vaném dozorci (~rchním důlním) Antonínu H. náhrady 
skody 37;514 Kc 08 h a plac~nl duchodu 515 Kč 92 h měsíčně. Žalovaný 
n~l~ltal,z,e toho dne, kdly se uraz Srta'!, naJezl žalobce ležídho na prázdné 
tratldol_llI lanovkt? kde nebylo žádných vozíků. Místo nehody bylo 
mezI dvema kotoucl,~lano bylo na obou zavěšeno a běždo řádně. Lano 
s k~t~uče nespa':lo. Zal?boe řekl tehdy žalovanému, že posunoval vozíky 
a fl(~zpozorovaIJ ze za nIlm Jedou VOZlky na laně, a, že se tak dostal mezi 
VOZI~t· O spadn?tí lana nic. neříkal. Ods!. II všeobec. bezpeč. předpisů 
nemuze ;'lpad~llÍl lana zabral1lt~ .. M.lm? to n~hí ž3dného předpisu pro 
mcstecky re,:'l'r o t. z~ .. obsazov.am jedmm muzem. Zaloba byIa zamítnuta 
s o u d Y v sec h trl sto II c, n e j v y Š š í 111 S ° ude m z těchto 

cl Ů vod ů: 

. V ~ouzené věci jde? žalobu horníka, jemuž se přihodil na dole fl 

pracI uraz, na, nahradu skody podle § 47 zák. o úraz. poj. Žalo'vaný tYl 
dozorcem na sachtě a odpovídá tedy v rozsahu druhého odst. § 47 dotč. 
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zák., když se dokážc, že úraz způsobil úmyslně nebo zaviněním. Hrubé 
zavinění se nežádá. Žalobce musí dokázati nejen, že mu vzešla škoda, 
ale i protiprávní čin (opominutí) žalovaného a kausální souvislost 
vzniklé škody s protiprávním činem. Na žalovaném pak jest, aby se po 
případě podle § 1298 obč, zák exkulpovaI (srov. rozh. Č. 14076 Sb. n. S./. 
Žalobce požaduje náhradu škody jednak od žalovaného (dozorce), jed
nak od závodního inž. Františka K. Nerozlišuje při tom mezi oběma. 
Předpisy §§ 1701 a násl.. obec. hor. zák, § 93 prováděcího předpisu 
k obec. hor. zákonu, dále § 4 zákona č. 12/1894 ř. z. v.e spojítosti 
s § 1157 obč. zák. ukládají závodnímu povinnost učiniti veškerá bezpeč
no-stní opatření, jež jsou způsobilá zameziti při opatrném výkonu prác'" 
ohrožení, dělníkovo. Zpil'sob ",bezpečení je př.edepsán v § 170 obec. hor. 
zák. Má se státi tak, jak jen možno (srov. mzh. č. 138, 14076 Sb. n" s.), 
a je třeba prov,ésti ochranná opatření i bez výslovného příkazu, a před
pisu, když jsou jen známa podle zkušenosti Jo vědy (Isrv. rozh. Č. 3.093 Sb. 
n. s.). D o z o r C e ustanovený podle § 9 zákona č. 12/1894 ř. z. má 
obor působnosti zřejmě užší. Ten má dbáti, aby byla dodržena bez1peč
nostní, opatření předepsaná báňskjAm úřadem ,nebo závodní správeoH,ne
lze ho však činiti ,odpovědným za neprov,edení olpatření, jež nemů,že na
říditi a provésti, ježto nenáleží do oboru jeho působnosti. Posuzuje-Ii se 
spor s tohoto hlediska, stačí v příčině žalovaného dozorce Antonína H. 
odpověděti na otázku, zda bylo bezpečnostními předpisy předepsáno ně
jaké zajištění lana na nosném kotouči. Tu pak schvaluje dovolací soud 
závěr nižších soudl!, že podle bezrpe:čno'stních předpisů· pro obvod revír
nfho úřadu v Mostě ze dne 6. ,července 1911,č. 6296/11 (odd.],1 F II), je 
předepsáno takovéto zabezpečení jen pro manipubční místnosti a ne 
také pro přeložitelné stanice lanovky v dole. Nelze proto žalovanému 
jako dozorci vytknouti opominutí tohoto zebezpečení, ježto samostatně 
nemohl něco nového nařizovati, nebylo-Ii správou závodu nějaké bezpeč-
1108,tn& opatření, v tom smér,u, nařizeno. Žalovaný Antonín H. neodpo
vídá tedy za úraz žalobcův, i kdyby bylo správné žalobcovo tvrzení" že 
lano s kotouče spadlo, jej udeřilo a omráčÍ'io a bylo příči,nou, že se dostal 
mezi vozíky. Žalobce tvrdí sice dúsledně, že byl udeřen spadnu vším 
lanem, opřel však žalobní prosbu eventuálně o tu skutečnost, že napjaté 
lano z nějaké příčiny povolilo a při vymrsknutí jej udeřilo. Že by v tom 
směru byly vydány nějaké bezpečnostní předpisy báňským úřadem, nebo 
nějaká bezpečnostní opatření důlní správou, nebylo žalobcem ani tvrzeno, 
ani prokázáno. 

čís. 16168. 

Odpovědnost advokáta a advokátního solicitátora. 

Advokátnl solicitátor jest osobou nezdatnou (§ 1315 obč. zák.), po
tvrdil-li při intervenci u notáře za účelem' ověření podpisu na dlužním 
úpise totožnost nepravého dlužníka, krerého sám do té doby neznal a 
jenž mu byl teprve třetí osobou představen • 

Byla-li zápíljčka následkem toho vyplacena jiné osobě než vlastnlku 
nemovitostí, na níž měla býti zápůjčka knihovně zajištěna, Odpovídají 

" 

li 
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advokát i jeho solicitátor zapůjčiteli za škodu tím vzniklou rukou spo
lečriou a nedílnou. 

Ke škodě náleží též útraty sporu, v němž zapůjčitel, žalovaný vlast
níkem zatížené nemovitosti na výmaz zástavního práva, podlehl. 

(Rozh. ze dne 3. června 1937, Rv II 445/35.) 

Pro žalobkyni C. M. záložnu v B. bylo podle dlužního úpisu ze dne 
9. íistopadu 1926 vloženo n·a clorrněč. p. 150, zapsaném ve vložceč. 142 
pozemkové knihy katastrálního území v L., zástavní právo za zápůjčku 
7.000 Kč se 7% úroky z prodlení, y,; % jístíny dosud nezaplacené jakožto 
správního přísp'čvku půlletllě napřed splatného a s vedl·ejším příslušen
stvím do výše 1.050 Kč. Dlužní úpis i kníhovní žádost za vklad dotče
ného zástavního práva byly sepsány v advokátní kanceláří žalovaného 
advokáta, u něhož byl druhý žalovaný solicitátorem, a dlužní úpis po
depsán domnělou Marií Š., tehdejší knihovní vlastnici uv·edeného domu, 
a to znamenim ruky, k němuž připojil jméno podpisateLky žalovaný so
licitátor jako svědek. Podpis resp. znamení ruky domnělé Marie Š. byl 
ověřen bývaLým notářem Dr. L. v B., kterému totožnost tvrzené podpisa
telky, totiž Marie Š., potvrdil svědek jemu osobně známý, totiž žalovaný 
solicitátor. Rovněž i prohlášení o postupu přednosti dotčené pohledávky 
před právem výměnku Františky š. bylo uvedeným způsobem podepsáno 
domnělou Marií Š. Knihovní žádost za vklad uvedeného prohlášení byla 
seps"na též v řečené adVokátní kancelMi. Poté předložili žalovaní žalu
jící záložně dlužní úpis, o nějž jde, s vykonávací doložkou, knihovní 
výpis o nemovitosti zapsané ve vložce č. 142 v L. a podací rubrika o po
dané knihovní žádosti za vklad přednosti zápůjčce C. M. záložny v B. 
7.000 Kč s přís!. před uvedenon výměnou Františky S. a žalobkyně, ježlo 
šlo o advokáta, ,povolenou zápůjčku likvidovala, zúčtovala a vyplatila 
žalovanému advokátu k rukám spoiužalovaného solicitátora, který byl 
k příjmu a vyzvednutí télo zápůjčky zmocněn. V roce 1927 po prodeji 
domu č. p. 150 v L. však vyšlo najevo, že Mari" š. dlužní úpis ze dne 
9. listopadu 1926 znějící na zápůjčku 7.1J00 nepodepsala a peněz neob
držela, nýbrž že byl dlužní úpis podepsán jinou ženou, která se za Marii 
š. vydi<valla a jejíž ,Iotožnost j.akoclomnělé Mari·e Š. notáři ,potvrd'ili Karel 
š., zeť Marie Š., spolu s žalovaným solicitátorem. Karel Š. byl pak pravo
,platně mimo jiné u,mán vi'nil1ým, že počátkem listopaclu 1926 žalobkyni 
lstivě předstíraje, že uzavírá zápůjčku jménem své tchyně Marie Š., uvedl 
žalobkyni v omyl, jímž měla utrpěti škodu 7.000 Kč, a že tu škodu ža
lobkyně utrpěla, a v důvodech rozsudku se uvádí, že Karel š. dal pod
vodným způsobem intabulovati na dům své tchyně Marie š. v L. 
7.000 Kč, a to tím způsobem, že matku Marie Š. Františku S. předsta
voval jako majitelku domu, že Františka S. pak nevědouc, oč jde, po
depsa·la ,potřebné Listiny k intabulaci, a že její podpis ověřil notář Dr. L., 
jako by to byl podpis vlastnice domu Marie Š., byv oklamán tvrzením 
Karla š., že jest to vlastnice domu Marie Š., že na základě těchto faleš
ných dokladů poskytla žalobkyně zápůjčku domnělé Marii Š., že však 
si peníze dal vyplatiti jako její zmocněnec on sám. Pravá Marie š. po-
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dala na žalobkyni dne 15. února 1930 žal?~u, jíž se p:av?plat,ně ~o 
řízení ve všech třech stolicích domohla vydam rozsud·~u" ze zalupcl z~
ložna jest povinna, aby opatřila na své útraty kmh~vn,1 ,:~:naz prav~ za
stavn,ho vloženého na c10mě č. p. 150 v L., pro lejl zapujcku z dlll'zmhv 
úpisU! ze'dne 9. listopadu 19267.000 Kč s přís~, a .~b'y ji z~platila ú:r~ty 
sporu vše do 14 dnů pod exekucí. Ten spor zal,ujlcl zalozl:a opo~ed~la 
oběma žalovaným a zároveň žádala za poskytnutI zastoupe,~1 v dotce~em 
sporu. žalovaný advokát pak vstoupi]; do sporu Jako ved],ejsl· I11terVel1le~.t. 
žalobní nárok nemohla žalobkyně tehdy uznalI a sub-mltovatr, proto·ze 
žalovaní žalo-bní nárok neuznali a žalovaný advokát pro~i ně~uo vznes! 
námitky. Tím utrpěla žalobkyně škodu jednak ~yplac:em:r:. zapulčkove 
valuty, jednak útratami sporu o výmaz, a to v uhrnne ,VySl 13.3.~5 K,č 
42 h, a domáchá se proto se zřením na nem~}etnos:t Karla s: a Fra~tI-sky S: 
její náhrady na žalovaných, kteří přes to, ze am jeden, anI druhy nezn~!1 
ani Karla š., ani Marii: š., "ni Fran·tišku S., nezachov~h P?vln~ou pe~) 
při jednání o zápůjčce a zejména při zjišťování Ů"sob jl?' uplne .n~zna
mých a žalovaný advokát odpovídá i za nezdatnost sveho solrclt,atora. 
Žalo.tě co do částky 12.985 Kč 42 h s přís!. vyhověly s o u d Y v sec h 
tří s t o I i c, ne j vy Š š í s o u d z těchto 

d ů vo d ů: 

Po prálvní' stránce nutno mílli na úeteU, že J.istiny, ji.chž sepsáním byl 
prvnUalovaný (advokát) pověřen, nebyly určeny po~ze pro j,e~o z:n0 ':'

nitele (klienta), nýbi"ž i k předložení žal;obkynr" a. ze v d'lu.zmm. u~~!,e 
ze dne 9. listopadu 1926 byli oba žalovam zmocnem, aby prov;dh neje~ 
knihovní zajišiění povolené zápůjčky, ale i a~y vyz~edl,1 u ~alob~yne 
zápůjčku pro dlužnici a jejím jménem. Tento úce~ do.tc;nych I~~tm, zalo
va:ným známý a jejich spolupůsobení ~ř,i výplate zapujčky j~Z prede~ 
stanovené ukládaly jim bez pochyby zvysen~uoP?zo.~~?st a pechvost p~1 
znzení a použití dotčených I~stin. Podle, ~jlsten.1 n.!zslch . ~toh~ P?tvrdll 
druhý žalo'vaný u' notáře totoznost d~mnele Mane s. s dluz,l1Icl, ples to, 
že ji sám až do té doby vůbec neznal a že mu te~r,:e tenkr~te b~la ~ar
lem ·š. představena. Nezáleží na tOI11, zda druhy zalovany (s?hclt~~or~ 
splnil jen příkaz svého z"městnavatele, aby mtelrvenov,a~ pn o~ere::1 
podpisu dlužnice, neboť jednak s~m_ netv~9í, že ,:,U prvn~ z~lovany .. pn
kázal aby potvrdil totožnost Mane S., amz se mel presv~dčllI o)ejl to
tožno'sti jednak nebylo vubeczjištěno, ž.e první žalovany byl pntQmen, 
když se' domnělá dlužnice do jeho kance!lá!e, dostav~la. Je l?r?to souhl,~
síti s názorem odvolacího soudu, že druhy zalovany (s?hclt~tor). v pn
padě o nějž. jde, neprokázal náležité píle, dokonalé svedoml!OslI a na
iprosté dbalosti, nýbrž že u něho ~Io? druhý nedostatek potrebné spo
I.ehlivosti, pročež ho nutno pok!adatr 7a ?:O'?U :~ezclatnou ve s'n:yslu 

§ 13J 5 obč. zák., třebaže jde rohko o o]eidmely pnpad. ~ato skutec?ost 
však odůvodňuje záro·veň i odpovědn~st 'prvnlh~ žalovaneh~ (advokata), 
jenž kromě toho byl se zřením na 10, ze I osobne ~l'l. zmo:':.ne? k vyzved
nutí zápůjčky a k jejímu vydání, povine~, ~ynaloz.'tr zv:a~tm opatrno~t. 
Vžclyť jest nedovolenýi111 jednáním zavaJzujlclm k mrhrade skody nejenom 

48 
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takové, které se příčí zvláště daném "k " .. ale i ono, které se příčí 'b . u pr; azu nebo zvlastmmu předpisu, 
oby~eljné, tak i odborné. ~~~o~~n~~~~!cr:~)IS~ JneRbVoPlla6tr4nZo/s3toi, akt to !ha'k 
se za ovaní dl' ., ' . . ere o 

S
ta. m ,řetšel ném ~~~~~aJ~pl~~n~~a s~u~~~~vf~to~~ pn~~~~í,§ jg\05 vo' bpc!í'padkě 

e zre e em na ucel a u c'e . dl "h . . . za . ření listin .r m . U:lll o. UplSU nelze také tvrditi, že se ově-
dáti obst y nestalo. v r~111c: zalezltostr, jež měl první žalovaný (advokát) 
i otud. aral!. Vytr,~aJ1-h zalovaní právní mylnost napadeného rozsudku 
. p ,. -. "poklud: lllZSJ- soudy pokk.daly též útraty SpOTU Ck I a) 269/30 
~~b~~stte~~Od:y z~lobky:ni vzešlé, přehHžejí jednak, že onen spor byl z-pu-

z zaVlllemm zalovanych Jed k" ." povinnost k náhradě 'k '" na ze I samI dnve neuznali svou 
kyně zajištěr'h ' s ody pro pn1pad výmazu zástavního práva žalob
žádati a Je o, na nemo;'ltostr Mar;e s. Nemohou tedy na žalobk III 

vznikl~ ž~ro~~ :~b;co~.~ra~lla pral! :alo?~.pr:lVé Marie Š. Ježto šk.5ua 
žalovaných, pBSlušF J'í pl~~!:§n~J~~4ycebJr:eJsI. pIle a pozorno~ti. se strany 
k n' , " . " o c. zak. I nahrada usleho zIsku 

nýc~m~:sťe~~np:i~~~~~:/~~~k;I~~~~~. škoda mohla činiti 6% zažalova~ 

čís. 16169. 

náje~~ědnost majitele domu za škodu způsobenou při opravě domu 

Pronajimatel domu J'est náJ'emd odpověden za ' b ' podl - b . zpuso enou skodu 
Zák.)~ vseo ecnych ustanovení o náhradě škody (§§ 1295 a další obě. 

SOb!~e~: !Iemá ~r?k. na náhradu jen takové škody, která byla způ· 
N' . y.m a pe~hvym postupem při provádění oprav domu 

neu~!emce Jest po~men ~činiti po dobu oprav potřebná opatř~ní ah 

re~:~~~ ť.r:rj~~~~ej~s:k~~~1n~~y~:~~!~~ ~~r~rn~:n~! ~::!~~i 
, ~fI oprave budovy hrOZ1, a to zejména tehd . so r .! 

rnlstnosb po dobu oprav nezpůsobilé k užívání. a, J u- 1 pronaJate 

(Rozh. ze dne 4. června 1937, Rv I 183/36.) 

a b ~al~jící !irma má ji~ o~ roku 1905 najat pro své kanceláře sklady 
uve'~en .um ~. p. 4 a dum c. p. 4a) s příslušenstvím v Ú. Mezi oběma 
skladidě~lp~í~~~d:s: vy~ta~ěn~ přístavba, kte!é užívá"žalobkyně jako 

?bývaného žalující fi:m~: ~ ~~;ěu r;n1u~ ~tr;~~~~J'~I~tuk~?dU z bytu 
c. p. 4a). Přístavba skladiště s I. h' o n la domu 
v roce 1912. Dne 1 . . . I; oe o~, str:chou byla provedena 
a klempířem R 8'

h 
dlubna 1934 rano pnsel zalolva-ný s pokrývačem 

provésti o' Iravu' s~de o hdn;1 na plochou střechu skladiště, aby dal 
Po odkrytl vadného cJ~rst: ~~~!~Ch, kde vO,d,: prosakovala do skladiště. 
pleehování a potř,eboval k to~u J;nen;lVa!{ reme;sllllk, R. opraviti sešlé 

aby spravoval plot. Nebyl proto ;.s~r~rac~~~ ~~~~r~a~~~~~ý a P~~;r~~~ 

>1 
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místo střechy bylo jen povrchně přikryto. Žalovaný neupozornil žalující 
firmu, že započne uvedeného dne s opravou střechy a že nebude do 
večera hotov, a také ji nevyzval, aby odstranila zboží ze skladiště. R. po
znamenal však večer při svém odchodu, že byl nejvyšší čas, že se střecha 
dávala do pořádku. Ta pomámka vzbudila u žaloblkyně obavul, a proto 
manžel majitelky žalu-jící firmy Ing. P. a Josef H. odstranili sami velkou 
část zboží v hodnotě 50.000 Kč, které bylo ve skladišti pod odkrytým 
místem a v jeho blízkosti. V noci na 19. dul:ma 1934 byl liják a Ipromočil 
střechu skladiště, která měla již odří,murtollJ -část lepenky, a pod celou 
střechou se podlila voda. Voda pronikla střechou a stropem nejen v mís
tech, kd,,, zboží bylo odstraněno, ale i kolem ve výměře as 12 m', takže 
ve skladišti bylo na zemi místy až 5 cm vody. Při tom bylo zboží, které 
ve skladišti ještě zbylo, poškozeno a bylo je nutno dáti jinam.R. při 
svém příchodu dne 19. dubna 1934 do práce prohlásil, že on za věc 
nemůže, že by ke škodě nedošlo, kdyby mu žalovaný nebyl vzal tesaře 
a kdyby se věc dělala tak, jak on chtěl, a že střecha je prohnilá. Po 
okamžitém zpravení žalovaného o tom, co se stalo, byla zjištěna škoda 
v úhrnné částce 39.570 Kč 20 h. Tvrdíc, že žalovaný zavinil způsobenou 
jí škodu, domáhá se na n_ém žalující lirma náhrady v uvedené výši ža
lobou. žalobě vyhověly s ú u dy vše c h tří s t o I ic, ll, e j v y Š š í 
s o !ll d uv-edl v otázce, ú n'Í'ž jde, v' 

důvodech: 

Z ustanovení § 1118 obč. zák. neplyne, že majitel domu neodpovídá 
za škodu způsobenou po dobu oprav budovy. Z jeho poslední věty vy
plývá jen tOl, že náJjemce musí dovoliti 'll Ul tln é -opra'vy a že nájemce 
nemá nárok na náhradu škody, to jest škody způsobené řádným a pečli
vým postupem při provádění opravy domu. Způsobil-li však majitel 
domu 'Při tom nájemci' škodil jiným způsobem nežli řádně prová
děnou opravou, pak jest otázku náhrady škody posuzovati podle obec
n-ý.ch ustanú\Oení ú ná;hradě škody, obsažených v 30. hlavě oibč. zák. Ná
jemce jest ovšem povinen učiniti pO' dobu oprav potřebná opatření, aby 
ncwtrpěl Š!kodu n,a sV'Ý'ch věcech, pokUlcl mohl seznati hmzíd nebezpečí. 
(§ 1297 obč. zák). Pronájemce však jeslt povinen upozomiti ho na to, 
že mu takové nebezpečí hrozí, zejména když po dobu oprav jsou najaté 
místnosti vůbec nezpůsobilé k užívání. Že by byl žalovaný tak učinil, 
nebylo zjištěno, a nebylO také zjištěno, že žalobkyně musila seznati, jak 
velké nebe~pečí hrozí jejímu uskladněnému zboží, a pokud nebezpečí 
to postřehla, učinila případná opatření tím, že vyklidila zboží v ceně 
50.000 Kč. O náhradě (lijáku) nelze tu mluvití. Neboť škodě dešti\m zpu
sobené mohl žalovaný zabrániti bud' zajištěním odkryté střechy, což se 
dalo provésti v jednom dni, jak bylo zjištěno posudkem znalce, anebo 
upozorněním žalobkyně, aby zboží přes noc ze skladiště vyklidila. Nejde 
tu proto o živelní příhodu a marně žalovaný odkazuje na dopis ze dne 
13. ,lověína 1907, podle něhož prý bylo smlu"eno, že se za takové škody 
nepovoluje srážka z nájemného. Netřeba se trtdíž zabývati otázkou, zdali 
jde v souzeném případě o rušení náj:eimního práva podle § 1096 ohč. 
ziťk., poněvadž stačí, že žalovaný odpovídá za způsobenou škodu podle 
všeobecných zásad o náhradě škody. 

48' 
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Nekalá soutěž (zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.). 
I spolek, který je především organisaci kulturní má však i vlastní 

prod,ej?Y, v ni~hž prodává zboží po živnoste,~sku k dosažení zislm, je 
souteZltelem vyrobce nebo prodavatele zbozl téhož nebo podobného 
druhu. 

(Rozh. ze dne 4. června 1937, Rv I 2795/36.) 

Žalující Svaz junáků skautů republiky československé v P., který 
se padJe stanavschválených ministerstvem vnitra snažl a'dasažení svýC'll 
účelů mimo vybírání příspěvků i opatřaváním peněz svépomocnou čin" 
ností, vedením podniků k výrabě a prodeji předmětů pro skautské po
třeby a. má též živnastenský list, jest majitelem spartovního podniku 
v P. a JIných IP'rodejen, jichž prostřednictvím jsou pradávány různé před
měty pro potřeby jeho členů, zejména také skautské 'Odznaky s typickou 
styJ,isaVlanou Hm a psí, hlavou,. Ty předměty dává žalující Svaz vyráběti 
,podk přesných předpÍlsů a dává je do 'Oběhu na celém území repubHky. 
Roku 1927 určil datčený spalek jako část oficiální uniformy svých členů 
také přezky z mosazi pro kožené pásky, na nichž jsau skautské adzna:ky 
(šesticípá stylisovaná lilie s obrazem psí hlavy) a 'I' kruhu ná(pÍs 
»Svaz junáků Skautů v čSR. - Bud' připraven«. Výrobu uvedených 
adzn"ků a přezek zadává žaluijíd Svaz rŮlzným výrohcům, kdežta jejIch 
prodej si vyhradil výhradně pro sebe. Nápis »Svaz jun.rků Skautů čSR.i< 
jest oficiální Óznačení žalující strany, heslo »Buď připraven« jest heslo· 
skautské, které se ji!ž po mnoho let I> členů tak vžilo, že vš,echny vý
rabky s uvedenlými označenLmi musí býti poklád'áJny pro žalu1ící Svaz 
za právě tak přiznačné jako typické odznaky s lilií. Řečené skautské 
odznaky jsol> kramě toho pro žalujkí Svaz chrlÍJněny podle vnlÍJmkového 
práva u obchodní a živnostenské komory v P. Před několika tedy zadal 
žalobce výrobu odznaků a přezek: také žalovanému na vlastní účet a 
zbo~í vyrobené žalovaným bylo potom odprodáno v prodejnách žalob
cavych. Roku 1927, kdy byly přezky změněny, byla zadána výroba 
jiným výrobcům. Žalovaný vš<lk svémocně dále vyrlÍJbí a do prodeje dává 
odznaky a přezky skautských stejnokrojů a přezek přiznačných a do 
prodeje dlÍJvaných žalujícím Sva'zem. DomlÍJhá se proto, aby byl žal:ovanY· 
u'znán povinným zdržeti ,,,, a) výroby a prodeje skautských odznaků 
všech v.elikostí se šesticípou stylisovanou lilií a psí hlavou, b) výroby 
a prodeje všech odznaků přezek a každého, jiného zboží s nápisem »Svaz 
Junáků Skautů v čSR.« a.8 heslem »Bud' připraven.«, c) vydávání a ro
zesílání ,letáků a tiskopisů, v nichž jsou nabízeny k prodeji výrobky 
označene pod a), b) d), zl'pi'atiti žalujídmu Svazu č"stku 30.000 Kč 
s pHs!. a že žalujíd Svaz jest oprávněn U'veřejniti' ,pravoplatn'ý rozsudek 
bez důvodů v určených .časopisech. S o udp r v é s t o I j ce uznal 
podle žaloby sub a), bl, c) a přiznal žalabkyni 5.000 Kč odškadnění. 
O d vol a c í s O u d potvrdil napadený rozsudek. 

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

Čís. 16170 -
757 

Důvody: 

Nezáleží na tom, že odvolací soud posoudil závadné jednlÍJní žalo
vaného jenom podle předpisu § ll, odst. 3, zlÍJka·na proti nekalé soutěži 
a že již dále nezkoumal, zda by bylo možno podřaditi ono jednáni žalo
vanéhO' pod skutkovou p~ds~alu § I řečen~ho z.rka.na, j~k to učin~l pro
cesní soud. jde jen o pravnJ POS?UZ;,nI vecI, ktere. muze do~o~aSI soud 
přezkoumati v celém rozsahu, pnhhzeJe k tomu, Jak davolam zalova
něho bylO provedeno. Dovolad soml má z·a ta, že pozas!a~en~ jedn~ní 
žalovaného jest uznatI za zavadne podle obou uvedenycn zakonnych 
ustanovenÍ. Žalující Svaz jest ovšem na prvním místě organisací kul
turní. Než ,podle skutkového zjištění má také vlastni prodejnu a po 
leta prodává své zboží po živnostensku a k dosažení zisku, a to zboží 
podobného druhu, jaké vyrábí a pr?dává i žalovaný. ,Prata j~OU sporné 
strany soutěžíteli ve smyslu § 46 zakona protI nekale soutez!. Byly ta 
právě ony hospodářské zájmy žalujícího Svazu, do kterých žalovaný za
sáhl svým jednáním, takže tu jde o jednání v hos:padMském styku. Ze 
ono jednání je způsobilé poškaditi žal~j~d spolek, ž~lovan~ ~ni n.~l?o
pírá, a plyne také ze skutkovych Z]!stelll, ze k poskozem zalupclho 
spolku jednáním žalovaného skutečně došlo. Jednání žalovaného, nelze 
srovnati s požadavkem dobrých mravů soutěže. žalovaný užil tu znaku 
a jména žalujícího Svazu při výrobě odzna:ků a přezek, které pak roz
prodával, a to v takovém provedení, že podle zjištění mohla nastati zá
měna mezi výrobky jeho a výrobky, které uvilděl do obchodu žalující 
spolek, a to právě mezi zákazníky, kteří - jak sám žalovaný uvádí
jsou členy žalujícího Svazu. Ti ovšem, nekladou ,váhu na :0, kde ?yly' 
znaky vyrobeny, avšak podle prove.;Ielll., mohou mltr za to, ze p.ochazeJI 
z pramenů, jú jsau ve spojení s zaluJlcírn Svazem. ža~ovany nepro
kázal že onen skautský znak pochází od jeho otce; ale a111 ten by nebyl 
býval prota oprávněn k jeho výrobě pro vla~tní účely, kdJ:.ž podle skut
kovéha dělje vyHčeného V' rozsudl<u procesmho s·oudu, doslo podle tv:~ 
zení žalovaného k onomu návrhu na příkaz žalujícího Svazu. ZneuzII 
tedy žalovaný jak hesla, tak i jména žalujícíh~ Svazu na j~ho újmu a 
k svému prospěchu způsobem, který nelz; uznatI ,za b:,zvadny, ve smyslu 
§ 1 řeč. zák., zejména' když vzal; pwcesm souď vY'Pov.edm! s':.edlka N. za 
dokázáno, že žalující Svaz svěřoval o~ roku 1919 .vyrobu, preze~ a od
znaků různÝm firmám s výhradou, že Je smějí dodavatI vyhradne Jem~. 
SprlÍJvně uV'ádí odvolaci soud, že nejde jen o (n~jaké) 'Odznaky skautske, 
nýbrž o odznaky zcela přesně vybavené. Z dalšl SOUVIslostI Jest pak VI
děti že odvolaci saud klade také ještě důraz na to, že neběží o odznaky 
jak~ odznaky, maje patrně na mysli účel jejichupbtřebení ve skautské 
organisaci, nýbrž o z b o ž i, které žalující Svaz prodává a které j; .ozn::
čeno jeho jménem, jeho heslem i zna~em, že takto vybave~e zb?~1 Je pn
značné pro Svaz a jeho prodejny a ze tedy ono vyba'l'em zbozl pouka
zuje v zákaznických kruzích k tomu, že jeho piů,:,.?d je hled~ti v podn~ku 
řečeného Svazu. žalovaný zcela neprávem r~zhsuJe prodeJ.nu ~d, J:'Jlho 
vlastníka Svazu. Správně tedy uznal odvolacl soud, ze se Jednanl zalo
vaného příčí i předpisu § ll, odst. 3, řeč. zák. ,N.e:á~ež! ~a tom, zd~ 
snad podobné zboží vyráběly nebo prodávalytake Jeste J1I1e osoby nez 
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ty, jež byly Svazem k tomu oprávněny, protože by se ani tím nezměnilo 
nic na skutečnosti, že šlo o zboží se znaky přiznačnými pro podnik ža
lujícího spolku a ne pro ony podniky jiné. Ze skutkových zjištěni pak 
plyne, že některé osohy samy uznaly závadnost s'."ého jednání a že od 
něho upustily. Právě to, že odznaky a přezky, mají-li se dostati mezi 
skauty, 3Jni nemohou býti vybaveny jinak než v určitém provedenr, uka
zu1e, že jd!eo provedeni· pří-značné pro žalující Svaz. 

čís. 16171. 

Kolektivní smlouvy. 
Byla-Ii výše mzdy stanovena smluvně, nemůže se zaměstnanec do

máhati na zaměstnavateli ~07.dílu mezi mzdou sjednanou a mzdou sta
novenou v kolektivní smlouvě svazu zaměstnavatelů (Svazu zaměstna
vatelů severočeských stavebních živností v Liberci) a svazu zaměst
nanců (Svazu dělnictva stavebního, kamenného a keramického prů
myslu v čSR. v Praze a Svazem křesťanských továrních a stavebnich 
dělníků pro čSR. ve Svitavách),kidyž pracovní poměr nepodléhal usta
novením kolektivní smlouvy, ježto žalovaný zaměstnavatel nebyl čle
nem zmíněného svazu zaměstnavatelů. 

(Rozh. ze dlne 4. června 1937, RII' I 675/37.) 

žalobce, který byl u hlov3Jné firmy (strojnické) z3Jměstn<ÍJn na 
stavbě vrchnlho elektrkkého vedeni v době od 27. záři 1935 do 15. 
února 1936, se na žalované domáhá zaplaceni 2.172 Kč 05 h s přis.\., 
a to 1.446 Kč 55 h jako l1ied'opl'altl<u na mzdě, tV'rdě, že byla u'jeclnána 
tesařská !mzda 4 Kč na hodinu, a zhytku zažalované částky jako 8% 
příplatku za práci výškovo,u, 100% za práci nedělní a 25% za práci 
přes čas. Dotčené nároky opká o kolekti-vni smlouvu, 'Ulzavřenou dne 
15. břema 1935 mezi Svazem zaměstnavatelů severočeských stav~bnich 
živnosti v Liberci se strany jedné a Svalzem dělnictva stavebniho, ka
menného a keramkké'ho průmyslu v česko,slO'venské republice s,idlícím 
v Praze a Svazem křesfansl<ých továmí;ch a slavebnfch děl,niků pro 
československoUl repulbHku sidlícím ve Svi,tav,;ch s·e strany druhé, a 
pro připad n~platl1!o'sti řečené smlouvy o mzdu obvyklou. Ž3Jlovaná 
firma namíUa, že uv-edená fkolektivnÍ sml!Q-uva není pro ni závazná, 
a tvrdi, že žalobce dostal ujednanou mzdu 4 Kč, dokud prawval jako 
tesař, a že dále obdržel podle ujednáni jako výpomocný dělník hodi
n.ovou mzdu 2 Kč 50 h a od 2. ledna 19'36 2 Kč 70 h. S o li d p- r v é 
s t o I i c e uzna1 podl'e žaloby. O d vol a c i s o· u d' zamltl žalobu. 
D u vod y; Podle nesp-amého přednesu ohou stran došlo mezi nimi 
k úplatné smlouvě náJmezdni podIe § 1151 obč. zák., a bylo proto přede
všim zjistiti, zda pm oba smluvce plati shora uvedená kolektiv,ni smlou
va. Po té s,trá'llJce jest upozorniti na to, že k01ektivní smlou'va má plat
nost pouze pro členy smluvních arg3Jni'saci" které ji uzavřely. Žalobcem 
tvrzená neúčinn,ost sjednané indi·vidiuálni s'lu·žební sml'ouvy, která ne-
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odpovídá ustanoven'~m ~olektivni smlouvy,?y mohla ,nastati ~ouz~ 
tehda, kdyby smluvcl 'byh č.]'eny. shora dio!~enych smluv,~lCh, orgams~cl. 
členstvi to je přeclpolkladiem 1 pro nepnpustnost zkmcem mzdovych 

. nároků z kolekti·vni. smlouvy 'smlouiVou i,ndividuálni ve smyslu § 4 vlád. 
nař. ze dne 29. dubna 1935,č. 89 Sb. z. a n. Je sice nesporno, že žalobce 
jest. členem svazu. ,stavebniho dělin.ictva, nebylo. však prokázán:o, ž~ 
i žalov3Jná Hrrna, ,popirajiCÍ> člemstvi, byla nebo Jest členem smluvlll 
stramy zaměs,tnavatel·ské, a dopi·sem Svazu zaměstnavatelů severočes
kých ·stavebnich žiiVn,osÚÍ v Liberci ze dne 2. října 1936 jest dlokázán,o~ 
že žalov3Jná nebyla čle,l1ikau, ježto členy řečeného s'."azu' mohou byh 
jen ti., kteři provo~uji stavební živnooSti. Žalovaná firma však nemá kon~ 
cesi týkajíci se stavební živnosti. Nemůže tudii,ž býti řeči o pl<ltnosh 
uvedenéko)eklivni· smlouvy pro služebni poměr žalobce vůči žalované 
a o význ<lmu pro posouzeni jeho nároků. Byla proto právn,ě. možn,,; iu.di
viduálni dolhoda'smluvců o výši m~d'y. K takovéto dohode také doslo, 
jak odvolací soud zji·stil. Podle zjištěni toho hyl·a ujednána mzda 4 Kč 
za hodinu po dobu tesařské práJce a n,;žší mzdla výpomocných dělnikll 
2 Kč 50 h za hodinu, a to bez připlatku. Nelze tudiž Nci, že se sni·žení 
mzdy z 4 Kč na 2 Kč 50 h sllalo jedno.stranll1iým příkazem a pwvedeni:n; 
žalované firmy bez žalobcova sou-hlasu, jak mini prvý soud. Žalobo 
tudiž do 2. ledna 1936 nepříslušela jiná mzda, než mUJ byla vyplacena, 
a neměl do té doby vwbec nároku n,a příplatky. 

N e j vy Š š i S'O u, cl nevyhověl dovolimÍ. 
Důvody: 

Odvolaci soud právem ďlošel k 3ávěru, že hromad:ná smlouva ze dne 
15. března 1935, s'jeclnaná jednak mezi Svazem zaměslna·vatelů severo
českých .stavebn·ioh živnosti v L. a jedn<lk Svazem d.ělnictva stavebniho, 
kamenlO- a kerami!Ckého ,průmyslu v česl<aslovel1iské republice sJdlídm 
v P. a Svazem křesťanských továmi,ch a stavebních dělniků pw česko
slovenskou republiku. sidlícím ve S., se nehodí na žalobcův .pracovní 
poměr, ježto žal'Ovaná firma nebyla a ,!1Jeničlenkou dotčeného sva·z;u 
zaměstnavatelského. Neplynuly-li však žalobco-vy nároky z u,stanovení 
hromadných smluv, nemá význ.amu ani U's:lanoveni § 4 vlád. nař. č. 89/ 
1935 Sb. z. a n., že jednotlivou (ind'ividu,;lni) sml'ouvoUi nesměji, býH 
zkráceny mzdové nároky z3Jmě·stnancovy., plynoucí z ustanoveni h·ro
madnýoh smluv pracovníoh. Žalobce nepředln'esl v řizen·i nižšich stolic, 
že byl zaměstnán při práci provedené podle veřejnédiodávky, a čini-li 
tak teprve v dovoláni"snaže se z toho dovoditi. ,právni dwsl,edlky, jde 
o novotu v dovol3Jcím ři'zenínepřipus'tnou (§ 24 zák. č. 131/193·1 Sb. 
z. a n.), k niž nelze přihlížeti. Byla-lU, jak odvoladm soudem zjištěno, 
mezi stranami ujednána mzd·a žalobci phS'lušid, měl žalobce jen nárok 
na tUlto mzdu a nikoliv na mzdu v mistě obvyklou (§ 1152 obč. zák.). 

čís. 16172. 

VypláceHi zaměstnavatel každoročně v určitou dobu zaměstnancům 
remuueraci (novoročné) v určité výši a ohlásil-li ji jako součást zaměst
nancova příjmu pensijnímu ústavu a nemocenské pojišťovně, není opráv-

I , 
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ně? .(}d~přlt! jednos!ranným projevem vůle její výplatu pro své nepřl-
znlve Imanem pomery. . 

Vzd~ Se nárok~ na ~Iaeet;tí remunerace nelze spatřovati v tom, že 
se}amestnanec proti ornamem o dalším nevyplácení odměny neohradil 
a ze pracoval v podnikú nadále. 

(Rozh. ze dne 4. čer'."na 1937, Rv I 937/37.) 

Srv. 10561, 13Q:J9, 14372 Sb. n. s. 

. Žalobce, :a.měst~~rIý ;u žalované firmy od 1. března 1930 do 30. 
lIstopadu 19~~ jako, ur:,dmk za mě,sfční plat s počátku 800 Kč a od roku 
193:.9,00 Kc, Se na zalované domáhá vyplacení remUiTI,emce ve výši 
m~swnl~o platu za leta 1934 a 1935 a poměrné části v rOce 19136, 
v uhrnne čag,!ce 2.025 Kč. S O'U' cl P r v é s tol i c e uznal podle ža
lo~y. O d v ~ I a c Í s ou cl .. pIizn,:1 žalo~ci remuneraci 900 Kč jen za 
rok 19~4. D u vod y: Je zjlstenoč ze zamestnancům žalované firmy ne
b,~la, vY!PlM~ remunerac~ .smJ[~v~; ~aručena, že však byla jim po delší 
dobu vypla,;ena v~ ,:"ysl mesl'CMUo platu pravidelně a dobmvolně. 
Z to~ho, ze. zal?'fana f~rm:a pn sjednáni s,lužebnÍho poměru nezaručHa 
za~,~stnancI, kazd?Točnl vyp.l~tu r~mu:ner~ce, nutno souditi, že placením 
r~:nun.~race ~echtela rytvontI' prejwcllc, ze remunerace zaměstnaiTIcum 
pnslusl za vsech okolností NastaJiy-1i v letech 1935 a 1936 n t-- . fina " ',,'" v • , letl esene 
'~,C~I 'po,:uery u zal~va~,é firmy, které by:y žalobci známy a jež měly 

v }apetI',?-e ~a,lov~ne hr;me ,nebylo, mozno vypláceti: r,emufl,eraci, 
C?Z dala. uc.e!mm V,a,:lavem N. O' vánocích roku 1934 'svým zaměstnan
cum oznamlŤ!, ~:.ma zah::!:>ce za toho stavu právní nárok na výplatu re
~"nerace 'fe VySl 900, K~ z~ rok 1935 a 225 Kč za první čtvrtleti roku 
1937: ~yln proto v te čas'Ť't rozsudek prvého soudu změniti a rozh'nd-
nouÍ!, pk se stalo. . 

N e j vy Š š í S o u d, obnovU rozsudek soudu prvé stol ke. 

D ů v o oy: 

Nejvyšší so;ud odůvod~i'l' v ť'Ozhodnutí č. 10661 Sb.n. s," k němuž 
se Q.~,~az.u~e, za'sadu, ze na-ruk na peri,odkkou remunerad ,za niž :nutno 
pokladaÍ! I ,~ovomoné, může býti založen a) smluvním u~~dn'ání'l11 nebo 
b) obch'Odn! zvyklostí v místě, kde je zaměstnavatelův z!wod 'anebo 
c) podle. okolno:stí tím, že zaměstnava,tel vyplácí ve s'."ém pod'~iku re
m,u:~eracI po delsl dobu pravidelně, třeba's dobrovolně a nikoli ve stejné 
vysl: 

V s?uzené věci bylo zjištěno, že 'Od roku 1929 za,městnavatel (žaln
vana hrmaLvyp.l'a.,:el, s'fým. úředníkům kaMoročně O' vánodoh remu
ner~c.l' ve Vy~<l :nes1C?llho platu a že remulHera'ce spol:u se zaměstnancem 
oh.litSII pen~!Jntm~ .. us!avu a. nemoceiTI'ské PQjišťovně jako součást za
mestnan'c?vych prljmu. Vzmkl proto žalobci právní nárok na placení 
novoroč~eho a zal'Ovana hrma nebyl,a tudíž oprávněna odepříti nárok 
ten zamestnancI jednnstranným proje'fem vůle. Není ovšem vyloučeno 
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ujednání stran, že dosavadní remunerace nebude na pří'ště vyplácena 
(rozh. Č. 13259 Sb. n. s.), a.však k, takové v?slo::I!é .dohodě ~,:d?šlo 
v tomto případ:ě, wž není aI11 spome a bylo I mzs!m! sou:d?, zJI'steno. 
Nelze ani miti za to, že se žalobce zřekl mlčky (§ 863 obč. zak:) remu
nemce tim, že Se žalobce, byv v roce 1934 uvědnměn účetním Václavem 
N., že se pro. finanční nesnáze žalované fi,rmX".ne?1ů~e remunerace ~y
platiti, proti tomwto po'stwpu neohrazoval> 'fUCI ftrme anebo odpQved
nému činovníku firmy a že pracoval dále v jejím podniku, neboť to ne
odůvodňuje závěr, že se žalohce zřekl }emunera1ce ~ážně a svob:~dně 
(§§ 863 a 869 obč. zák.), an'n šlo o zamestnance, ktery byl hospodarsky 
zá~islý na žalované firmě a jenž Se mohl důvodně ob á'fati , že by byl 
jinak ze zaměstnání propuštěn a vydán .":?žnému nebezpečí nezan;ěst
nanosti (rozh. Č. 14372 Sb. ,no s.). Nebezl tu tedy (} konkludentnl čm 
takového rázu, jaký před'P0kl~dá § 863 ohč. zák" že totiž podle .vš~c~ 
okolností. nebylo důvodné příčiny, aby se poch)"bovalo o zal,oboove wh, 
že se zřiká pU,slušfckh mu nároků. Při tom nelze činiti rozd,lu mezi 
remunerad v době u'vedeného oznámení již spla'lnou a budoucně splat
nou., ježto pro takovéto rozlišování není důvodu a jdto nebyly předn~
seny sku1ečnosti, které by byly odůvodňovaly tako'vý rozdí/. PochY':b:~ 
tedy odvolací soud:, nepřiznal-Ii žal>obci remuueraci za rok 1935 a JeJI 
poměrnou čács! za rok 1936. 

čís. 16173. 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou, následkem 
nesprávných údajů o výši škody, učiněných v přihlášce k pensijnímu 
pojištění, kterou si zaměstuanec sám vyplnil a zaměstuavatel spolu
podepsal. 

Odpovědnost zaměstnavatele za obsah přihlášky nelze vyloučiti ani 
výslovnou, ani mlčky učinooou dOhodou se zaměstnancem, 

(Rozh. ze dne 4. června 1937, Rv I 995/37.) 

Podle žalobcova přednesu byl žalobce II žalovanéhO' zaměstnán na 
jeho statku v C. jako šafář od 15. břema 1925 clo 31. května 1931. Při
hliášky, které byly ještě v době žalobcova zamě.stná,;í zasílárnl:' :Vš,," 
obeonému pensijnímu ústavu v P., byly podplsovi<ny zalobcem I zalo
vaným a byly v nich u;dá~án.y n.ižší požitky, než ja~.é ,žal?hce ve sku
tečnosti pobím/. Tvrde, ze Jest mu vyplaceiTI pens!jnl duchod tolIko 
8.060 Kč 25 h mčně, ačkoli by mu při správné přihlášce k pensijnímu 
p,oji,Mění náležel důohod 'fyšší, ,0.185 .Kč m~sí'čně, domáhá. ~e ža!obce 
na žalo,vaném zapla,ceni 3.145 Kc, t. J. rozdllu mezI pe,usIJnIm ducho
dem který obdTžel od pensijního ústavu od 13. srpna 1934 clo 3,1. pro
sinc~ \935, a mezi pensijním dúchodem, který by byl d'ostáva!, kdyby 
byl zařaděn do mdy odpovÍdajDcí jeho skuteanému platu. Zalovanv 
uznav žalobnÍ nárok co do pQlovke zažalované pohledá:v'ky, takže 
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o částce 1.572 Kč 50 h byl vynesen rozsudek pro uznání, namí,tl mimo 
jiné jedn8Jk, že co do výše slu<žehnkh požitků nelze do s}užného zapo
čítávati měsíčních 100 Kč, které žalobce dostával od žalovaného jen 
k tomu, aby si z nich plam prémie pensijního pojištění, ani no,"oročné 
400 Kč, ani j.ednorho vepře v ži'.'é váze 150 kg, ježto to l1'ebylo součástí 
mzdy a ani to nebyIo žalobci každoročně poskytováno, jednak že od
povědnost za podané přihlášky a oznámeni pensijnímu ústavu stíhá 
výhradně jen žalobce, neboť on sám si tuto věc vyřizoval, doMával 
k tomu účelu měsión,ě 100 Kč a bylo věcí žalobcovou, aby v přihláš
k"ch uváděl skut'ečné po,ži.t.ky pod'l,e sku,te,čného stavu, a žalobce měl 
zájem na tom, aby platH co možno nejnižší! prémii, a že pm(o také 
s jeho vědomím a SOou<h}asem byly udávány nižší' služební požitky. 
S o u od p r v é s t o I- i 'c e zamiN žalobu co do daI-ších požadovaný,ch 
1.572 Kč s příslušenstvím. O Id 'V·o ,1 a od s -o -ll II uznal v té příčině 
podle žaloby. D ů vod' y: Po právní s-trá'nce shledal odvol8JCÍ soud, že 
prvý soud p'Osoudil '.'ěc nespráJvně, když dlospěv k závěru, že žalobce 
stíhá spoluvina na škodě proto, že spolu<podepsal přihlášky ,k pojištění, 
v nichž byly uvedeny sl'U'žební příjmy žalobcovy nižší č"stko:u než sku
teonou" žal'Obu zamítl. Ohl'ašovad povinnost jest uložena výhradně za
městnavateli (§ 73 ds. nař. 13,8/1'914 ř. z. a od mrku 1929 § 5 zákona 
č. 26/1'929 Sb. z. a n.). V otázce nephhlášení k pensijnímu poji,štění 
nelze podle smálé jud,jkatmy nejvyššího soudu přičítati zaměstnanci 
spoluzavinění, když byla opominuta p-řihláška, k níž zaměstnavatel jest 
povinen 11 zamě's:lnanec toliko oprá'.'n,ěn. Úmyslem zákonodárcovým 
bylo oh,áni,ti zaměstnan'ce, třebas i proti jeho vůli, před každ'ým poško
zením a příči,lo by se intenci zákona, aby zaměstnanec tím, že opominul 
hájiti s'vých zájmů v příčině pensijního pojištění, byl trestán tím, že 
by mu byla uloženo hraditi část škody opominutím řádn,é přiMá,šky 
k pE\ITsijnímu pojištění mu vzni,klé. To pt)"ne zejména z toho, že zákon 
uklád'á přihlašovaCÍ povinnost výhradně zaměstnavateli a tresty pro 
j1epřihlášeni hrozí toHko zaměstna'.'ateli. Ža,lovaný přihlášky spolu
podepsal, a odpovídá! proto žalobci za škodu nesprá'.'nými ,přihláškami 
zpúsobenou, neboť p'řihlašo'vací povinnost stíhá toliko zaměs'tnavatele. 
Rrvý soud zjistil bezvadně, že žalobce nesprávným vyznačením jeho 
,příjmů v ohlášce k pensijnímu< pojištění utrlpěl škodu činí'CÚ částku v ža
lohě uvedenou, totiž 185 Kč měsíčně. Pokud žalovaný v odvolacím sdě
leni namitá nesprávno'st výpočlu< požitkú žalobcových, nemohl se tím 
odvolací soud hledě lna us,tanO''.'ení § 33 zák. o ,pracovni<ch wudech 
zabývati. Za dohu v žalobě uvedenou, totiž od 13. srpna 1934 do 31. 
prosince 1935, činí škoda celkem 3.145 Kč, z níž polovina byloa na zá
kladě částečného uznání žalo,v8Jného již přisouzena rozsudkem pro 
uznání prvého soudu ze dne 22. června 1936, Cpr 13/3'6-3, takže zbývá 
ještě d,ruM polovi,na tétoč"stky 1572 Kč 50 h, kterou jest žalovaný 
podle názoru odvolacího s-oudu povinen ža:lobci zaplatiti. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu další jednání a nové 
rozhodnutí. 
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D ů vod y: 

_ . ' '0 řen o zaviněn,í žalovaného, které žalobc~ .. s~a~ 
zalobm n~rok J:s~ op , . učinil v 'P'řihJ:ášce k pensijnímu pOj1stem 

Huje v tom, ze pry zalo~anl ' a'e což mdo v z"pěti, že žalobce 'pa
o žalobcově mzM ,ne~'Pravne u~ 'J ~r' b mu příslušel, kdyby byla j;hO 
bíml nižší invaltdm duch od" nez

l 
kt, Y dY uznal žalobní nárok po pravu, 

. , "hlášena Odvo aCI sou· ... mzd'a spravne pn' , '. 'd . . hsah pHMáš.ky k penslJnllllU 
. , 'alovany byl odpo'.'e en za o '" , I b 

vyslovlV, ze Z· "hl" e učiněny nesprá'.'né údaje o VySl za o' -
pojištění a že byly v pn 'asC hl' 'právní závěr od'.'ol'acfho soudu, 
covy mzdy. Dovolacf s?ud sc 'va bUJe'h' ""h'láŠky kterou byla nos-iteli 

. . t dpoveden za o' sa pn, , , ' že žalo,vany Jes o .. ,., 'I b . a mzda neboť tento právm zaver 
.. 'h 'ištěnÍ oznamena za -o cav, b I 'a 

pens:]n~ ° PO]', '. ," 'ištění na,adeného rozsudku, po:ku;d ne y.a, ~ ~ 
vyplyva ze skulkovych zJ ... , p že . řihlášky k pensl]mmu pOJ lstem 
lovaným napaden,a. ByIoť z]lStden?, I PneJ'en žalobce ale i žalovaný, 
vyplňoval žalobce a že 'J~ po 'PtSovat. '1' "p' řihlášku 'žal'Obco'vu podle 

". t' , .... e nesl'O o' samlOSI a noU' v 1 
z čehoz Je z ejme, z! 1929 Sb z a 'll., kterou žalobce činil za za 0-

§ 5, odst. .3" ~a2<' ~i 26/ "hl '.šk~, kterou činil a ke které byl P?dl'e ~ 5 
vaného, nybrz ze s o o pn, ~ "Iobcův zaměstnavatel. Trpel-h za
řeč. zák. povine,n žal,ov~ny pk~b:l~s;i wb žalob,ce činil v přihláš
lovaný, ať již ."e,d?,,?e, CI,~. ~zd' sml~'vnl mu příslušící, a spolu;po~e
kách nespravme u,daJ~ ? v~Sl b I z~ ně odpovědný a nebyl ani opra!Vne~, 
psal-Ii ty:o ,nespr~vne ~da)e'J;:nno.sti oznamovací, ,ustanovením ~ 5 za-
aby spInem vere]nopravm p.o . " J'ako zaměstnavatel! u 1 o-

, 26/1929 Sb z a n Jed I' ne] emu b h kona c. "'; b' T to odpovědnost žalovaného za osa 
žen é, přesunul na zalo ce." . u . ". da ať v' slovná, nebo m,]č'ky 
přfhI-ášky b~ n;moh:a vylo~clt: a~\~~:eo je~t sámYodPověden za obsah 
učinéná mezI mm .. a, zalobce.n;, !e, z~'" ' . h ježto by t",ková dohoda 
p'řihlášek k ,penSI]m~U pO]l~t/el~2~c~~~~~ ~ n .. neplatná, dotýkajíc se 
byla podle §§ 11 zak. c. 2 ... ' , 
práv žalobce plynoucích z pemsijniho pO]lste'lll. . 

d l'" oUiclprávem že žalovaný Jest od,po-
] e-J:i tomu< tak, Uiznal o 'vo aCl .~. ' o"I"st'e' n'" 'zaIAhcovu, a byl by 

"hl "k k penSl]mmU P ] . V' 

veden za obsah pn as ~ "k d žalobci kdyby bylo prokázáno, 
splněn Iprávní' důvod k nahra?e ~,~y t':tk~u se však odvolací soud 
že ohswh přihláš~y .nebyl spravny. dloU 

03; zákona č. 131/1931 Sb. z. 
n'eobíral, nepoklad!a]e. s:~ tlo.brnu :po 'de o§la'ní nenapadl skutková zjištění 

. 'na kdyz za o ce v o 'v .. , , T' 
a n. za opravne "~~. I' ;zcfi v rozsudku prvého &oudllJ učinena. l?I 
prvého soudu o vY.S\ sve .ml'Olst od'volacího řízení žal'Ov,;ným Uiplatne
odvo!,;cí soud zav<lll n.eup, , . hodnotu vyšší než: 300 Kč podle 
nou. Odvolací soud pro]ednava spor o vu v mezích zás.ad které byly 
§ 33 zákona č. 131/1931 S~. z. a~~ z~o rozhodnutích Č. 13247, 13558, 
nejvyššim soudem pod:ob;:,prob'str~čnost odkázati. šlo-Ii tudíž v od-
13-311 Sb. n. s., k mmz s aCI :pro. ovinen n"hraditi žalobci škodu 
voláni o po'souzení, zda ]e"tlzalovanYd·~ aby vyřídil v odlvolacím Hzení 
.. I t 'n'Ou bylO na odv,o a-cllm sou C, " , t' ']11n uip a ne ',. . "I, '0" učinil i v odNol'acím nzem pro I 
také vše~hny n~ffiltky: kter,e ~a ov: lb se ze'ména obíral jeho nánHt
oduvodnenostl zalohOlho ~aro!u, . ,y ,] d výši žalobco'vy mzdy 
kou, učině·riou i v od-volacl,m nzem, ze prvy sou 
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~pravně nezjistil. Probrání té námitky by nebylo př.okročeni n' h 
~aIobc?va v. odvoláni učiněného, neboť se námitka žalované~o' t~r IU 
f~l?bJm~o naroku, jehož při'souzení se žalobce domáhal právě v 6d:o: 
anI. ezto odvolac1 soud neučinil o výší žalobcov d . 

skoUitkového. zj!~tén~, ač žalovaný její výši žaloh!e1:Zt';~z~~~~sta~,n~r:~ 
I v odvolaClm Hzen1, nemohl d'osud uznatÍ' že žalo'"any' p .'1' p. P 
uči- T ··hl'· .. ,,'OruSI povinnost 

ll} I VI pn 'asce k pensIjnímu pojištěni správné úclaje o mzdé žalob
cove, u ozenou mu § 5 zák. č. 26/1'929 Sb z a n a· ·d' . ,k' '.' Jest II ·"h . ~ -" .." .o Ja e rnl'ly, a ze 
t to va~e o zavm,enI, ,~ter~ by ho za~azoval'O k náhradě škody. Pro lni soul odvo,la~lho .I1zem ,a napadeneho rozsudku nemůže tak učiniti 

',k • ' dovolac1'. Vee nen1 proto zraLá k rozhodnutí (§ 35 ods,t 2 
za . c. 131/1'93,1 Sb. z. a .o.). ' ., 

čis. 16174. 

P
" HYPot~~~í věř~tel jest oprávněn dokročiti žalobou hypotekámí 
n.~o pro~, ypotekárnítnu dlužnílru, rOZdi1nému od osob 'h dl • , 

amz byl dnve žaloval osobního dlužníka. m o uzolka, 

(Rozh. ze dne 5. června 1937, Rv I 93/36.) 

d . ~~~jíC~ Čb· ba;r,ka se na žalovaném knihovním vlastníkou Josefu R 
IOma ~: a, y . yl' zalovaný uznán ,pov,nným trpěti ab žalobk ., . 

~~rIa •. ca,st sve ŽVYlkonatelné pohledávky exekucí n~ ne~'OVitos/~~ú:~~~ě 
' . p'f1ps.a??u. a obě bylo vyhově'no s o u d Y vše·c h t ř ' t. I . 

n e J v y s S 1 m s o u d.e m z těch to 1 s o 1 C , 

duvodu: 

Nelze up"i~i, že do-slov § 466 obč. zák. není zce.la . a ' ' 
~~ddlnano lik vydsvěUeni ~~~cleného paragrafu nařízení n;i~~~~r~:~:o s bp;!~ 

OS! ze n,e 10. zan 1860 Č. 212 ř z '.. § .. 

~~~~rn~I.~;:~l~~~~!~a~~~:~~ Žsat'IZt'~k'~U bnUeel
b
; P:ol~zob:obn.;m~~a~;~I~í,~,.h~~~~. 

§ 466 b· ' o na o a spo-Iečne V d . o c. zák není stanoven pořad . k" ••. . re p1sem 
nýbrž J'est věřitel' d' • ,v J'" em ma ventel nastupovati 

, I ana v tom sme-ru volnost Může t d·· h " 
věřitel nastupovati ža,l'OhoU přímo . r h . k' . U 'IZ ypolekarní 
dilnému od osobního dlUžníka anifr~ 'r ;pote'. a~nímu dTužníkou, roz
níka. V souzené věd není. SlOTU' o tom l v !flV'e z~ :ovaI o:sohního dluž
nikem nemovitosti na nic: .. tl;' e zalovany Jest kmhovním vl'ast
no . hl d' ' . z Jes vozeno zastavní právo pro zažalova 
~~~t~áheaI:v~~Pl~~~i~:s~~r~;a~~~tečnost opravňuje ,žal,ohkyni, ~b; 
~!P~6kZ[!f. žalobkyně propustila jeho ~:~oov~\os~r~~t~~~~~~;, ~~~~~~~ý 
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Manželce, která bez své vlny žije odděleně od manžela, lze rozsud
kem přisouditi výživné, třebaže ji bylo výživné v době rozsudku prvé 
stolice stanoveno zatímním opatřením, jež bylo- vydáno v rozvodovém 
sporu. 

(Rovb. ze dne 5. června 1937, Rv I 1180/37.) 

Žalobkyni, odděleně žijíci od žalovaného man.žela, byl'o v rozvodo
vém sporu, který 'll,ení, dosud skončen, povoleno zatímní opatření oddě
leným byclmtěm a žalovanému byl'o uloženo, aby žalobkyni platil, po
čínaje 10. květnem 1936, na výži"né měsičně 200 Kč až do doby pravo
platného skončení rozvodového· sporu. Po povolení ollvedeného zatímního 
opatření se žalobkyně domáhá žalohou placení výživného. S ° u d 
p r v é s t o Iic e odsoudil žalovaného, aby žalobkyni platil na vý
živné 200 Kč měsíčně, počí,naj e 3. Hstopadem 1936. O d v o lac í 
s o u cl zamítl žalobu pro tentokráte. D ů v od y: Prvý soud posuzuje 
věc po právní strá,nce, vyoházel z názoru, že prozatímní opatření právě 
pro svou zatímní, povahu ne,řeší definitivně otázku placení vS'živného a 
že není právního předpisu, který by brácnil tomu, aby se bylo i za účin
no-sti zatímního, opatřeni domáháno placení výživného žalobou., pro-to 
jednak zamítl ná,mit1m rozsouzené rozepře, jednak žalobě, 7j:stiv zá· 
'konné předpoklady pro- vyživovací nárok, - i ve vč ci e~illé zcela vy
hověl. Soud odrvolací se s tímto právním názorem zcela néztotožňuje. 
Právní posouzení souzené věci vyžaduje především osvětlení právní po· 
vahy prozatímního opatřen!í určením výhvy. Hmotn.ěprávním podklaclem 
pro pmz,"Umní opatření, ° něž jde, jest poslední věta § 107 obč. zák. 
Řečený práViní předpi's před'ešel ča'sově us,tanoven, § 382 Č. 8 ex. ř., 
jímž, jak je zřejmo z m"te-riálií k ex. ř. (I. str. 590-592 a II. str. 64), 
byl záměrně převzat. Tím, že byl přiřaděn k § 382 ex. ř. a pojat tak 
výslovně mezi zajišťovací prostředky prozatímního opatření, byl dá .. 
nepochybný výraz zá:konodárcově vůli, že přes UTčité rozdíly co do vy
konatelnosti, podmínek a účinků - nabyl právní povahy zatímníbo 
opatření upraveného v II. oddílu ex. ř. (srv. Hora: Soustava exekoučlúho 
práva, str, 294-296, českoslov. civ. právo pro-c. lIl, str. 188'-189, 
Rouček-Sedláček: KomentM I, 'Sltr. 547-548, rozh.č. 1517, 9-110 Sb. 
n. s.). Jako zatímní opatření, přes to, že je spjato, s hmo,tněprávním před
pisem § 107 obč. zá,k., který jím nebyl dotčen, 'sdí.Jí. s ostatními druhy 
prozatímnich opatření jejioh povahu a je tudíž pouhým pros,tředkem 
k zajištění práva, aby právo mohlo býti vykonáno (Mat. I, str. 590). 
Jeho podstatou tudíž není uspokoj"nf nároku, nýbrž udržení stavu, jaký 
je tu v přítomné době (Hora: Soustava, str. 291), a proto prvý soud 
správně rozhodrl, že pouhá existence proza.Umn'ho opatření sama ne
odůvodňuje náJmitku rozhodnuté rozepře. Naproti tomu se však z ho .. 
řejšího výkladu podává, že na vyživovací nárOk žalobkynin jest v době 
účinno'sti shora uvedeného prozatímního opatření pohlížeti stejně, jako 
by byl její vyživovací nárok podle § 91 obč. zák. v přítomné době uspo-
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kojen" z,ejména když se nepožaduje více, neboť při neplacení lze jej 
. exekucne vynul!tL PO~ěvadž pa~. plaM zá~ada, že se výži'vné vyměřuje 
Jen ,pro dobu bUdouCI, nelze mll! za to, ze v clobě vyn'esení rozsudku 
?yl zalo~ní námk do,spělý (§ 406c.ř. s.) resp. ž,e by toho času měla 
z~lobkyne hmotný nárok, aby výžIvné bylo upraveno rozsudkem. Ten 
nazor odpoVíd,á vš~k i požadavku účelnosti a hospodárnosti dvilního 
procesu, n~bot nem-I! spor o rozvod manželství, sporných stran' dosud 
p;avoplatne skon,čen, nelze s bezpečnos!li posouditi, zda vůbec a v ja
kem o,bJemu bude míti žalobkyně po jeho skončení nárok na výživné 
proll :alovanemu. Bylo proto odvolání v rozsahu v,e výroku uvedeném 
vyhoveno. 

N e j vy Š š i s o u d zrušil napadený rozsuclek a uložil odvolacímu 
soudu, aby o odvolání znovu ro,zhod'1. 

Důvody: 

~ozhodnutí o clovolání záleží jen v posouzení otázky zda nerozve
dene, ale . ~d n;!an~ela od;děle~ě ~~jki žalobkyni možno přisoudHi roz
su~~e,m vyzI,vne, pres to, ze JeJI vyznva 'Je v dohě rozsudku prvého soudu 
zaJlstena u~ne~.ením o prozatímním opatření, vydaným k její, žádosti 
v,r?zv-odove p;:.spomýCh st'ran, projednávané u jiného soudlU než ny
neJ SI spor o vyzlvné. 

,.Odvolací sO'l;,d. nepokládal za dotčeného s:lavu žalobkynín nárok na 
V~Z1V'u z~ do-spely (§ 406 c. ř. s.), a p.roto žalobu pro tentokráJte za-
ml,tl. S nazorem tím neJoze souhk,siti Mamželce ktera' bez . . ... 
dd(l "d ", '. " sve VllOy ZlJe ?' , e ene~, m"?ilela, nelze brán,i!i, aby s.e nedomáha,la spo-rem trvalé 

~:pravy sveho n"ro.ku na výživu proti manželoví, a ne}ze na ní ani po
zadovah, aby vyéíká~ala se svou žal'Obou o placení výživného výsledku 
sporu o rozvod',k;ery pruh ní manžel zahájil. Vždyf kdyby rozvodovým 
spor~m. byl z?"enen za~lad žalobkynina nároku na výživné, mohou se 
:n'GlJ~!zele .dlO'maha~l' I Z'meny rozsudku O' výžÍ'vném. Při,solllzení výživného 
zalobk~n: rozsu~kem ~.emůže v;vdilti, že si v rozvodovém sporu, kter' 
~rOÍ1. ll! zalov31n~ zahajll, vymohla dočasné výživné na základě proza: 
Í1mnrho opatrenl, neboť žalobkyně se ža-lobou domáhá výžívy i pro 
dobu.' kdy bU,de .spor o r~zvod skončen, kdy tedy zanikne účínnost za-
Í1mmho opatrenr a kcly zalohk"ně hy neměla žádne"ho tl'tulu . .... kd v . J " pro sve 
vyz~\"ne, ''jl?! n~byl'a mOžná nynější žaloba. Zatímním opatřeruí-m 
n·enr o's.ta~n: vyzlvne vyměřeno defínitivně. To se po případě stane 
!eprv~. ,prav;, v soU'zene:,m sp-oru, a jest možné, že výživné bude vymě
renO)I,no:~ castkou, nez se stalo prozatímním opatřením. Nelze ted 
spa~ovatl v sonzené žal'Obě šikánu a nelze jí považo'vatí za Pfalkti,ck~ 
be.zu~elnou '~ebo. za pouh?u ža10bu určovací, když se žalobkyně do
m,aha zcela Jasne'ho a urČitého plnění. Podala-Ii žalobkyn' I v . neho st ' . , lb· e za vy Oze-

~ " avu VeCI z .... a 'O '~ u přÍ;sluš~é?,o okres,ního soudu, uČÍnHa tak prá-
vem podl~ § 49 c. 2 J. ~. ve zn,e~l' zák. č. 161/1936 a § 91 obč. zák. 
Neposoudl1 tedy ?d~o.]acI s:oud vec po právní stránce správně. Dovo
laClmll soudu nem vsa-k mozno rozhod·nouti ihned ve věci samé, ačkoliv 
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jest uplatňován toj,i!ko dovolací důvod nesprávného právního posouzeni 
věci (§ 503 č. 4 c. ř. s.), ježto odv,olací soud vycházeje z jiného práv
ního názoru-, nepře2)koumal vůbec odvoli>nim napadená zjištění a ne
zabýval se s ža-lobním nárokem pa věcné stránce. Bylo proto napadený 
rozsudek podle §§ 496 č. 3, 513 c. ř. s. zmšiti a odvoladmu soudu ulo
žiti další j ednámi, o věci. Na od,volacím soudu bude, aby přezkou-mal 
n"padená zjišténi a podle sho"a vyslovených zásad o odvolání znova 
rozhodl. 

čís. 16176. 

Kdo zastupuje spolek podle zákona Č. 134/1&67 ř. z. 
Třebaže spolkové stanovy ustanovují, že jest potřebi kOlektivního 

zastoupeni spolku předsedou a jednatelem jen při podpisováni listiny, 
spisů, korespondence a ostatních pisemností, plati totéž o ústních ujed
náních, mají-Ii býti pro spolek závazná. Smlouva, uzavřená bez nutného 
usneseni výboru spolku, se nestala pro spolek závaznou tím, že zboží 
bylo zasláno na jello jméno, jeho čle~y spotřebováno a předsedou spolku 
zaplaceno, nestalo-li se tak s výslovným nebo s mlčky předpoldádaným 
souhlasem výboru spolku podle stanov k projevu vůle způsobilého. 

(Rozh. ze dne 5. června 1937, Rv II &98/35.) 

Srv. rozh. Č. 14408, 11515,8412,5013 Sb. n. s. 

Proti žalobě, již se žalující firma domáhá na žalované místní skupině 
Svazu sklářských dělníků I' S. zaplacení 8207 Kč 05 h, omezených na 
7.707 Kč 05 h s přísL za odebrané a dodané zboží (mouku), namítl ža
lovaný spolek mimo jiné, že zboží, o něž jde, nebylo objednáno a do
dáno jemu, nýbrž že zboží objednal bývalý předseda žalovaného spolku 
Jan B. a člen žalovaného spolku Jan S. bez vědomi a souhlasu výboru, 
jednatele a pokladníka. Podle stanov žalovaného spolku, schválených 
zemským úřadem v P., obstarává výbor po případě valná hromada 
správu, a záležitosti skupiny. Předseda nebo jeho náměstek zastupují 
skupinu na ve'nek i vůó Svazu a úřadům. Všechny listiny a spisy a 
ostatní písemnosti atp. iPodpisují předseda nebo jeho náměstek, jakož 
i jednatel a v peněžních záležitostech musí být připojen také podpis po
kladníka. Vedle loho nutno přÍlpO'ji,ti razHko. Uved,ené tři o,soby však ob
jednávky vůbec nepodepsaly, nýbrž podepsal je pouze bývalý předseda 
Jan S., který přípOjíl zcela neolprávněně razítko skupiny. On sám zboží 
také přijal, je rozděloval, a 10 větš,inou mezi nečleny. Snad i při placení 
zboží podlepsal jako odes!l'atele peněz žalo,vaný spolek; čin-i I tak však 
proti stanovám, nebyv nikým zmocněn k takové objednávce. Očty ne
odevzdával pokladníkovi, také korespondenci obstarával s"m, ani upo
mínky nepředával výboru. Peníze, pokud je inkasoval, se žalovaným ne
vyúčtovaL Jan B. a Jan S. se dobrovolně zavázali prohlášením ze dne 
24. července 1934, že přejímají plnou od'povědnost závazku za dlužnou 
částku za odebranou mouku, čímž dali oba dva najevo, že jsou samí po
vinni k zaplacení. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů-
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vod y: Žalovaný spolek jest pasivně oprávněn ke sporu, neboť sám 
připustil, .že objednávku u:čini! jeho tehdejší předseda Jan B. a že on 
byl podle ,tanov oprávněn zastupovati žalovaný ~polek na venek. Je-li 

.tomu tak, pak byl předseda ovšem oprávněn též u.zavírati právní jednání 
za spolek. Podle jeho stanov bylo sice zjištěno, ž.e písemnosti měly po
depsati nejen předseda, ale i jednatel po případě i pokladník. Porušení 
tohoto formálního předpisu nemůže však býti na závadu platno,sti ujed
nání, uzavřených předsedou jménem spolku. Jde totiž o obchodní jed
nání, která nejsou vázána určitou formou a jež jsou platná, jsou-li uza
vřena osobou k zastupování spolku oprávněnou (viz též vývody Komen
táře Slaubova k čL 229 a 23.0 obch. zák.). Ježto žalovaný spo,lek připus
lil, že předseda zboží objednal a při tiskl razítko spolku, a ani nepopřel, 
že objednávka byla učiněna jménem spolku, a ježto bylo dále doznáno, 
že předseda zboží léž příjímal, nemůže býti o legitimaci žalovaného 
spolku ke sporu pochybnosti. Nerozhoduje, co předseda se zbožím dělal, 
kdo splátky konal, zda byl předseda výborem spolku k objednávkám 
zmocněn a pod. Ježto výše a splatnost zažalované částky je prokázána 
obsahem 'obchodních knih žalobkyniných a žalovaný nedokázal, že ža
lobkyně propustila žalovaný spolek ze závazku a že se spokojila se zá
vazkem býv. předsedy Jana B. a člena S., bylo žalobě vyhověno. O d
vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek. D ů vod y: Pokud se 
soud ;prvé stolice dovolával v napadeném rozsudku vývodů Staubova 
Komentáře k čl. 229 a 23.0 obch. zák., nechtěl lím zřejmě aplikovati zá
konná ustanovení platící pro akciovou společnost na obchodní jednání, 
o něž šlo v souzeném případě, nýbrž použil patrně pří nedostatku zákon
ných ustanovení v právu spolkovém analogie předpisů o zastupování 
jiné právnické osoby na venek, totiž akciové společnosti. S názo-rem 
v rozsudku vysloveným jest souhlasiti potud, že to, že Ipísemnosti mají 
podpisO'vati nejen předseda, ale i jednatel pO' případě v peněžních zá
ležilostech i pokladník, nemůže býti na újmu platnosti ujednání (objed
návky), kleré uzavřel předseda jménem spolku, je-li podle stanov opráv
něn k zastupovMI'í sipo'bku nal venek. Objednávka nebyla patrně »pe
něžní záležitostÍ«, takž,e: podpisu pokladníka nebylo vůbec potřebí. Usta
novení stanov o podpisech při písemnostech není v souladu s ustanove
ním čl. 317 obch. zák., jenž tu je důležitý, když ani odvolání nevylučuje, 
že šlo o obchod.ní jednání. Při obchodech není platnost ujednánI vázána 
na určitou, zejména písemnou formu, a postačilo k platnosti obJednávky 
zboží, stala-li se předsedou ústně. Ustanovení stanov, že veškeré písem
nosti mají býti podepsány určitými funkcionáři, jest pokládati za po
řádkový předpis, jejž dodržovati mají členové představenstva ve svém 
postavení vúči spolku. Jeho nedodržení však v poměru k spolku nemúže 
znamenati neúčinnost projevu funkcionáře oprávněného zastupovati 
spolek na venek. Podle zákona nebylo k objednávce potřebí písemné 
formy. Ze znění slanov nelze vyvozovati, že by s obJednávkou musil 
souhlasiti výbor spolku. Valná hromada pak nemá s objednávkou co .čÍ
niti, zejména nelze ze stanov vyčísti, že by o objednávkách učiněných 
předsedou spolku musila věděti valná hromada. Poukazuje-Ii odvolání 
na to, že obsah stanov (zejména Jeho ustanovení čl. IX, odst. 1, stanov) 
nebylo vLIči třetím osobám skryté, ježto jest každému volno nahlédnouti I 

I 
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do stanov jest k tomu uvésti, že žalující firma neměla důvodu nebo po
pudu k to;nu abv do stanov nahlížela, když se žalovaným s!polkem od 
roku 1931 o'bchodovala a vedla korespondenci, z níž I~ohla usuz~vatt 
na zástupčí oprAvnění podepisujíciho předsedy, dodav~la ZbOZI ve 
značné ceně, které byla přijímáno a přesně placeno, a ,kdy! ~eprve s ko
nečným saldem byly obtíže, Nebe pr~to žalo?kym v{'tyka!t, ze nepostu
povala s péčí řádného obchodmka. Zavazek z.a}O'vaneho sp?lkU Y ,zapla
cení zažalované pohledávky možno dovoditI tez z j!nych d~vodu. Z~lob
kyně již v přípravném spise poukazovala na t~, ze na pred~ed~ zalo~ 
vaného spolku lze pohlížeti také jako na zmoc~~nce. ,Nutno pnhlednoutt 
k stavu, který vyplývá z celého, s~kutkové:lO deJe. vysleho za spo;u na
jevo. Podle toho bylo zboží z~sIlano na z~lovany spolek, ,he,z n,~mItek 
přijímáno, aniž bylo vytčeno, ze se objednavky. staly vad~e, zbOZI bylo 
spotřebováno též členy a placeno, nevyšlo am naJe~?" z~ by fakt~ry 
byly vráceny. Lze tedy míti za to, že předs,;,dovo pocl1:am bylo micky 
schvalováno. Teprve později, když už dochaz,ely upomlll~y, bylo Janu 
B. na schůzích vytýkáno, že jednal nedovolene, a to kdrz .se. d? r~kou 
náJsledu'jidho předsedy U. dostal u!pomínad dOpIS. O pOCl!n,anl 'Preds~cly 
Jana B. se však vědělo patrně už dříve, neboť se na jedne z člens~ych 
schůzí o nákupu mluvilo a předseda ,na schůzich korespondenCI pred
kládal. Příčilo by se dobrým mravům ohchodovam, kdyby ,:a s~avu do~ 
sud uvedeného byl žalobkyni odpírán nárok na zaplacem zazalovane 
čáslky od žalovaného spolku. 

N e j vy Š š í s o u d zamiH žalobu. 

Důvody: 

Jde o to, zda jest tím, že Jan B. jako př~dse?a ž~lovanéh? spolk~ 
objednával u žalobkyně jménem. sP5'lku mlynske, vyrobky~ zalovan~ 
spolek zavázán a povinen zaplal1l1 zalobkym kupm cenu ~esp., ne~o 
['latek kupní ceny za dodané zboží., které př~d~eda rozpro9aval cle;lUm 
spolku i osobám cizím. Nížší soudy odpovedely na d~t:eno~ otaz.ku 
kladně, avšak neprávem. Spol'ekja~o iPráv?-ická os?ba muze pOj~nouÍl a 
projeviti vůli jen osobamI fyslckyml, svyml 01 gany, a to zpusobem, 
který zákon nebo stanovy určují pro projev vůle spolku. P?dle § ym 
č. I stanov žalovaného spolku obsta~ávají veške~ou jeho spravll a zale~ 
žitosti valná hromada členská schuze nebo vybOL Podle ustanovem 
§ VlIl, A, odst. 2, řeč~ných stanov zastupují. žalo~aný spolek na ~e~ek 
i vůčí úřadúm předseda a jednatel nebo JejIch z,ast~pC1, ve hnan~ll1ch 
otázkách také pokladník nebo jeho zástupce. I?ot::enemu ust~nove111 od
povídá pak další ustanovení § IX č. 10 (druha ve!a) ,uvedeny.ch stanov, 
že všechny listiny a spisy, koresponde.ncl ~ ostatm pISem?Osl1 atd:Jl~d
pisují předseda nebo jeho nlrměstek, Jakoz '.Jednatel, a. ze v pene!ll1ch 
záležitostech musí býti připojen také pOdpIS pokladmka. Trebaze se 
v předchozí větě dotčeného předpisu stanov v rozporu se shora uv~de
ným předpisem § VIII, A, odst. 2',}",;ví, ž: žalovaný spolek (~kUJl111U) 
zastupují na venek i vůči svazu a uradum predseda nebo jeh,o ~ames~ek~ 
P

lyne již z uvedených míst spolkových stanov nepochyb ne, ze pravm 
Civilní rozhodnuti XIX. 
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jednání uzavřena ]lncnem spolku jsou vůči třetím osobám pro spolek 
závazná jen tehdy, byl-li spolek při tom zastoupen kolektivně, t. ;. 
předsedou a jednatelem nebo jejich zá·stupci. To plyne nejen z U'Ved~
nébo ji~ ustanovení § Vlil, A, odst. 2, al,e i z lIstanovení § IX Č. 10, 
druhé věty, dotčených stanov. Toto posléze uvedené ustanovení stanov 
mluví ovš~m ,ien o podpisu listin, korespondence a ostatních písemností, 
ale kolekhvm zastupování spolku na venek nemůže býti jiné pro ústní 
!)f5'hl~šen.í ne~ pro písem~á. Také při ústních ujednáních kupní smlouvy, 
Jez ma byh zavazna pro zalovany spolek, musIl by tedy spolek býti za
stoupen předsedou a jednatelem nebo jejich zástupci. To se však ne
stalo. S toho hlediska není tudíž na místě poukaz odvolacího soudu na 
ustanovení čl. 317 obch. zák, podle něhož není při obchodech pod
mínkou platnosti smlouvy písemné zřízení neb jiné formálnosti. 

Než nehledíc ani na to, co dosud uvedeno', neplynulo by ani z usta
novení první věty § IX Č. 10 stanov - podle něhož zastupuje spolek na 
venek předseda nebo jeho náměstek -, že je předseda sám oprávněn 
obstarávati záležitosti žalovaného spolku, které nejsou běžné a udůvod
~ěné obyčejným během věcí. Jak již uvedeno, obstarávají podle § Vlil 
c. I stanov veskerou spráV'u. a záležitosti skupiny val,ná hromada, člen
ské schůze a výbor spolku. Podle ustanovení § IX Č. 1 a 2 stanov náleží 
do oboru působn.osti výboru všechny záležitosti, t,ýkající se spolku a 
jeho činno,s!i v mezkh stanov, kromě záležitostí, o nicM výbor nemuže -
sám rozhodovati; výbor je orgánem vnitřní správy skupino'vé, provádí 
všechna její usnesení a připravuje všechny záležitosti, jež mají býti před
kládány. čl~nským schůzím k projednání. Z předložených stanov žalo
vane mlst~! s~upmy S~azu sklářských dělníků, která není výdělkovým 
a hospodarskym spolecenstvem podle zákona z 9. dubna 1873, Č. 70 
ř. z., n)Óbrž je spolkem zřízeným podle zá!kona z 15. listopadu 1867 
~. 13,4 ř. z., není patrno, zda se nákup mlýnských výrobkú a Jejich prodej 
clenum spolku a dokonce 1 nečlenům pohybuje v mezích statutární čin
nosti spolku a zda je v souladu s jeho účelem, neboť § III stanov v té 
příčině jen povšechně uvádí, že "účelem místní skupiny jes.t napomáhati 
všem snahám, hlavními stanovami vytčeným, zvláště pak plniti vesměs 
vš-e'chny úkoly a povinnosti, vyplývající z ustanovení hlavních stanov 
svazových a jednacího řádu (§ II a XXV svazových stanov)«. K právnímu 
posouzení případu, o nějž jde, není však ani potřebí, aby byl podle 
hlavních stano'v svazových zjišťován přesný účel žalovaného spolku, 
neboť i kdyby právní jednání !předsedy spolku, o které se žalobní nárok 
opírá, náleželo do oboru činnosti žalovaného spolku, vymezené dotče
nými svazovými stanovami, nelze je hledíc na závazky, které mohly 
spolku z takového jednání vzniknouti podle obyčejného předvídatelného 
běhu věcí, pokládati za záležitost běžnou, kterou by mohl závazně pro 
spolek mocí svého záslupčího oprávnění obstarávati předseda sám bez 
usnesení výboru, jemuž poctle uvedených míst stanov náleží obstarávati 
všechny záležitosti, týkající se skupiny a její činnosti v mezích stanov. 
Z toho plyne, že zástupčí oprávnění předsedovo je stanovami omezeno 
a, to nikoli skrytě, neboť do stanov je volno každému nahlédnouti (§ 5 
zakona ze dne 15. listopadu 1867, Č. 1.34 ř. z.). Předseda spolklU OIpráv-
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něný podle stanov zastupovati spolek na venek může proto platně a pro 
spolek závazně vykonávati prá'vo to jen v mezích sltanov (srv. rozl,. 
Č. 5013, 8412, 11515 Sb. n. s.). Ježto nebylo prokázáno, ba ani tvrzeno, 
že se výbor žalovaného, spolku usnesl na ujednání smlouvy se žalobkyní 
o odbírání mlýnských výrobků, překročil Jan B., ujednal-Ii dotčenou 
smlouvu bez takového usnesení, své zástupčí oprávnění, a žalovaný 
spolek není proto podle §§ 1016 a 1017 obč. zá!k. jeho projevem vázán. 
Nelze však při svědčiti ani názoru odvolacího soudu, že žalovaný spolek 
předsedovo počínání mlčky schválil. Odvolací soud v té příčině pouka
zuje na to, že zboží objednávané Janem B. bylo zasíláno žalovanému 
spolku a jím bez námitek přijímáno, aniž bylo vytčeno, že se obj-ednávky 
staly vadně, že zboží bylo spotřebováno též členy spolku a placeno, aníž 
vyšlo najevo, že by faktury byly vráceny, že teprve později, když do
cházely upomínky a když se dostal do rukou následujícího předsedy 
U-a upomínací dopís, bylo B-ovi na schůzích vytýkáno, že jednal nedo
voleně, a že se však o jeho počínání vědělo patrně už dříve, neboť se 
na jedné členské schůzi mluvilo o nákupu mouky a předseda na schůzích 
předkládal korespondenci. 

Bylo již shora uvedeno, že se zřetelem na ustanovení § IX stanov 
a na závazky, které spolku mohly z předsedova jednání vzejíti v pří
padě, Q němž je řeč, mohl pojmouti a projeviti vůli potřebnou k plat
nému uzavření smlouvy o odběru mlýnských výrobků jen výbor žalova
ného spolku. Kdyby se přihlíželo k ustanovení § IX Č. 5 stanov, že. totiž 
je výbor schopný usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jeho člen
stva, a že usnesení jsou platná, nabyla-li většiny hlasů přítomných, 
mohlo by býti ovšem pochybné, zda může výbor projeviti vůli i způ
sobem uvedeným v § 863 obč. zák., ježto dotčené ustanov.ení stanov 
mohlo by vzbuditi zdáni, že pojetí a :projevu vůle musí předcházeti hla
sování členů výboru a zjištění počtu odevzdaných hlasů. Avšak řečeným 
předpisem stanov není v souzeném případě vyloučena platnost ustano
v.ení § 863 obč. zák. pro prohlášení vůle orgánů žalovaného spolku jen, 
když možno z činl! nebo opominutí výboru, třebaže nedošlo k hlasování, 
nepochybně usouditi při rozumném uvažování všech okolností na pojetí 
a projev určité vůle. Při tom se ovšem předlpokládá" že konkludentní čin 
nebo opominutí vychází od výbmu, který by byl s to pojmouti a pro
jeviti vůli výslovně ve formě stanovami předepsané, t. j. od výboru, 
který by byl ve smyslu dotčeného předpisu stanov způsobilý k usnášení. 
K tomu by bylo potřebí, aby výbor byl podle § IX Č. 4 stanov opráv
něným k tomu orgánem - předsedou nebo jeho náměstkem - svolán 
a aby se jeho schůze zúčastnila alespoň polovina jeho členů, neboť jen 
svolaný výbor jest orgánem spolku, nikoliv i jednotliví členové výboru 
(srov. rozh. Č. 14408 Sb. n. s.). V souz.ené věci nebylo ani tvrzeno, ani 
prokázáno, že řádně svolaný a k usnášení způsobilý výbor žalovaného 
spolku nabyl vědomosti o tom, že Jan B. uzavřel se žalobkyní jménem 
spolku smlouvu o 'Odběru mlýnských výrobků, zavazující spolek k pla
cení kupní ceny objednaného zboží, a že většina přítomných členů vý
boru vzala zřejmě tuto skutečnost bez námitek na věd'Ůml. Tím méně lze 
ovšem ze zjištění odvolacího soudu, že členové spolku patrně věděli 

49' 
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o počínání předsedy Jana B., usouditi na projev vůle žalovaného spolku 
toho obsahu, že členové výboru mlčky souhlasili s jeho počínáním. Nelze 
proto spatřovati dodatečné schválení smlouvy o odběru mlýnských vý
robků ani v tom, že zboží bylo zasíláno na jméno žalovaného spolku, 
ž,e bylo spotřebováno též jeho členy a snad i pl«ceno předsedou z jmění 
spolku, nebylo-li prokázáno, že se to vše stalo s výslovným nebo mlčky 
předpokládaným souhlasem výboru spolku podle stanov k projevu vůle 
způsobilého. Nedošlo-li však podle toho, co dosud uvedeno, k ratihabici 
smlouvy, nezbylo než žalobu zamítnouti. 

čís. 16177. 

Syndikátn! odpovědnost (zák. č. 112/1872 ř. z.). 
Stát neodpovídá za škodu způsobenou notářem, který sice jednal 

v pozůstalosti, z níž věci zpronevěřil, jako soudní komisař, avšak uscho
vání věcí, jež pak zpronevěřil, převzal na základě zvláštni úmluvy s dě
dicem, jemuž byla odevzdána správa pozůstalostního jměni. 

(Rozh. ze dne 7. června 1937, Co I 2/37.) 

Žalobkyně se na žalovaném československém státu domáhá syndi
kátní žalobou náhrady škody ve výši 227.835 Kč, kterou jí prý způsobil 
notář Dr. Augustin W. zpronevěrou vklad nich knížek a cenných papírů, 
které převzal do úschovy jako soudní komisař pověřený projednáváním 
pozůstalosti po Štěpánu B., jehož byla žalobkyně jedinou dědičkou. 
Proti žalobě žalovaný stát namítl, že usnesením pozůstalostního soudu 
ze dne 25. srpna 1933 byla správa :pozůstalosti svěřena žalobkyni a že 
ta při této správě používala notáře Dr. Augustina W. jako svého zmoc
něnce. Všechny platy, které konal z pozůstalostního jmění, s:e staly po 
25. srpnu 1933 a na žalobkynin pří'kaz. Pro nedostatek zákonných pod
mínek nehyl jmenolvaný notář oprávněn zřídi:ti inv,entá,ř a' vZÍ,ti dia své 
úschovy vkladní knížky a cenné papíry náležící do pozůstalosti. Inven
tární zápis ze dne 30. listopadu 1930 jím sepsaný nebyl schválen pozů
stalostním soudem. Dr. Augustin W. neměl ani práva, aby jako soudní 
komisař vyplácel odkazovníkům odkazy, poněvadž jest důkaz o splnění 
testamentu předložiti teprve po odevzdání pozůstalosti. Jestliže se tedy 
Dr. Augustin W. dopustil tvrzené zpronevěry, neučinil tak při výkonu 
úřadu soudního komisaře a syndikátní nárok nemohl žalobkyni vznik
nouti. V r c h n í s o u d v P. zamítl žalobu. D ů vod y: Podle spisů 
D 1JI 312/30 okresního soudu v K. V. vychází najevo jen toto: K pozů
stalosti po Štěpánu B. se přihlásila nynější žalobkyně dne 27. listopadu 
1930 na základě testamentu ze dne 22. listopadu 1930 výminečně. Usne
sením ze dne 17. prosince 1930 byla její přihláška soudem přijata. Ža
lobkyně však :dine 18. prosince 1930 'U Dr. Augustina W. protokolámě 
prohlásila, že svou výminečnou přihlášku mění v bezvýminečnou, aby to 
soud vzal na vědomi, nevypravené dosud usnesení ze dne 17. prosince 
1930 odvolal a od provedení inventury a odhadu v usnesení tom naří
zených upustíl. Podle poznámek ve spisech bylo usnesení to odvoláno 
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a nebylo doručeno. Spisy byly poté vráceny notáři Di'. Augustinu W. 
ke skončení projednání pozůstalosti. Dne 21. dubna 1931 podal fran
tišek B. výminečnou pii hlášku na základě zákona a byl usnesením ze 
dne 27. dubna 1931 poukázán, aby do 14 dnů podal žalobu o neplatnost 
dotčeného testamentu, ježto by jinak projednání pozůstalosti na základě 
testamentu bylo ,"'končeno. Také od fra,ntiška W., Berty S., Jana W. 
a františky S. došla dne 12. května 1931 výminečná dědická přihláška 
z<o zákona a soud dědice ty rovněž poukázal usnesením ze dne 15. května 
1931 na pořad práva s lhůtou do 29. května 1931. V usnesení tom jest 
zmínka, že notář Dr. Augustin W. předložil inventář a projednací pro
tokol, o jejichž schválení soud rozhodne později. Týká se to protoKolu 
o projednání pozůstalosti ze dne 17. dubna 1931, podle něhož bylo pro
jednání provedeno na základě bezvýminečné přihlášky Kateřiny P. (ža
lobkyně) a jejího místopřísežného seznání jmění. Inventář (inventární 
protokol) byl sepsán dne 25. listopadu 1930 v zůstavitelově bytě a jako 
přítomní jsou uvedeni: Dr. Augustin W., notář jako soudní komisař, 
jeho zapisovatel, Kateřina P. (žalobkyně), Berta S., františek B., Jan W., 
františek W. a františek S. V protokole jsou seznamenány nalezené 
cennosti, a to kromě většího počtu minci: hotovost 9.850 Kč, vkladni 
knížky, a to: č. banky a úvěrního ústavu fol. serie Vl 75573 se zůstat
kem k I. červenci 1929 89.450 Kč 85 h, K. spořitelny fol. 24842 se zů
statkem k I. červenci 19'29 157.639 Kč 93 h, kontokorentní vkladní 
knížka K. Vereinsbank Č. 26622 fal. 244/28 s vkladem k témuž dni 
96.388 Kč a Č. 5060 ful. 1/30 s vkladem k 3. řijnu 19'29205.122 Kč, 
pak dlužní úpis města K. V. serie lil Č. 119 nom. 5.000 Kč a nějaké 
skvosty. V protokole se dále uvádí, že popsané cennosti byly vloženy 
clo plechové krabice a vzaty do soudní komisionální úschovy. Při,tomni 
dědicové byli 7árove,ň vyzváni, aby se dne 21. listopadu 1930 dostavili 
do notářské kanceláře Dr. Augustina W., kde potom bylo konáno pro
jednání pozÍlstalostL Inventární protokol má totéž datum jako úmrtní 
zápis, který byl též sepsán notářem Dr. Augustin,em W. jako soudním 
komisařem. Podáním ze dne 9. ledna 1932 předložil @tái Dr. W. soudu 
spisy se žádostí, aby bylo Kateřině P. (žalobkyni) povoleno provésti 
výplaty z vkladních knížek do pozůstalosti náležících, ale teprve usne
sením ze dne 25. srpna 1933 byla žalobkyni svěřena správa pozůstalosti 
podle § 810 obč. zák. Zároveň soud schválil projednání pozůstalosti 
podle protokolu ze dne 5. ledna 1932, v němž jest uvedeno, že všichni 
zákonní dědicové svou výminečnou přihlášku dědickou změnili v bez
výminečnou a s Kateřinou P. (žalobkyní) uzavřeli dědickou dohodu. 
Usnesením ze dne 23. dubna 1934 byl suhstitut Dr. Augustina W. Dr. N. 
soudem vyzván, aby podal vyúčtování výplat z pozůstalostního jmění, 
čemuž ten vyhověl a předložil vyúčtování" v n"mž je'st jako schodek 
uvedena částka 33.116 Kč 31 h. Dr. Augustin W. v)"bral částky uve
dené v seznamu pří!. D vesměs před 25. srpnem 1933. Kromě uvedeného 
již schodku 33.116 Kč 31 h se žalobkyně domáhá jako zpronevěřených 
těchto částek: 38.261 Kč 20 h, které jsou ve vyúčtování označeny jako 
mimokonkursni útraty, které by mohl notář Dr. Augustin W. požadovati; 
50.000 Kč, které prý byly Josefu Ch. vyplaceny bez důvodu; 51.225 Kč 
64 h vyplacených podle vyúčtování na pozůstalostní dluhy, ale nijak 
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prý nedoložených; 50.000 Kč, pro jejichž výplatu prý též scházi doklady, 
a 5.232 Kč 15 h o které byla žaloba rozšířena, poněvadž prý zprone
věřená částka je~t o ně vyšši, než bylo původně žalováno. Může býti 
ponecháno stranou, zda hledíc na údaje žaloby jde tu skutečně o zpro
nevěru notáře Dr. W., neboť stači obírati se otázkou, zda shora nazna
čené cennosti převzal a upotřebil ve své vlastnosti jako soudní komisař. 
Podle § 1 synd. zákona jest podmínkou vzniku syndikátního n~l:oku,. aby 
soudcovský úřednuk u' vykoná'viÍ!ní, svého. úřadu přestoupením medm po
vinnosti porušil právo a tím straně způsob!1 šk?d,:, proti k:eré nepo~~y
tuF pomoci opravné pros,tředky v soudním nzem predepsane. Z hOre]Slho 
zjištění jde najevo, že notář Dr. W. téhož dne, kdy podeps~1 úmrtn! 
zápi's, seznamen,al v tak zvaném invlentárnÍlffiI protoikolie c.ennosh, o ktere 
běží, a vzal je k sobě. Jest na bíle dni, že tak učinil svémocně, poněvadž 
jako soudní komisař byl tehdy oprávněn jen k poříz'ení úmrtního zápisu 
a tedy k úkonům v §§ 38 až 42 nesp. pat. naznačeným, když byly podle 
úmrtního zápisu účastníky lPozůstalostního řízení toliko osoby svéprávné, 
a nebylo tvrzeno, že okolnosti vyžadovaly zapečetění pozůstalosti podle 
§ 43 nesp. pat. Dr. W. také soudu nic neoznámH, naopak zvěděv, že 
soud chcé naříditi inventuru, hned se postaralo to, aby usnesení ze dne 
17. prosi,nce bylo oclvo,lán,o, a t~prve v květnu: 1931 předložil soudu Ln

ventární protokol ze dne 25. listopadu 1930. Ježto pak zavinění soudu 
samého není uplatňováno, rozhoduje toliko" že se Dr. W. cenností 
zmocnil, aniž k tomu byl oprávněn, že tak jednal mimo zákonné mez,: 
své působnosti a že tedy tím svou úřední po.vinnost ] a k o s o u d n ~ 
k o Ol i s a ř nepřestoupil. Totéž platí o dISPOSIcích, které s cennostmI 
tě'mi učinil, nehoť J<: niltn sDudem zmocněn nebyl a soud i-nventární -pro
tokol nikdy neschválil. Dotčený protokol také ani nebyl základem pro
jednání pozůstalosti, neboť na konec všichni zákonní dědicové změnili 
dědickou přihlášku výminečnou na bezvýminečnou a s testamentární 
dědičkou sjednali dédkkou, dohodu. Je tedy vedlejší-, že se disposice 
učiněné Dr. W. s řečenými cennostmi staly vesměs před 25. srpnem 
19'33, a poněvadž, ja'k bylo vyloženo, notář ten při převzetí cenností a 
při nakládání s nimi nejednal ve vlastnosti soudního komisaře, jeví se 
žaloba neodůvodněnou. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Jádro sporu je v řešení otáiky, zda uolá< Dr. Augu,sti:n W. způsobil 
žalobkyni škodu tím, že porušil její právo přestoupenim ú~ední POVlll
nosti při výkonu své úřední působnosh Jako SOUdlll komlsar, neboť jen 
tehda by byl odůvodněn žalobní nárok, založený na §§ 1 a 4. zák. 
č. 112/1872 ř. z. Na dotčenou otázku odpověděl prvý ~oud ,eráv,:m zá
porně. Podle § 4 uvedeného zákona JSou soudcovskYl111 uredlllky ve 
smyslu § 1 i soudní komisaři vysílání k výkonu soudních řízení (notáři). 
Podle §§ 3, 29' a 30 nesp. pat. a §§ 183, 184, 186 notář. ř. jsou notáři 
jako soudní komisaři zmocněni, aby vy~onáv~li t~kové úkony y nespor
ných věcech, jichž podmínkou nejsou ,predchazejlp soudcovska rozhod-
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nu ti, zejména aby sepisovali úmrtní zápisy. (uzávěry) a prováděl! jiné 
v pozůstalostním řizení potřebné úkony, ph mchž nejde o soudm. ro,::
hodnutí; při tom mají při úkonech, které konaji jako soudní komlsan, 
dbáti předpisů platných pro soudní vyslance a pro soudy, samy. Podle 
po'sléze dotčených předpisů jest posuzov'a,h, zda se notar Dr. Augustm 
W. dopustil žalobkyní tvrzené zpronevěry ve své úřední působnosti jako 
soudní komisař. 

Jmenovaný notář započal svou činnost jako soudní komi~ař v po
zůstalostní věci po štěpánu B. (zn. sp. D Jll 512'/30 okresmho,soudu 
v K. V.) úmrtním zápisem, který sepsal dne 25. listopadu 1930. Pn uve
deném úkonu byl povinen, zachovati se podle předlPi,sů §§ 38 až 52 nesp. 
pat. Podle § 45 nesp. pat. byl povinen, ~ředložiti nalez~né h~t~v~ ~e
nize, zlaté a stříbrné věci, skvosty, verejne a soukrome dluzm UplSy 
u soudu, nastal-Ii případ za:pečetění pozůs}a!ostní, podstaty (§ ~3 nesp. 
pat.). Zákonných předpokladů k zapeče tem , pozu~talosÍl tu v;;ak ne~ 
bylo, neboť známí a domnělí dědIcové byh ZpU;;o,blh, aby sve .Jn;em Sal;ll 
spravovali, a podle § 43 nesp. pat. bylo dopusteno po~echaÍl Jl.m ,p0zu
stalostní jmění v uschován,í. Že nebylo úmyslem soudmho komlsare za
pe1četiti pozůstalost, nýbrž že pozůstalost~í jmění mělo býti pOl:echá~o 
v uschování dědiců, vyplývá z l11ventármho protokolu, sepsaneho ~a: 
rov,eň s úmrtným zápisem dne 25. listopa'du 1930, ktery se sklada 
z dvou samostatných čácstí. V první části jest uved,eno, že žalobkyně pře
vzala obytné místnosti v zůs~avitel?vě domě »Al:xan~ri~« do doč~sného 
uschování a do dočasné spravy a ze vzala na vedoml, ze Je za vsechny 
zůstaviteli patřící věci odpovědna a že je musí vydati. nezkr~ceně dě~ 
dicům. Podepsáním té části dotčeného proto:kolu pr?'jevlla z,alobk~n~ 
svůj souhlas s tím, ~by jí byl,,; ponechá:ra spra.va p~~ustalostmho .Jmem 
na vlastní nebezpečl a odpovednost. Prevzal-Íl no~ar Dr. ~~gu~t:n W. 
podle druhé části uvedeného protokolu po dotčenem prohlaselll zalob
kyně různé mince, hotové peníze a vkladní knížky v byt~ nal~ze:ré d? 
uschování, nešlo již o výkon, jímž byl pověřgn jako so,:dn: ko,mlsar, t. j. 
o úmrtní zápis a' opatření po-cUe §§ 43" 4? nesp. pat., n'yb.r~ p:e~zal c~n~ 
nosti ty od žalobkyně jako od ;právkyn,e .p0~ustalostmho y,;em, kdlz Jl 
byl před tím poučil, že je za vsechny veCI zustav,teh patnc; ~dpovedn~ 
a že je musí vydati nezkráceně dědicům. Je proto nezavazne, uvedl:h 
notář v druhé části inventárního protokolu z 25. Ílstopadu 1930, ~e 
bere cennosti do úschovy jako soudní komisař (»in gerichtskon;mlss;
onelle Verwahrung«). že nešlo při pře,:zetí uvede:rých cennosll, nota
řem Dr. Awgustinem W. o výkon soudmho komlsare, tomu nasvedčl1Je 
i další jehlo ch!Ovámí. i ,ohová!ni žalo:bky:n:ino v pozústalostním řízení D 111 
512/300. Jmenovaný notář neuložil dotčené cennosti u soudu, jak by, bll~ 
jeho povinností jako soudního. komisaře, kdyby byl? šlo ,o .zapecet~m 
pozůstalosti, nýbrž konal, jak Jest patrno z OpISU vyučto~alll ~redloz~
néhlo žalobkyní, z vkl"dlnkh knílžek do úschovy převzatychl rume vy
platy, a to bez příkazu nebo, sr:hválení pozůstalo,stního s?udu!, jak vy
plývá z pozůstalostních ,SpISU. zalobky:ne za poz~.stal.?stlllh? nzem ~e
naléhala na to, aby nO'tař Dr. AUguStlll W. UIOZII prevzate cennosll u 
soudu, nýhrž uznává převážnou část vyúčtovaných výplat, ,pokud )e 
jmenovaný notář konal v jejím zájmu podle dohod, ktere s dedlcl UCI-
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nila. Že žalobkyně v pozůstalostním řizení měla různé porady, které ne
souvisely s činnosti notáře Or. Augustina W. jako soudního komisaře, 
vysvitá z výpovědi notáře Or. Antonina N. a solicitátora Aloise Z. " 
z dalši skutečnosti, že odměna, kterou jmenovaný notář účtoval za SVOl! 
činnost jako soudní komisař, jest daleko nižší než odměna, kterol! 
účtoval žalobkyni za svou činnost spadající mimo soudní komisařství. 
Také ty skutečnosti jsou patrné z pozůstalostních spisů a nasvědčují 
lomu, že žalobkyně vedla fakticky správu pozůst"IDstníh'O jmc'ní, a to 
s počátku za výslovného souhlasu ostatních dědiců, kteří i při konečném 
vyrovnání souhlasili s tím, aby byla pozůstalostním soudem ustano
vena správkyní pozůstalostního jmění. Za tOhD stavu věci nemá pod
statné důležitosti ani skutečnost, že pozůstalostní soud svěřil žalobkyni 
správu tu teprve usnesenim ze dne 25. srpna 1933, č. j. O III 512/30-62, 
jímž nabyla její předcházející faktická činnost jako, správkyně pozůsta
losti dodatečného úředního schválení. Nepřevzal-Ii však notář Or. 
Augustin dotčené cennosti ve své své úřední funkci, k níž byl soudem 
vy;slán, nepřestoupil úřední povinnost ph výkoUlu svého úřadu jako 
soudní komi,sař. Správně proto usoudil soud prvé stolice, že již proto 
není ža,I,o-bnÍ nárok -odůvodněn. 

čís. 16178., 

V ázne-li na nemovitosti poznámka pořadí pro zamýšlené zadlužení 
(§ 53 knih. zák.), nelze bez předložení usnesení povolujícího tuto po
známku povoliti odepsání časti knihovního tělesa bez přenesení po
známky pořadí. 

(Rozh. ze dne 8. června 1937, R II 182/37.) 

František a Marie T., domkáři v M" kteří koupili od knihovní vlast
nice Marie C. pozemek č. kat. 2959 louka, zapsaný ve vložce Č. 39 v M., 
navrhli, aby byl podle kupní smlouvy ze dne 17. července 1936 a pro
hlášení o propuštění ze zástavy ze dne 6. a 22. srpna 1936 odepsán ve 
vložce č. 39 bez závad pozemek č. kat. 2959 louka a aby byl připsán ve 
vložce Č, 306. K n i h o v n í s o u d povolil žádané zápisy. R.e k u r sní 
s o u d zamítl knihovní návrh. O ů vod y: Odepsáni pozemkové parcely 
č. kat. 29'59 z vložky Č. 39 bez zřetele na váznoucí na něm poznámku 
pořadí pro zápůjčku 15.'000 Kč s přís!. s IÚlčinností do 24. srpna 1937 
se stalo neprávem a v rozporu s předpisy § II lonih. zák. a §§ 1, 2 zák. 
č. 18/1869 ř. z., neboť nebyl prokázán souhlas osoby oprávněné z do
tčené poznámky s odepsáním bez závad. BylD proto vyhověti rekursu 
Or. Alfréda B., který k prukazu svého rekursního oprávnění předložil 
výměr podaný podle § 54 knih. zák. okresnim soudem ve V. dne 24. 
srpna 1926, č. d. 562/36. 

N e j vy Š š i s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O ů vody: 

Stěž.ovatelům jest ovšem rpřisvědčílti, že knihovní poznámkou pořadi 
pro zamýšlené zadlužení (§ 53 knih. zák.) nevzniká ještě věcné právo 
ve smyslu § II knih. zák. a §§ 1 až 3 zák. ze dne 6. únor" 1869, 
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Č. 18 ř. z, Takové věcné právo vzniká teprve vkladem zástavniho práva 
(§ 451 obč. zák.) anebo záznamem, který později bude spraven (§ 453 
obč. zák.). To však neznamená, že by součásti knihovního tělesa, na 
kterém je zapsána poznámka pořadi, mohly býti bez závad odepsány 
bez souhlasu toho, kdo může předložiti výměr povolující dotčenou po
známku. Vždyť kdyby vlastnik nemovitosti mohl i :po odevzdáni výměru 
vHiteU Hbov'O,In.ě s nemovitosti nakláclMi a rozhodnoul!i .o tom, pro ja'koll 
část knihovniho tělesa má nadále poznámka platiti, byl by zmařen účel 
poznámky, totiž opatřiti věřiteli knihovní zajištěni v poznamenaném po
řadí i pro případ zcizení nemovitosti (§ 56, odst. 2, kmh. zák.). S po
známkou po jejim zápisu může v zákonné lhůtě nakládati (§§ 56 a 52 
knih. zák.) a ji tedy také co do obsahu omeziti jen ten, kdo může před~ 
ložiti vyhotovení výměru. Bez předložení výměru nemohla proto býl! 
část knihovniho tělesa odepsána bez přenesení poznámky pořadí, jak 
o to žádají stěžovatelé. Ro'zhodnutí Č. 10288 Sb. n. s., jehož se stěžo
vatelé dovolávají, se ua souzený případ nehodí, neboť tam šlo jen o to, 
zda nabyvatelé pozemků, na kterých byla poznámka pořadi a které byly 
pravoplatně bez závad odepsány, měli zkoumati, zda byly pozemky ode
psány právem či nikoliv. 

čís. 16179. 

Na náhradové pohledávce pojistníkově z odpovědnostního pojištěni 
přísluší Úrazové pojišťovně dělnické a Ostředni sociální pojišťovně za 
dávky poskytnuté poškozenému na základě jeho úrazového resp. nemo
cenského pojištění přednostní zákonné zástavní právo ve stejném pořadí, 
jež však předchází stejnorodému nároku poškozeného na úhradu toho, 
co nedostal od jmenovaných pojišťoven. 

(Rozh. ze dne 9. června 1937, Rl 262/37.) 

P r v Ý s o u d rozvrhuje pojistnou náhradu Vliéma M. ve V. 
49.000 Kč složenou pojišťovnou c., přikázal celou částku Úrazové po
jišťovně dělnické v P., a to jednak 27.603 Kč 2'0 h na úplné zaplacení 
její přihlášené pohledávky z rozsudku krajského soudu civilního vP., 
jímž jí byla přisouzena náhrada měsičního důchodu vyplaceného Anto
nínu O. od 15. července 1933 do 16. září 1936 a náhrada sporu, dále na 
útraty exekuce a intervence, na 5% úroky z části vyplaceného měsíčního 
důchodu od 20. května 1935, jednak na další měsíční důchod 600 Kč, 
který bude vypláceti pojištěnci Antonínu O. až do doby, kdy se skuteč
nosti rozhodující pro vyměření důchodu nezmění. Kdyby pak z jakékoli 
příčiny celou částku 49.0010 Kč nevyplatila jmenovanému pojištěnci, při
kázal soud zbývajíci částku Antonínu O. na částečné zaplaceni jeho po
hledávky ze smíru krajského soudu civilního v P. 45.000 Kč a útraty 
exekuce 480 Kč, v kterémžto přípildě jest Úrazová pojišťovna dělnická 
vP. povinna vrátiti nevyčerpaný zbytek soudu. Rek u r sní s o u d na 
rekurs Ústřední sociální pojišťovny v P. a Antonína O, uložil prvému 

'll" II, 
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soudu, aby po právní moci uušujíciho usneseni řizeni doplnil a znova 
ro.zhodl. 

N e j vy Š š i s o u cl nevyhověl dovolacím rekursům všech tři účast
níků. 

D ů vo dy: 

Rekursní soud vycházel v podstatě ze stanoviska, že Úrazová pop s
ťovna dělnická pro Čechy v P. má pro svou pohledávku přednostní po
řadí i před nárokem Ústřední sociální pojišťovny v P., že však jí měla 
býti přikázána pohledávka jen potud, pokud byla stanovena rozsudkem. 
V prvém směru nelze souhlasiti s právním názorem rekursního soudu. 
Ustanovení § 47 zák. ze dne 28. prosince 1887, Č. 1 ř. z. z roku 1888 
o úrazovém pojištění dělníků nesvědčí ° takovéto přednosti pohledávky 
Úrazové pojišťovny. je,stliže se podle § 47, odst. 1, řeč. zák. řídí odpo
vědnost osob tam uvedených platnými zá:konnými předpisy, tedy i před
pisem § 10 zák. ze dne 9. srpna 1908, Č. 162 ř. z. (od 1. listopadu 1935 
předpisem § 54 zák. ze dne 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n. o jízdě 
motorovými vozidly) a § 127 zák. o pojistné smlouvě ze dne 23. pro
since 1917, Č. 501 ř. z. (srov. rozhodnuti Č. 1628 Sb. n. s.), má to v sou
zené věci ten význam, že pro nárok Úrazové pojišťovny dělnické vázne 
zákonné zástavní právo na pojistníkově úhradové pohledávce z odpo
vědnostního pojištění a tedy i na složené částce. To zákonné zástavní 
právo pak vzniklo již pojistnou příhodou (srov. č. 15610 Sb. n. s.). 
Totéž však platí i pro nárok ústřední sociální pojišťovny podle § 246 
zákona o pojištěni zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze 
dne 9. října 1924, Č. 221 Sb. z. a n. v doslovu zákona č. 184/1928 Sb. 
z. a n. a ve znění vládní vyhlášky č. 112/1934 Sb. z. a n., jak nejvyšší 
soud podrobně vyložil v rozhodnutí Č. 14422 Sb. n. S. Ustanovení § 247 
uved. zák. o soc. poj. nemá v souzené věci významu, ježto nejde o postih 
tam upravený. Obě přednostní zákonná zástavní práva, totiž Úrazové 
pojišťovny dělnické a ústřední sociální pojišťovny požívají tedy stej. 
ného ipořadí. V druhém směm jest ov.Šem s,právné, že pro přisouzení po
hledávky Úrazové pojišťovny dělnické - a stejně i pohledávky Ústřední 
sociální pojišťovny - jest pro rozvrh rozhodujici ~xekuční titul. Re
kUl'sní soud však přehlédl, že rozsudkem krajského soudu civilního v P. 
ze dne 10. dubna 1936, č. j. Ck IX 121/35-15, byl přisouzen Úrazové 
pojišťovně dělnické t a k é důchod měsíční 600 Kč, počínaje od 17. září 
1936 (§ 406, druhá věta, c. ř. s.). Je tedy přisvědčiti aspoň částečně do
volacím vývodům jednak Ústřední sociální pojiš,ťovny, jednak Úrazové 
pojišťovny dělnické, avšak na rozhodnutí o dovolacích rekursech to 
nemá vlivu, poněvadž nelze rozhodnouti ve věci před doplněním řízení 
v prvé stolici, takže zůstane při zrušení vyřčeném rekursním soudem. 

Dovolací rekurs Atonína D. není odůvodněn, pokud jím dovolací stě
žovatel uplatňuje výhradně svoje domnělé přednostní právo před oběma 
jmenovanými pojišťovnami, řídě se dobou vzniku soudcovského práva 
zástavního. Poškozený Antonín D. nenl ovšem vyloučen z účasti v roz
vrhovém řízení, avšak podle ustanovení § 47 úraz. zák. a § 246 zák. 
o soc. poj., jak bylo již dříve vyloženo, má nácrok toliko na náhradu 
toho, co nedostal od jmenovaných pojíšťoven, a na to, co zbude ze slo-
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žené částky po úhradě jejich pohledávek (srov. rozh. Č. 8526 Sb. n. s.). 
To všem předpokládá stejnorodost těchto nároků. Antonín D. se ovšem 
zmiňoval v přihlášce též o bolestném zahrnutém v přihlášené pohle
dávce, avšak svůj nárok vůbec opírá jen o soudní smír. Soudním smirem 
poškozeného se škudci ze dne 12. září 1935, č. j. Ck IX 294/33 nemohly 
však býti nároky jmenovaných pojišťoven dotčeny, neboť pro ně vázlo 
zákonné zástavní právo již z doby dřívější (srov. rozh. Č. 15109 Sb. n. s.). 
Ostatně jeho závěrečné tvrzeni v dovolacím rekursu ani nesouhlasí s tím, 
co uvedl v tom směru v oné své přihlášce. Po rozvrhu bude na prvém 
soudě, aby ve smyslu § 2'86 ex. ř. postupoval obdobně podle ustanove~í 
§§ 212 a násL ex. ř., zejména §§ 216, 217, 218, odst. 1, a 219 ex. r. 

čis. 16180. 

Je-Ii proti žalobnimu nároku namltáno k započteni vice pohledávek, 
jichž SOuhrn převyšuje zažalovanou pohledávku, nastává účinek zahá
jené rozepře v příčině každé jednotlivé pohledávky, namítané k zapo
otení, ovšem i e n do výše žalobniho nároku. 

(Rozh. ze dne 9. června 1937, Rl 582/37.) 

Proti žal'obě Terezie K., podamé II okresního soudu v U. po.d C 144/ 
36, jíž se žalobkyně domáhá na žalované zaplacení 112.250 Kč s přísl., 
vznesl žalovaný Vilém J. námitku zahájeného. sporu u krajského soudu 
civilního v P. Ck XIlI a) 2D2/34, kde nynější žalobkyně Terezie K. 
na,mítá jako žalovaná zaža),ovanoll pohledávku k započtenÍ. S o u d 
p r v é sto 1 i c e vyhověv námitce zahájené rozepře, {)dmHl ža
lobu. D ů v {} dy: Námitka z<rhájené rozepře př<ldpokládá podle 
§§ 232, 233 c. ř. s. totožnost s't,ran a totožnost sporného před~ 
mě tu. Spi'sy Ck XlII a) 202/34 jest zji:štěno, že v dotčeném 
sporu Vilém J. (nynější žalovaný) žaluje Terezii K. (nynější ža
lobkyni) O' zaplacení 6.250 Kč. POlclle uvedeného zjlštění jest vi
děti, že jest tu tO!{)Ž,n,o.s,t stran, avšak v obou sporech mají strany 
postavení opačné. Jest nesporné, že úkladem resp. právním důvo'Ó'em 
j<ik souzené žaloby zn. sp. C 144/36, tak i námitek nynější žalobkyně 
ve spom zn. sp. Ok Xlll a) 202/34 jeslt nájemní smlo.uva o pensionu 
»J.« v M·. P., který nynější žalobkyně Terezie K. najala od žalovaného 
v březnu 1933 na dobu tří po sobě jdoucích let, a že žalobkyně veškeré 
nároky v obou dotčený'ch sporech vyvowje výhradně z řečené smlouvy 
jaMo nárok na náhradu škody vzešlé jí z náJjemní smlouvy. Dále jest 
nesporné, že v souzené žalobě vymáhaná kauce 6.000 Kč jest totožná 
s kaucí ve sporu Ck Xlll a 202/34, rovněž tak položky 6.250 Kč z dú
vodu nájemného a »í,nventář« jsou sho.dnés položkou ve sporu Ck 
XllI a) 202/34 s tím rozdílem, že posléze uvedená položka v nynějším 
sporu je,st o néoo ni'žší, a stejně jest tomu tak u položky »u,šlý zisk« 
12.300 Kč, kde v uvedeném dřívějším sporu jest žalov2il1o o 18.000 Kč, 
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a že další položky v nynějším sporu jsou sice tytéž jako ve sporu dřívěj
ším, av'Š'ak s tou odchylkou, že položky zdejší jsou o něco vyšší. Z toho, 
co uvedeno, jest patrno, že nynější žalobou C 144/36 vznáší Terezie K. 
stejné nároky, které uplatňuje námitkou započtení u krajského soudu 
civilního v P. Na věci nic nemění, že se polo~ky v ~i"kolika přípa
dech liší co do výše, neboť co do důvodu jsou nároky ty vyvozovány 
z nájemní smlouvy resp. jako nároky na náhradu škody vzlešlé nynější 
žalobkyni z řečené smlouvy. Slran čá'stky resp. položky účtova'né v ža
lobě sub. IV ad 10) ponechaly strany jednání v klidu. Poněvadž tedy 
Terezie K. vymáhá v souzeném s:poru nároky, o nichž jest zahájena' 
rozepře u kmjského soudu. civilního v P. Ck XllJ a) 202/34, bylo 
námitce zahájené rozepře nynějším žalobcem vznesené vyhověno a ža
loba od'mírtnuta. Rek u r sní s o Ur d rekursu žalobkyninu ",čá's!i v'r 
hověl a co do částky 88.290 ~č zamHI námitku zahájené rozepře. D 6-
vod y: Stěžovatelka právem vJ'lýká, ž'e prvý soud přehlédl, že ve sporu 
Ck XIII a) 202/34 proti žalobnímu nároku nynějšího žalovaného, roz
šířenému na 23.960 Kč a přizn3!nému částečným rozsudkem ze dne 
1. dubna 1936, Č. j. Ck XIII a) 2.02/34-16, žalovaná (nynější žalobkyně) 
namitla svoje vzájemné pohled'ávky v celkO'vé částce 59.743 Kč, kdežto 
nyně'iší svou žalobou uplatňuje stěžO'vatelka proti žalovanému, d'ří,vě
šímu žalobci, své poihledálvky z důvodu nálhrady škody v celkové výši 
112.250 Kč. Uváží-li se mimo tO', že podl'e § 411 c. ř. s. rozhodnutí o tom, 
zd'ali tu jest, či není vzájemná pohledávka, kterorU žalovamý uplatni! 
k zwpočtení, jest účastno právrní mod jen až do částky, kterou má býtI 
kompensováno, ale jen do výŠ'e žalobní pohledá\"ky, jest patrno, že ná
milka zahájené rozepře není právně možná CO' do oné části pohledá\"ky 
vymáhané žalobou C 144/36, která převyšuje žalobní pohledávku při
souzenou nynějšímu žalobci ve sporu Ck XllI a) 202/34 částečným wz
sudkem s výhradou vzájemné pohIedávky přj,s],ušící žalované (nynější 

žalobkyni), a že ledy stěžovatelce nepřekáží lWspenclenec v tom, aby 
se domáhala samostatnou žalobou zbytku své pohledávky. To vyslovil 
již nejvyšší soucl v plenárním rozh·odnutí uveřejněném pod Č. 7905 Sb. 
n. s. Na t'om nic nemění, že podle nesporného přednesu. stran 'je práv
ním d:ůvodem jak žaloby C 144/36, tak i vzájemných pohleclávek na
mítaných k započtení ve sporu Ok XllI a) 202/44 nájemní smloulva 
sporných stran o pensionu »J.« v M. P. a nárok na náhradu škody 
vzešlé nynější žalobkyni z ře,čené smlouvy, jak se prvý soud: mylně do
mnívá, neboť nerozhoduje zde právní důvod žalobního nároku, nýbrž 
jediné totlQ'~nost předmětu sporu. Totožnost ta hr ovšem :jest, jak prvý 
soud zji.still, co do kauce v částce 6.000 Kč, dMe co do Z3'Placenéhl} 
nájemného v částce 6.250 Kč, pak co do polrožek: stěhování, reklama, 
světlo a palivo za let a 1933 až 1935 a ušlý zisk, jež vesměs ve sporu 
Ck XllI a) 202/34 jsou namítány k započtení, arci u nékterých polO'žek 
v menší výší, než v jaké jsou vymáhány žalobou C 144/36. Schází však 
totO'žnost .předmětu co do položek uvedených v žaIohě C 144/36, t. j. 
v příčině škody vzniklé neprosperitou pe:n,sionu za dobu o.d raku 1933 
do září 1935 v částce 43.560 Kč a škody vzniklé souGními spory lla 

II 
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výlohách právního zastoupení 10.000 Kč, jú ve sporu Ck Xlll a) 
202/34 nejsou namí,lnuty k započtení. Bude tedy na soudu prvé stoUce, 
aby v příčině posléze dotčených položek i položek ostatních, pokud 
převyšují částky namít3!né ve sporu Ck Xlll a) 202/34 k započten'í a 
zároveň i žalobní nárok přiznaný nynějšímu žalovarnému v posléz uve
deném sporu, o žal'Obě dále jednal a znovu ro~hodl. 

N e j vy Š š í' s 'o u d vyhověv zčásti do'volacímu rekurrsu žalova
ného, zamítl námitku zahájené rozepře co do částky 43.560 Kč, jinak 
dovolacímu rekursu nevyhověl. 

D ů vo do y: 

Nejvyšší soud se JIZ zabýval otázkou v judikatuře i právnícké lite
ratuře spornou', zda ,a pokud nastává ú6nek zahájené rozepře Hm, že 
p'ro,ti žalohn,mu nároku byla namítána k započtení vzájemná pohle
d'ávka, a to v pl'enárním roz:hodn.u1í ze dne 23. března 1928, Pres. 760/27 
(č. 7905 Sb. n. s.), a vyslrovil zásadu, že tím hledíc na započítávanou 
vzájemnou rpohledávku n«stává účinek zahájené rozepře clo výše žalob
ního nároku a že ·nelze v tom rozsaJhu později samostarlně zažalovati 
vzájemnou pohledávku, nebyla-li námitka započtení vzata zpět. Použiti 
uvedené zásady nečiní v ,praksi ohUže, je-li proti žalobnímu nároku na
mítána k započtení jediná vzájemná pohledávka; je-li menší nebo stejné 
výše jakožalohní nárok, nastává zahájení rozepře co do celé její částky, 
je-li však větší, nenastává zahájení rozepře co dO' částky převyšujíd 
žalobní pohledávku. Obtíže se vyskytují teprve, když se - jako tomu 
jest v sOUlzeném případě - proti žalobnímu nárokur namítá k započtení 
více vzájemných pohledávek, jejirchž souhrn převyšuje zažalovanou po
hledávku. Podle zásady, kterou vyslovil nejvyšší soud ves-vrchu uve
deném rozhodnutí, n:astává zahájení rozepře v příčině všech vzájem
ných ·pohledávek k zi\počlenf namítaných. Procesnímu soudci je totiž 
dána možnost, 3!by o každé z těchto pohledáV<Jk jednal a wz;hodl. Osud 
všech vzájemných pohledávek zůstává arciť neurčitý až do mzhodnutí 
o žalobní:m nároku a o pohledávkách k započtení namítaných. Leč z ne
jist~ty, zda a v příčině které ze všech pohledávek dojde k rozhodnutí, 
neplyne, že by zahájenost rozepře nastala teprve okamžíkem, až dojde 
o ní, k mzhodnutí, neboť možnost, že vzájemný nárok namíta:ný ve sporu 
námitkou 'k započtení bude rozsudkem určen, do,st",čuje, aby u něhJ 
nastal účinek zahájené rozepře (viz řeče,né plenární rozhodnutí). účirnek 
zil!háje:né rozepře musí proto. býti přiznán k a ž d é jed not 1 i v é ze 
všech pohl'edávek k započtení namít3!ných až do výše žalobního nároku 
bez zřetele na to" že všechny vzájemné pohledávky dohromad'Y jsou 
úhrnnou čáslkou větší než žalobní nárak. Nel,ze proto schváliti postup 
rekmsního soudu, který odpočítal od částky 112.250 Kč, zažalované 
pod č. j. C 144/36-1 u okresního soudu v U., vzájemné pohledávky, 
které žalobkyně namítala ve sporu Ck XlIl a) 202/34, zahájeného u kraj-
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ského soudu ci·vilního v P., a to až do vyse v posl·edním sporu za
žalované pohl"edlávky (23.960 Kč), a zamHI námitku zahájené rozepře 
co do zbývající částky 88.290 Kč. Dů'sledkem toho rozhodnutí by bylo, 
že by procesní soudce ve sporu C 144/36 mu,seI- jednati a rozhodnomi 
o vše c h vzájemný·ah po'Medácvkách .přes to, že jsou ve spom Ok XIII a) 
202/34 po vynesení částečného rozsudku žalobní žádosti vyhovujícího 
až do výše žalobuí pohledávky předmětem dalšího jednání. a rozhodnutí. 

Jest tudíž zkoumati, zda a ·které jednotlivé nároky, které jsou před
mětem žaloby C 144/36, jsoLl totožné s nároky, které n·amHla nynější 
žaJ,obkyně k započtení ve sporu Ok XIII a) 202/34. Ta to,tožnost po 
stnince právní a skutkové je splněna v pří6ně nároků uvedených v ža
lobě C 144/36, odsl. IV, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9; nárok uveden}· pod 
č. 10 mwsí zů·stati mimo úvahu, ježto se strany o něm dohodly na klidu 
Hzení. Ježto žádný z u·veden'ých nároků nepřevyšuje pohledávku zaža
lovanou ve sporu Ok XIII a) 202/34, jest námitka zahájené rozepře 
v příčině vš<ech těchto nároků odůvodněna a právem prvý soud žalobu 
C 144/36, pokud její předmětem jsou právě tyto nároky, odmítl. V té 
části bylo proto dovoladmu rekur·su vyhověti a změnou napadeného 
us'nesení obnoviti wsnesení prvého soudu. Nárok, uvedený v žalobě 
C 144/36 v odsl. IV č. 7 (výI-ohy za sBy pomocné a personál v částce 
43.560 Kč) nebyl ve sporu Ok XlII a) 202/3'4 vůbec k započtení na
mítá>n. V příčině toho nároku není proto námitka zahájené rozepře odú
vodněna, a není, proto překá~ky, a,by procesní s.oud.o ,něm jednal a roz
hodl; v té č<Í'sti .ne,setkal, se tuldí,ž dovola.cí, "e!kiu"s s úSlpěchem. 

čís. 16181. 

Ustan.oveni § 2 maléh.o přldělového zákona č. 93/1931 Sb. z. a n. 
se týká i pozemků nabytých z t. řeč. zkráceného přldělu. Ve svolení 
Státního pozemkového úřadu k exekuční dražbě přidělených zabraných 
nemovitosti k vymožení pohledávky zajištěné na nich právem zástav
ním nelze spatřovati svolení k Jejich zatížení zástavním právem. 

Též vlastník, který dobrovolně svolil k vkladu zástavního práva na 
přidělených zabraných nemovitostech, jest oprávněn dOmáhati se neplat
nosti zástavního práva nabytého bez svolení Státního pozemkového 
úřadu. 

(Rozh. ze dne 9. čerV'na 1937, Rv I 2233/35.) 

žalobě, jíž se žalobce domáhá výmazu zástavního práva vloženého 
na pozemeí·ch, které patřily k velkému majet1m po-zemkovému, Česko
slovenským státem za'b-raJnému, a které žaJlobce koupil od jejích dří'Věj
šího vlastní!ka se ·souhlas'em Státního pozemkového úřadu, bylo vyho
věno s o, "ll cl Y V š ee h tří s t o I i c, ne j v yš š í m s O ude m z těchto 
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důvodů: 

Žalované úvěrní spol'ečenstvo zastává názor, že ustanovení § 2 ma
lého přídělového zákona č. 93/1931 Sb. z. a n. nelze uŽí·ti na souzený 
případ, poněvadž se řečený zákon týká jen po.zemků, které byly Stát
ním pozemkovým úřadem přiděle'ny, kdežto žalobce nirbyl jich koupí 
z volné ruky od původního majitele panství děČÍlnského Františka Anto
nína T.-H. Tento náwr je mylný, neboť jde o pozemky zabrané, jež 
sice žalobci prodal majitel velkostatku přímo, avšak se souhlasem Stát
ního pozemkového úřadu v rámci pozemkové reformy, a jde tedy také 
o příděl z po,zemkové reformy, a to tak ře·čený zkrácený přídél, na nějž 
se vztahují všechna ustanovení zákona č. 93/1931 Sb. z. a n., zejména 
ustanovení § 2, podle něhož jest ve lhůtách tam uvedených potřebí 
k zaUžení takových pozemků svolení Státního pozemkového, úřadu a 
právní jed'DI"ní bez bkovéhoto svolení jest neplatné. 

V tom, že Státní pozemkový úřad dal svolení 'k exekuční dražbě 
pozemků těch k vymožení pohledávky žalovaného společenstva, zaji·š
těné na nich právem zástavním, nelze spatřova,ti udělení souhlasu 
k tom u t o zatí.tení, neboť exekuční prodej nemovitos-tí a zástavní 
právo na nich jsou různé věci a svol'enim k exekuční'm-u prodeji nemo
vitostí není! nijak rozhodnuto o platnosti ústavního pTáva, váznoucího 
na nich pro pohledávku exekučně vymáhanou. Hlediska pro svolení 
k exekuční dražbě nemovitosti mohou býti jiln,á než hlediska pro svolení 
k jejímu zatížení, což vY1Plývá i z ustwf>ovení § 11 řeč. zák., podle něhož 
p,es ,volení, k zatížení je třeba zvláš.tniÍlho ,souhlasu· Státního pozem
kového úřadu se zahájením dražebního ří-zení,. Dovolatel dovozuje, že 
v·e svolení k exekuční dražbě jes,t ipso íure nbsaženo též svolení k nu
cenému zHzení prá"a zástavmího, twké z toho, že vym"hajíci věřitelé 
při zastavení' dra·že<hníhoří.zení mwjí právo žádati, aby pro jejich vyko
natelnou pohledávku bylo vloženo na nemovitost do exe.kuce vzatou 
právo zástw"ní v pořadí poz'námky o zavedení dražebního řízení (§ 208 
ex. ř.), avšak i k takovému "kladu práva zitsta"ního bylo hy u nemo
vitostí z přídělu pocházejících potřebí s"olení Státního pozemkového 
úřa-du, nyní ministerstva zemědělství. 

Mylný je též do,,0la1elův názor, že k uplatňování neplatnosti· práva 
zástav,niho, o něž jde, jest oprávněn jen Státní pozemkový úřad (nyní 
ministerstvo zemMěl1stv,) a nikoliv žalabce. Žalobce Ije zitstavním prá
v,em Hm zasažen, a múž,e se proto domáhati jehlO' neplatnosti!, třebaže 
k němu v dlužním listě ze dne 25. července 1931 dobrovolně svolil. 

čís. 16182. 

Smluv.ní pojištění proti úrazu. 
Ustanovují-Ii všeobecnj\ pojistné podmínky, že úrazem jest každé ne

dobrovolné, na vůli postiženého nezávisle utrpěné poranění těla, vy
volané náhlým zevním násilným působením, jež zaviní ihned nebo 
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v určité době smrt postiženého anebo invaliditu určitého druhu, jest 
pokládati za úraz v pojistném smyslu, když pojis.tnik utrpěl otřes nervii 
při prasknuti stroje, třebaže nastal jen z leknutí a bez zevních známek 
tělesného poškození. 

(Rozh. ze dme 9. června 1937, Rv I 2296/35.) 

žalobkyně byla jako předplatitelka určitého časopisu pojištěna proti 
následkům těles·ných úra-zů, mezi jiným pro případ trvalé úplné inva
lidity na 20.000 Kč, pro případ -trvalé částečné invalidity do 8.000 Kč. 
Podle § 3 všeobecných pojis-tných podmínek jest úrazem ve smyslu 
uvedené pojistné smlouvy každé r.edohrovolné, na vůli postiženého ne
závisle utrpěné paranění těla, vyvolané náhlým zevním n.ásilným pů
sobením, jež zaviní i,hned neb v době tří měsíců po události -dokazatelně 
smrl p'Ústiženého nebo invaliditu, která se má podle dotčených pod
mínek odškodniti-o Onemocněni náskd:kem psychických vlivů neplatí za 
úraz. Žalo.bkyně tvrdíc, že byla dne L června 1931 při náhlém pras'k
nutí tkalcovského stavu, u něho.ž pracovala, padajídmičástkami stroje 
hozena na zemi, že u,padla na hlavu a pádem na zemi u,f,rpěla nervový 
o.lfes, takže jest následkem toho chromá .na obě kolena a neschopná 
k práci, domáhá se n,a žalované pojišťovně zapla'cen;, 10.000 Kč s přísl. 
Proti žalobě žalavaná namítla, že nejde o úraz ve smyslu poj;stné 
smlouvy, poněvadž tvrzená újma nebyla zpúsobena rozbitým stwjem, 
nýbrž Ieknutím. S ou d p r v é s t o I i c e zaJmí,tl žalobu. D ů vod y: 
Soud zjistil, že u tkalcovského stavu, u něhož žalovaná pracovala, 
nastal veliký praskot od toho, jak železo, v němž jest t. řeč. pioker, 
prasklo na tři kusy, aniž se však stav zajištěný šrouby roztrhl, a v zá
pětí po tomto praskotu se žalobkyně zapotácela od stavu poněkud ~pět, 
po,čala pl"kati a opřela se o sousední stav. Výpovědí mal'eckého svědka 
MUDra Antonína Ch. jest zjištěno, že svědek'shledal u žalobk)mě trau
matickou neurosu bez přbnaků nějakého. vnějšího zranění nebo sym
ptomů otřesení mozku-o Výpovědí svědka Jana E. -soud dáIe zjistil, ž·e 
u stavu, u něho.ž žalobkyně pracovala, pmskla silná ocelová s.těna, že 
se však prasklé kusy stěny nerozlétly kolem. Po'sudkem walce MUDra 
K. má s.oud za zji'štěno, že v someném přóp"dě nejde o nějaké těl-esné 
po.ško_zení (otřes mGzku) a že následky vzešlé z Jvrzeného úrazu jest 
označiti jako neurosu z lekmrtL Z uvedených zji-štění' plyne, že žalobkyně 
pa škodné událo,sti ani nespadla na zemi, ani nebyla a 'nemohla býti ude
řena nějakou sou·částí stroje, který se vůbec neroztrhl, nýbrž jen praskl. 
Má proto soud za to, že následky, jimiž žalobkyně tnpí, melze subsumo
vati pod pojem úrazu ve smyslu pojistné smlouvy, ježto nejde o nějaké 
poranění, těla, zejména ne takové, které by bylo vyvoláno něj "kým 
zevním násilným působením, nýbrž že jde tu o následek lelonutí vyvo
laného praskotem stavu, tedy o onemocnění, jež je následkem v]i.vu 
psychického. Není tedy souzený případ poji-stěním kryt. O di vol a c í 

. s o u d potvrdil napadený rozsudek. 

Ne j vy Š š ís o li! d uložH soudu prvé stolice, aby o věd dále jed
nal a znovu rozhodl. 
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Důvody: 

Ze zjištění n·ižších souMI plyne, že chorobný st~v žalob:kyn,in vznikl 
leknutímnastalým dne 1. června 1931 po pr~skn~h oc~love steny tk~l
covského stavu, u něhož právě pracovala, ze vsak pn tom neutrpela 
zjevn,éha těles,ného poškození,. Nižší ~?udy proto, d?š~y k závěru, že 
n,e'j,de u žalobkyně o poranění těla, zvlasť ne tako-ve, jez by bylo v,!,!'o
lán.o zevním násilným působením, nýbrž že j:de o onemocnění, jež jest 
následkem vlivu psychického. Ten názor však ,není- správný. 

Podle ustanovení § 3 všeobecný~ch Fojlstný~h 'p~dimí'ne~ j~st úraz~l~ 
každé nedobrovolné, m vůli postiz-e-neho nezavlsle, utnpene poranem 
těla, vyvo,l'ané náhlým zevním násilným působením: jež .za,viní iJmed 
nebo v určité době smrt postiženého anebo Invah,dltll urclteho druhu. 
Jesmže žalobkY'ně utrpěla nervový otřes ihned po onom pras'knutí st~ny 
tkalcovskéhos!avu, třebaže otřes nervů nasta-l z leknutl a bez zevUlch 
známek tělesného poškození pak přece jen nešlo o pouhé »onemocnění 
následkem psychických vlí~ů,«, t. j. o onemocnění způsobené jen 
vl;vy duševními bez porušení tělesné soust~vr Vždy~ i ne!vy jsou SOll~ 
čásU lidského těla a jejioh porucha, projevl-lt se v tdes,nem och.abnuÍI, 
může býti pokládána za poruchu Wa ve sm~slu § 3 vs,:ob. pOJ. pod
rnínek. šlo by tedy o poranění těla žalobkymn.a v naznaceném smyslu, 
jež bylo- vY'volá,no vylíčeným zevním působením, a má. tedy v tomto 
směru znaky »úraw« podle § _3 všeobeoných pOJ. podmmek. 

Nižší soudy vycházej ke z opačného stanovis:ka, nezlistily, jaké ~ě
lesné poruchy v naznačeném právě smys'lu zpusobll zalobk)lnl otres 
nervu-, neobiraly se dalšími předpoklady § 3 -všeob. poj. podmín.ek, ze
jména otázkou, zela tím byla zaviněna její i,",v~Hdita ve s';lyslu § 3 1I~~~ 
dených poj. podmínek a v době ,tam :'.ytče:ne, a ~ezabyv~ly se vl~~ 
zažalovaného. nároku. Bude tedy treba nzem doplmtt, zeJmena praves.1 
opětný d!ůkaz znalecký, a to zna],cem z oboru nervo-vých chorob, jak 
naznaČÍ'1 i vY'sl'echnwtý znHlec MU[)r. Viktor K. Bylo. proto rozsUldky 
obou ni,žšich 'saudů zrušiti, n,eboť bude třeba jednání v prvé stolici', 
aby se věc stala' zralou k rozho.dlnutí (§ 510, odst. 1, tňetí věta, C. ř. s.). 

čís. 16183. 

I. Právni zájem na brzkém určeni sporného práva nebo právniho 
poměru nelze zjišťovati jako nějakou slliutečnost, nýbrž lze jej vyvoditi 
jen závěrem z určitých skute~ností, kte~é ~uď)iž nasta~y ":~b;o v bu: 
doucnu mohou nastati jako vysledek pravm nejIstoty, eXlstUjlct v dobe 
určovacího sporu. Zda tu jest takový právni zájem, je řešiti podle okol
ností jednotlivého případu • 

D. Pojistnik, jemuž pojišťovna při odpovědnostním pojištění odtnltla 
poskytnouti právni ochranu ve sporech zahájených proti němu osobami 
poškozenými, jest v právní nejistotě v příčině toho, jak se má v těohto 

Civilnl rozhodnuti XIX. 50 
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sporech zachovati, aby snad nepozbyl nároku proti pojišťovně z po
jistné smlouvy, a může se domáhati určovaci žalobou odstraněni tako
véto nejistoty. 

(Rozh. ze dne 9. čer·vna 1937, Rv I 2465/35.) 

žalobce podle pojí'Slky č. 1,009.041 pojisti! u žalované pojišťovny 
M. svůj autobus protí škodě z povínné odpovědin-Ostí až do úhrnné výše 
600.000 Kč, pro jednotlivého poško,zeneho do výše 50.000 Kč a do 
10.000 Kč pří škodě na věcech. Zároveň se pojistník zavázal hraditi 
10%, aspoň 400 Kč ze svého. Pojištěným au,tobu·sem konal dne 13. 
května 1934 jí,zdu do K. V., při ·n,íž na.ra.zi! v B. na dům, a osoby v auto
busu sedíd 'byly zraněny a poškozeny. Ty ve sporech vedených u kraj
ského soudu civHního v P. se na žalobci a na »J.«, podnidch pro auto
mobHovou dopravu, akc. spol. v P., domáhají náhrady škody. Žádný 
z těchto sporů není dosud pravoplatně skončen. žalobce ohk,si! včas 
žalo\"ané pojišťovně škodnou příhodu a žádal n,a ní,a:by mu v zahá~ 
jených sporech ,poskytla právn.í ochranu. Žalovaná však odmítla nárok 
ten, odůvodňujíc to tím, že od smlouvy ustoupila, protože po>ji's;tná 
prémj,e nebyla včas za,placena. Ježto žalobce nemůže žalo·vati na plnění, 
neboť mu n.ení' vÝ'še škody známa, podá,vá k zamezení. propactnutí jeho 
nároku ,proti žalované pojišťo\"ně žalobu, dom<thaje se li'fčení, že po
poji,stná smlouva ze dne 27. června 1933, Č. 1,009.041 proti povinné 
odpovědno·sti při pro.vozu au.tobusu zmčky P-II.527 jest v platnosti, 
dále že nehoda, při níž bylo poranéno a poškozeno 37 osob a po při"
p<ldě další- po,škození, jichž jména nejsou dOSll>ct žalobci- známa, prvých 
vystupujídch 'Proti žalobci ve sporech již zaJhájených, je kryla u,vedenou 
pojistnou smlouvou, dále, že jest na ž"lo,vané pojišťo·\Cně, aby tehda, 
bude-li žalobce v dotčených sporech uznán povilnnýrn pln-i ti, z důvodu 
odpovědnosti jako vl'as~ník resip. provo·zovatel autobusu poraněným a 
poškozeným osob:'!m, vystupujícím v do·lčených sporech jako žalobci, 
n,ahradila žalohci podle uvedené poji.stné smlouvy ty pl'aty, k jichž 
plnění byl žalobce wznán povioo,ým, v kterémžto případě aby žalobci 
nahradila i útraty právního zastoupení- v clotčenýoh sporech, které mu 
tím vzcházejí a vzejdou, to vše do nejvyšší částky 200.000 Kč, ne však 
více než 50.000 Kč pro jednotlivého poškozeného a 10.000 Kč pro škod
nou příhodu na věcech po srážce část'Bk, jež ,podle zákona a pojistné 
smlouvy shora uvedené jest žalobce s<Í!rn jako poji'štěnlec povinen hra
diti. Právní zájem na určení- toho odůvodiňoval žalobce tim, a) že žalo
vaná žalobcovy nároky z pojistky odmítá, a dovoroje, že právní zájem 
nemu'sí tkvíti právě jen v tom, že by bez podání u,rčovací žaloby došlo 
k promlčení nároku, že pojistnik může proti pojišťovně vznés,ti náhradní 
nárok teprve osm dní poté, kdy sám nárok třetí osoby uspokojil an,ebo 
když nárok ten byl pravoplatně zjištěn rozsudkem, uznáním anebo 
smírem, a že se zření,m na to, že ,poji,stník svůj nárok proti pojišťovně 
dosud vznésti nemohl, nemohlo vůbec dojíti k zaslání dopIsu ve smyslu 
§ 20 poj. zák., b) že spory veden,é poškoz.en,ými' proti žalobci budou 
trvati několik let, takže je pro žalobce velmi důležité, "by ieho právní 
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poměr byl najisto Po,staven; žalobce jest nemajetný, což je poškozeným 
známo, takže by tehda, kdyby nároky Po,škozenlých nebyly kryty po
jištěním žalobce -li žalo'vané, s velikou> pravděpodobnos1t[. většina sporů 
proti němu odpadla a,nebo by byly zlikvidovány výhodnými smíry; 
c) že získáním jistoty, že škody jsoU' pojištěním kryty, by hyl a likvi
da·ce sporů rychlejší a snazší, neboť pojiMovna by potom sama nabyla 
zájmu na smímém skončení sporů, kdežto bez toho jest žalobce nucen 
spory ty provésti podle pojistných podmínek do pos'lední slolice, což 
bude trvati několik lel, ježto jde většinou o, spory o čás,tky vyšší 7.000 Kč; 
di) že nejistota, z<fu příhoda je kryta pojištěním, ochramuje d'alší žalob
covu činn'ost a obchodlní pocln&kavost a znemožňuje mu úvěr; e) že podle 
pojistky zahrnuje v s.obě poji,štění i nárok na náhradu soudnkh a mimo
soudní.ch útrat obrany proti nárokům třetích osob; útraty vlastního za
stoupení žalobcova ve sporech poškozenými proti němu v·edených ČÍ"ní 
již 20.000 Kč a stále rostou; finanĎní postavení žalobcovo však mu ne
dovol-uje, aby útraty ty stále zakl'áda1, neboť Dlemůže jako obchodník 
získati právo chudých; právní zástupce žalobcův n,emfIže bez záruky 
dále konati práce na úvěr a platiti vysokékol:ky. Takovou zámkou by 
bylo zjištění, že pojistná smlouva je V' platnosti, ježto právní zástupce 
žalobcův bez této zámky odmítá žalohce dále zastupovati, čímž by 
stalo se jeho postavení kritioké. Ve V'ěd samé žal'oba není .př,ed,časná, 
neboť se žalobci ve sporech proti .němu poškozenými vedených patrně 
nepodaři prokázati-, že podn,ikatellkou jízdy, při níž s,e nehoda stala, byly 
»J.«, po.dniky pro automobi,lovou dopravu., akc. spol,. v P. Zánik pojistné 
smlouvy nenastal, neboť žalobce poji'stné prémie podle lIjednání ,platil 
a nebyl nikdy ža·lovanou upozorněll1, že jeho autobll>s neni pojistkou 
kryt. Proti žalobci' namítla žaloV'aná! především, že žaloba lIfčova.cí- jest 
nepřípustná, neboť žalobce nemá právn,í' zájem na tom, a.hyco nejdříve 
bylo naji,sto pos'taveno, zda poji"Stná smlouva je v platnosti a zda škodná 
příhoda jest pojistkou kryta. Žalov"ná nezasl'ala totiž žalobci odmHající 
dopi·s ve smyslu § 20 poj. zá!k. s tím, že nastane ztráta >Dá'roku z pojistné 
sml'ouvy, n·ebude-li do šesti měsí,ců uplatňován žalobou. Po,clle všeobec
ných poji,stných podmínek nastává promlčení nároku, z pOljistné smlouvy 
do 3 let, počína,je koncem onoho roku., v němž nárok na n<Í!hradu škody 
mohl býti uplatňován. Poškozené os'oby s:po.ry teprve zahájily, není 
tedy dosud výše škod zji-štěna, takže se promlčecí lhůta dosud a.ni ne
počala. Jednáni ve sporech poškozených jest omezeno na práV'ní důvod 
a d,okud není pravoplatn.ě ·rozhodnuto, že žalobce jest povinen poško
zeným za,platiti určitou škodu, nepočne se mletá promlčed lhůta. Ve 
věd samé namítJ.a dále předčasnost žaloby, ježto v žalobách,O něž jde, 
se žal-obce brání, ná!mitkou nedos'tatku pasivního opráV'něni, ježto cestu. 
při níž došlo k nehodě, nekonal sám jako podnikatel, nýbrž »J.«, pod
niky pro automobilovou dopravu, akc. spol. v P., které žalobce k jízdě 
té objednaly, a dokud spory ty nejso'lI skončeny, Dlení rozhodnuto, zda 
jest žalobce vůbec z příhody té zavázán. Konečně se ža'lovaná bránila 
tím, že žalobce nezaplatil první .pojistnoll prémi'i v den spl'atnosti, kte
réžto prodlen.í mělo v z~pětí zánik smlouvy uplynutím tří měsíců od 
splatnosti nezaplacené prémiové splátky, prodlení žalobcovo nastalo 

50* 
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v září 1'933~ takže poji'stka, z ní,ž jest žalováno, již dávno před 
nehodou zamkla. S o u d IP r v é s t o I i, ce žalobu zamítl. D ů vod y: 
Soud se nejprve zabýval otázkou, zda jest žaloba mčo,vaCÍ právně 
možná. Podle § 228 c. ř .. s. lze se žalobou domáhati toho, aby bylo 
naj/sto postavmo, že tu jest anebo není nékterý práV1l1í pomer anebo 
pravo, když žal'obce má právní zájelTh na tom, aby te'!lto právn.í poměr 
anebo právo byly co nejdříve najisto pos'taveny soudním rozhodnutím. 
Jest tU,dí~ žaloba určovací. možná jen tehda, když n'en,í možmá žaloba 
na p!nem a když má žalobce práV1l1í zájem na tom, aby nějaký právní 
P?mer ,anebo právo byl,yco nejdří've najísto postaveny. Podl-e' mespor
n,;ho pned~es~u stra? první ~řed,p~kl,adl je,splnén, nobof spory, poškoze
nyml :prot~, zal?bcl vedene ? nahradu skody, nejsou ještě skončeny, 
~ nem tU?lZ ~m Jl,sto, zda narok na náh-radu škody po-ško,zeným proti 
zal.obSI pn~l~usí, t!m méně výše možného nároku. Zbývá tudíž otázka 
pravnlh'O zajmu zalobcova na hr~kém zjiš,tění, zda poji,stná smlouva 
Sjednaná ~e ~~Io~a~?u ,~ojiš~ovn~u je v platnosti a zda jest jí nehoda 
kryta. V te pnčme zadny z duvodu, o něž žalobce opřel určovad žalobu, 
neobstoji. Co se týká dů-vodu ad a), j-est z vl'astního žalobcova před~ 
nesu pat:mo" že žalovaná neodmítla nárok z pojistné smlouvy ve smyslu 
§ 20 pOJ. zak. s vyzváním, aby se do šesti měs,íců- domáhal žalobou 
jinak že n,árok zani,kne, a že nárok proti poji,šťovně bude moci u'Platňo~ 
V~lI teprv,e osm dní, potom, kdy náifOk třetí osoby uspokojil aneb byí 
na~ok ten pravoplatně zjfštěn pnlvopl",tným rozsudkem, uznáním anebo 
Sffi'lrem. Není zde tedy nebe~pečj. ztráty nároku pro nevčas'né zažalo
vá:ní a !~dy ~n,i ~,ení právní:11'O; záj~u žalobcova, aby byl pojistný poměr 
C? neJd,r.lve z]1sten. Co se tyka odiilvodněnf ad b), jest odůvodnění práv
nr~o Z~J'm;lI ~~Ike pochy:b~é: !řebaž.e se žalobce pokouší prokázati, že 
ma pravllI zajem na z]1stem, zda Jest tu právní poměr či nikoli jak 
teh-d:" bude-Ii žalobě vyhověno, tak tenkráte, kdyby hyla žaloba meri
torne z",mílnuta jako právně neodiůvodněná. Tu v každém případě hy 
bylo nutné, "'by rozhodnutí o žalobě bylo pravc>platné, toti-ž aby bylo 
po pří.pad~d'0'saženo rozhodnlltí třetí stoHce. Jest nesporné, že se po
skoz.e~1 pn. all'to-~usové dopr~vě domáhají náhradního nároku nejen 
prolI zalobcl, a'1e I proh spoIecnosh »J.«, podnIky pro automobilovou 
dop.ra,:~, ~k,c. spol. v ~. V přúpadě odsouzení dotč-ené společnosti bylo 
by I pflzmve rozhodnutI v souzeném sporu pro žalobce bez praktického 
vymamu. Jest pochybné, zdla by se poško,zení' vzdaJ.i svého nároku 
proti žalob~! n-ebo jej vyrov,~al'i způsobem výhodmým pro žalobce, když 
by bylo napsto pos'taveno, ze nehoda není kryta pojištěním sjedna,ným 
žalobcem se žalovanou poji.šťovnou:, n,eboť pojem majetku anebo chu
do~by )est, v~I'~i relati~ní' a ne,ní trvaléh? rázu. Právní zájem na brzkém 
UTceUI pravamho pomem n-em podle nazom soudu odůvodněn ani dů
vody pod c) až e) uV'edenými, neboť žalobci nehrozí ani škoda anebo 
finá ;najelková újma. Podle vlastního žalobcova přednesu má chl-e po
jlstne smlouvy pouze nárok na náhradu soudních a mimosoudn.fch útrat 
vlas'lnílho z"stoupenÍ. To nemůže znamenati nk jiného,než že mu nárok 
ten vzn~kne, teprve, až řeč~né .útraty budou pravopl'atně přisouzeny, 
nebo az jezaloboe nahradl. Duvod pod e) uveden\ý by spíše odůvod. 
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ňova! žalobu určovací na straně pojišťovny. Platné zákony umoznujl 
žalobci, aby se, je-Ii sku,tečně nemajetn,ý, domáhal udělení práva chu
dých, jež by ho zbavilo povinnosti hraditi, ze s'vého útraty právního 
zastoupeni a placení kolků ve sporech vedených proti němu poškoze
nými. Neopravňuje však toto linanční :postavení žalobco,yo, aby ved;! 
ještě nákladný spor o 200.000 Kč, jehož praktický význam jest velice po
chybný a jen,ž slouží spíše zbytečnému rozmnožování a zdražování: sporů. 
Byla' proto žaloba zamítnuta pro n,edoslatek podmí'nek vytčených v § 228 
c. ř. s. O do vol a c í s o- u d potvrdlil napadený rozsudek. D ů vod y: 
Pro mzhodnuU otázky, zda jest zde podmínka určovací žaloby, t. j. 
právní záj em žalobcův na tom, a:by právní poměr byl co nejdříYc na
ji,sto postaven soudním rozhodnutím, jest v' souzeném případě rozho
d'Ující především chování žalované poji'šťovny. Ta ve sporu popřela sice 
celý žalobní nárok, avšak n:eodmítla plnění kvalifikovaným způsobem 
podle § 20 poj. zák., t. j. s tím, že nastan.e ztráta nároku z pojistné 
smlou,vy, n-ebude-li' do šesti měsí,ců Ulpj,atňov,c,n žalobou. To jest hlavní 
a rozhodujicí skutečnost pro posouzení otázky, zda žalobce má právní 
zájem na zjištění nároku. NeodmHla-li žalovaná pojišťovna pojistný 
pří:pad způsobem vytčeným v § 20 poj. zák., ne'hrozí žalobci nebezpečí 
ztráty nároku pro- nevčasné zažalov<iní a není zde právního zájmu na 
zjištění nároku. Prvý soud se s:práv'ně vypořádal s dotč-enou otázkou 
ve svém rozsudku a jeho právní názor je v plném soul'adu s judikaturou 
nejvyššího soudu (srv. rozh. Č. 13943 Sb. n. s.). Za toho stavu věci 
nebylo již vlastné !,oHebí, aby se .prvý soudl zabýval dalšími tvrzeními 
7alobcovými, jimi'ž se sn:ažilodůvodni-ti svůj právní zájem na rozhodnutí 
sporu. Než ani v tom směru nelze prvému soudu činiti výtek, ježto, se 
pudle názoru odvolacího soudu dos,tatečně vypořádal se vš'emi dů-vody, 
jež žalobce uvedl k prokázání právního zájmu. Jeho výtah z žalobcových 
přednesů vystihuje dobře podstatu vš-ech jeho. pře:dnesů. Vyslovuje-Ii 
prvý soud nejprve pochybnosti o tom, že žalobce odůvodnj.J ad b)-e) 
právní zájem, pak odůvodňuje v dalších odstavdch, proč má tyto po
chybnosti. Způsob, jakým s,e .prvý soud vypořádává s i ednotliv)'mi dú
vody žalobcovými, jest vyvolán způ-sobem žalobcových přednesů, jež 
jsou v bodě bl, e) podmíněné, jsouce závislé na dosud nezjištěných 
skutečnostech. Prvý soud nejdříve ko-nstatuje, že by bylo v každém 
případě nu-tné, aby rozhodnuti o žalobě bylo pravoplatné ro.;óhodnutím 
po pří,pad,ě třetí stolice, a že by v případě odsouzeni spol'ečnosti »J.«, 
podniky pro automobilovou dopravu, akc. spol. v P., bylo i p'ří~nivé 
rozhodnutí v souzeném sporu pro žalobce bez praktického významu. 
Pak se o,bírá bH,že tvrzeními ad c)-e) a právem usuzuje, že podle 
vlastního žalobcova předn:esu nehrozí mu ani škod!a, a'ni majetková 
Ú'jma a že mu nárok z pojistné smlou"y vmi-kne, až mu budou: přisou
zeny nebo jím nahrazeny soudní nebo mimosoudni útraty. Odvolatel 
ve svém odvolání pouze charakteri'suje způ-s0b, jakým se prvý soud vy
pořádal s jednotlivými body, neuvádío však, <kterými okolnostmi, důle
žitými pro posouz-ení .práV'niho zájmu žalobcova, se měl, prvý soud za
bývati a kterých důkazů neprovedl. Než takováto povšechná výtka ne
postačuje a není tedy odvolání řádně provedeno. Podobně jako v žalobě, 
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i v odvol<iní se žalobce snaží uplatniti svá podminěná tvrzeni. To platí 
též o výtce, že s,oudu prvé stoUce musi,I'Ů býti notoricky mámo, že by 
k důsledkům ohsaženým v žalobcových přednesech skute,čně při dnešní 
situaci a pnl'ksi došlo. Odvolací soud tu zdůrazňuje, že k průkazu práv
níh'Ů zájmu v souzeném případě nestačí hypothetická tvrzení, závislá 
na nezjištěných dosud skutečn'Ůstech. Nestačí tedy dedukce odvolatelovy 
'O tom, co by bylo, ,kdyby byl'o najisto postaveno, že &koda pojištěním 
není kryta, resp. kdyby žalobce i dotčená al<ciová spo,lečnos,t byli 
ve sporeoh o náhradu škody odsouzeni k solidárnímu plnění, a to ze
jména i proto, že ve sporech již zahájen'ých není odvolatel' jediným ža
lovaným. Pokud odvolatel vytýká prvému soudu, že vůbec neuvážil, že 
právní nejistota ochromuje žalobcovu další činnost a znemožňuje mu 
zfs,bní úvěru, neni z pouhé této výtky zřejmé, jakého pochybení' se soud 
ten dopustil, ježto v tom směruodvolateJ své od'Vo,Já,ní v mezích odvo
lacích důvodů vůbec neprovádí. BHže se za,bývá odvo.latel pouze výtkou, 
že se prvý sou d nezabýva:l žalobcovým přednesem pod e), ač sám 
uvádí, že by podle údaje soudu clůvod ten spíš,e odůvodňoval určovací 
žalobu na straně žalované. V dal,ším provádění této výtky jest odvolatel 
v rozporu s obsahem předchozi:ho odstavce o.dvolání., že v každém pří
padě by bylo. nutno, aby rozhodnutí o žalobě bylo pravoplatné. Při tom 
pak dále přehlíží, že prvý s'oud o. věd té svůj nflzo,r vyslovU, a to tam, 
kde mluví o důvodech žalubcových ad c)-e). I v tom ods,tavci odvo
lání počítá 'Odvolatel s možnostmi a nukoliv se skutečnostmi, zejména 
uváži-I! se so,uvtslost žalo.b proti žal'obci a dotčené společn.ostL Ko
neoné podotýká odvolací snud to, že rozhodnutí nejvyššího soudu 
Č. 9934 Sb. n. s. se nedotýká otázky, která byla řešena v souzeném 
sporu, že žalova,ná pojišťo.vna neodmítla plněni dle § 20 zák. o smlouvě 
pojtšťovací, kteroužto otázku výslovně řeší rozhodnutí Č. 13848 Sb. n. s., 
jehož jest se v daném případě, o nějž tu jde, dovolávati. Rozhodnutí 
é. 12761 Sb. n. s. se na tento. případ nehodí, ježto řeší pouze otázky, 
kdy může pojistník podati žalobu o plnění, a má-li právo či povinnost 
,podati určovací žalobu. Jediné rozhodnutí,č. 13848 Sb. n. s. řeší otázku, 
o' niž běží i v sou:zené věci, kely ,pojišťovna kvalifikovaným způsobem 
plnění neodmítla a pojistníkovi nehrozí n,ebezpečí promlčení, takže je 
iby'tečné, aby ještě před započetím promlčecí lhůty 'uplatňoval své nároky 
'po,rem, který působí zbytečné nflklady a nemá praktického významu. 
Prvý soud posoudil teely věc po stránce právní správně. 

N e j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stol ke další jednání a nové 
rozhodnutí. 

o ů vod y: 

Z rozhodnuti Č. 13848 Sb. n. s. neplyne, že žaloba na určení, že 
dosta~ivší se pojistná přihoda jest pojistkou kryta, jest zásadně vždy 
~yloucena pro nedostatek právního zájmu (§ 228 c. ř .. s.), jestliže po
]I'sťo\'na o.dmítla plnění, aniž pojistnika upozornila na šestiměsíční 
lhůtu k podání žaloby. Avšak i když se ani n-epřihHži k tomu, co uve-
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~eno, ne~?,~í ~e dutče.né roz~,:dnu:í na so~zený případ již proto, že tam 
slo o pO]lstem plOh ura'Zll, Jez ma zcela JInOU podstatu a povahu nežli 
pojištění- odpovědno.stní. 

Otá~ku: zda ~alobcemá, ve smyslu § 228 c. ř. s. ,právní zá,jem na tom, 
~by pravDl pomer n,ebo pravo nebo pravost listiny byly co nejdříve na
JISt." pos~~veny soudním wzhodnutím, je řešiti podle okolností- jednot
hvcho pnpadu. Nesporné Jest v souzené věci. že pojišťovna odmítla 
ž~lobci nárok na poskytnutí' prá"ní ochrany ve sporech, které proti 
nemu. P?škození zahájili, že však neupozornila na šestiměsíční prl\
p~dl11 lhutu k ~o-clán{.,ž~l~by. Tf,r;t Ovšem nelze ještě oc!ůvodlniti právní 
zaJem na br~kem zJlstenl spomeho právního poměru, když mimo to 
není zřejmé, že hrozí žalobci, proml'čen'Í náwl<u swmého. Avšak žalobce 
dOI'ičoval,svůj právní .záj;m :,.cela )i~ými dův?dy, z nichž nejzávažnější 
~est ,ten, ze l'::st v pr~vJ1l n;Jlstote, Jak se ma zachovati v 36 sporech, 
ktere proh nemu poskozem vedou" zda totiž má úplnou v'Ůlnost, zda 
a ]"'k se chce ve sporech těch hájiti, zda může zažalované částky k uše
tře~í útrat sporu u,mati,. nebo zda se může pokusiti o. ukončeruí sporu 
smITem, ~: zda naopwk J:~t v tomto svém rozhodnutí závislý na so~ 
~lasu yopsťovnt a na JeJlc~ pokynech, které by mu dala, l<clyby bylo 
pslo, ze Jde o pnpady ·kry'te pOJIstkou. Odstranění této právn,í nejistoty 
má pro žalobce důležitý význam, n.obo.f jinak se vydává v nebezpe,čí 
že by mu pojišťovna, kdyby šlo o případ pojistkou. krytý, mohla nMtlí~ 
tat,i v pozdějším sporno plněni, že nezachoval veškerou opwtrnost při 
svem po~tu,pu ~ .oněch ~P?r~ch, že tim snad pomšil záchrannou povin
nost" zp~sobll Jl zbytecn,e, utraty a podobně. Kdyby nešlo o případy 
kryte popstkou, pack by ovsem spory šly na žalobcův vrub, al'e pi'i tom 
by měl zase volnost, aby se h"ji\ v'e spe>rech podle své vů-le aneboacby 
se pokusilo uko.nčení a od,stranění sporů tak, ji>k on sám uzná podle 
vlaJstního (subjektivního) mínění za nejpříznivější a nejvhodnější. Právní 
:,ájem, ~elze zjišť~v~ti jako n~jako:u skuteč~ost, nýbrž lze jej vyvoditi 
Jen zaverem z urcltych skutecnosh, a to J1lkoliv jen ze skutečností již 
nastalých, nýbrž i ze skutečnosti, které mohou nastati v bud'oucnO'sti 
ja~o dťtsl':dek nynější prá~ní neji'sloty. Stačí proto., že nenl ničím vy
vracen.';. ze by mohlo dOJIl! v budoucnu k námitkám pojišťovny, jak 
bylo JIZ uvedeno, kdo/by šlo o ,případy pojistkou kryté, a je proto ne
spr1i,"ný 'názorod"ol'ací:ho ,soudu, že nelze právní zájem vyvozovati 
~ hypotetickýoh tvrzení žalobcových. Je proto twké pochybena úvaha, 
~e by r'Ůzsudek vydaný určovací o žalobě byl zbytečný lehel-a, kdyby 
zaloboe v oněch sporech zvítězil. A že má žalobce právní zájem na 
brzkén; zji'š.:~ni sP.?fJ1ého právního poměru, plyne z toho, že spory jSo.u 
proh ,nemu pz z~~aJeny, a ze prolo musí žal,dbce míti neo.clklladnou jistotu, 
zdal! se ma zandlh ve sporech podle vla,stn.ího llzn1iní, či ~da má při 
tom dbáti toho, acby se v nich nedopus-til nějakého jedn'ání, jehožschvá
lení by' snad ,mohl~ P?ji~ťovTha důvodně odepříti. Již z vyložených úvah 
plyne zalobcuv p.ravm zaJem podle § 228 c. ř. s., a není proto an,i (ř'eba 
se obírati dalšimi rozsáhl.ými v'ývod,y do.volflní. Poněvadž se jak o.de 
Vo.la'cl soud, tak soud prvé stolice, vycházejice z jiného. právn,ího ná-
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zoru, nezabývaly ostatními přednesy stran ve věci sa.mé, neni. věc. zralá 
k rozhodnutí a musil býti pODle § 510, odst. 1, c. r. s. zrusen 1 roz
sudek prvého, soudu. 

čís. 16184. 

Smlouva kterou byly pozemky, přidělené pozemkovou reformou 
podle zákoda o zajištěni půdy drobn~~. pach!ýřů~ č. 318/1~19 ~b .. ~. 
a n., propachtovány na dobu zákazu JejIch zClZe~ . ~~z s~len! Statnlh.o 
pozemkového úřadu s tim, že budou p? uplynuti UC~?stt zakazu. zCt~ 
zení převedeny za předem zaplacenou cast~ do pach!yro~a VI~stnlCtV1: 
jest zastřená smlouva trhová a jako trhova smlouva .1e mcotna, byla-h 
uzavřena vědomě za účelem obcházení zákazu zcizeni stanovenéM 
v § 22 zák. č. 318/1919 ve zněni zákona č. 311/1920 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dn,e 9. červn'a 1937, Rv I 2491 /35.) 

Žalobě, již .se žalobce na žalovaný'ch domáhá, aby byli. žalovani 
uznáni soUdMně povinnými podepsati žalobci k vkladu ZPŮS~bll?u tr.ho~ 
voU' smlouvU', podle ní,ž žalovaní žalobci prodavah a .do ,:la,st~:lctvl,.:drzen~ 
a užívání odevzdá"ajl ve vložce č. 165 pozemkove knthf JIm pnpsane 
ro,le Č. kM. 274/13, a za to· že je trhová cena za uvedeny pozemek vy
rovnána zápújčkou 6.000 Kč, poskytnutou jim po;dle. smlo'Uv~ ze d~e 
29. září 1922, po odečtení těch č"stek z hY'Potekarne zapsanychprav 
zástavních, které by v dntčené vložce vázl,y v den, kdy bude vlozeno 
pro žalobce právo vlastnické, přesah~jíd kni~ovn'í zápisy p.odIe.smlouvy 
ze dne 29. září 1922, zejména krome pohledavky.6.000 Kc vlo,z.e~e ;pr? 
Alod'se a Annu V. s Um že se strany vzdávají prava odporoval! recene 
smlouvě pro zkrácel1!í ~ad aneb pod ,polovici ohec~é ceny z příčin ja~ 
kýchlmliv jiných, že výl'ohy spojené s vyhot?vemt;', vkla:.d"rr: t;hove 
smlouvy a veškeré se smlouvou touto s'polene daneoa vereJ,?e ~avky, 
zejména poplatky kolikové a popla,tky prevodm a vubec veske:e po
platky, jež při sepsání budoud sml,ouvy '\.rhove budou •. v pl~t~osh a ~u
dou předepsány, zaplatí' žalobce s"m ze svého, po pnpade ~·e JSou za
lovaní pO'vinni trpěti, aby bylo podle rozsudku v pozemkove kntze. ka
tastrálního území K. ve v!o,žlCe Č. 165 1M' mle Č. kat. 274/13 vl'Ozeno 
žalobci právO' vla,gtní,cké, 'll' i ž š i 's o' II d Y vyhověly co do ideální, po
lovice dotčenéhO' pozemku č. ,hl. 274/13, při čemž na vyro"nání trhdvé 
ceny bud,e upotřebeno' polovice záJpůjčky, totiž jen částky 3.000 Kč, .ža
lobní žádost, týkající se druhé pol,Q'vice uvedeného pozen:!ku .. zaml/ly. 

N ,e 'j vy Š š í s o u d zamitl žalobu I co. do .druhé Idealm polOVIce 
pozemku Č. kat. 274/13, zapsaného ve vlo'zce c. 165 poz. knIhy kat. 
území K. 

Oú vody: 

Jest n,espomé, že sporné pozemky, které jsou nyní sloučeny v jednu 
parcelu Č. 274/13 v K., byly Ulsnes,ením.okresniho soud!U v P. ze dne 
24. května 1922, Nc I 288/19, phpsáJny knihovně do vlastnictví žalo-
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vaným dn:e 16. srpna 1923 podle zákona o zajištění půdy drnbným pach
týřům Č. 318/1919 Sb. z. a n. a že tedy byl? podle.§ 22 řečeného zákoona 
ve mění zákona č. 311/1920 Sb. z. a n. zalovanym 1"ko nabyvatelum 
uvedených pozemků dovoleno je zciziti mezi ži,vými ?O desíti Id jen se 
svolením Státního pozemkového úřadu. To plyne z predlO'esu obou spor
ných stran v prvé stolid i z kn,ihovního lustra. Ve smlouvě uzavřené 
dne 29. září 1922, tedy ještě za vázanosti, dotčeným z~kO'nn~m usta.n~
vením J'est uvedeno že žalovaní dávaJ'í tytO' pozemky zalobcl a Anne S. , , . 
do pachtu na dobu desíti let za roční pachtovné 600 Kč, které OnI 
v částce 6.000 Kč ihn,edJ žalovaným hotově zaplatni a že po uplynutí 
d,esi.ti let jim žalovanÍ' uvedené pozemky kontraktně postoupí a převedou 
do, vlastnictvf na úplné vyrovnání zápůjčky 6.000 Kč, kterou od žalobce 
a Anny S. rovn.ěž obddel'i. OovoIad soud ,souhlasí .s p~ávním náz.orem 
obou nižších soudů, že tuto smlouvu' Je,st pokJ:adatt za zastrenou 
smlouvu trhovou, která byla mezi spornými stramami ihn.ed s kupní ce
nou 12.000 Kč definitivně dojednán.a, avšak knihov,n.ě měla býti prove
dena teprve až po uplynutí' desí,ti let, kdy pomine vázanost zcizeni na 
svo,lení Státního pozemkovéhO' úřadu. To jde jasně najevo z doslovu 
této smlouvy i z celé povahy věc/.. Žalobce bké ,sám při svém výslechu 
jako strana uda,l, že kdyby bylo tehdy možné pozemky ty prodat bez 
schválení Státního pozemkového úřadu" byla by bývala přímo napsána 
smlouva trhová. Ale pak byla řečená smlou"w ujednána přímo za úče
lem obcházení' a porušenÍI záJka-lu zcizenÍI bez sViolení Stá']ního pOlzem
kového, úřadu stanoveného v § 22 zákona Č. 318/1919 ve znění zákona 
č. 3,11/192.0 Sb. z. a n. V důvoÓ'ové zprávě k vládnímu návrhu zákona 
Č. 311/1920 (tisk 2376) se praví, že došlo upozomění, že se vyskytu'jí 
nabídky, že prodán,a bude půda reformou. přiděJ.ená, a byť to bylo výji
meóné, ježto lze předpoklMati, že podrži půdu ten, kdo po léta na ní 
jako na vlastní' pracoval, že přece není vyloučeno, aby Ji bIed" 
na ro,zd,í,l v cenách nabýv,,"CÍ a 'nyní běžné TI'wbyvatel cMěl' výhodněji 
zpeněžiti, a že proto bylo navrženo omezeni v člán,ku I Č. 2 (zákaz zci
zení bez s'voIeníStátního pozemkového úřadu). Bylo tedy úmysJ.em zá
konodárcovým, aby po celou dlobu desíti let nebyly nabyté pozemky 
bez 'svolení Státního pozemkového úřadu zcizov"ny, a to ani tak, že 
by se za vázanosti té uzavíraly bez vědomí Státního pozemkového úřadu 
smlouvy, jež měly býti sepsány a vlo,ženy do pozemkových knih teprve 
po uply,nutí doby platnosti zá!kazu zdzeni. Kdyby s'e takové jednání do
pustilo, nemělo hy řečené zákonné ustanovení žádného významu, ježto 
by se mohlo tím způ,sobem obcházeH. Kd)"by byly sporné strany uza
vřely kupní smlouvu o uvedených pozemckh s výhradO'u schvál'ení Stát
ním pozemkovým úřadem, byla by smlouva ta mezi nimi platná a byla 
hy jen její účinno,st vázána na ono 8ohválení, když však uzavřely 
smlouvy vědomě tak, aby se vyhnuly jejímu přezkoumámf Státním po
zemkovým úřa'dlem, a tedy proti výslov11ému zák'onnému zákazu zcizení 
bez so,uhlasu řečeného úřadu, je smlouva ta jako kupní smlouva podle 
ustanovení § 879, první věty, ohč. zák. n,icO'lná (S;fV. rozh. Č. 13587 Sb. 
n. s.) a nemůže býti na její splnění žalováno. Nep.J.atnost (správně ni
cotnost) smlouvy ze dne 29. září 1922 jako kupní smlouvy se zřením 
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na § 879, první větu, obč. zak. žalovaní v prvé stolici namítali, v odvo
lání ji uplatňovali a rovněž v dovoMní na ni poukazuji. Bylo proto roz
hodnouti, jak nahoře uvedeno. 

čís. 16185. 

J. Všeobecné veřejné nemocnice v čecbách jsou samO'statnými práv
nickými osobami. Lékaři v nich ustanovení jsou zaměstnanci těchto 
právnických osob a nikoli veiíejnoprávní kprporace, vedoUCí vrchni 
spráV1u nemoroice. 
. II. Primář neodpO'vídá za podřízenéhO' (sekundárnihO') lékaře, klerý 
provedl bez jehO' vědomi a proti jeho všeobecnému zákazu ozářeni pa
cienta rO'entgenem. 

(Rozh. ze dne 9. června 1937, Rv I 68/36.) 

Ad 1. Srv. rozh. Č. 13763 Sb. n. s. 

Žaloba, jíž se žalobkyně domáhala z"place?] 60.0QO Kč s p~í,sl; ~ 
placení důchoclu 600 Kč mésí'čně z důvodu nahrady skody. vzmkl~ Jl 
v květnu 1923 po ozář6ní roentgenovými paprsky, a to .na zalovanych 
MUDr. F. B., primáři v Ú. a okresu ú-okém, byla zaJmltllJuta s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c. 

N e j v y Š š i s o u d uvedl v othkách, o něž tu j de, v 

důvodec-h: 

Žaloba jest podá:na proti Dr. Františkw B. jako primáři vnitřního 
oddělení nemocnice a proti okresu Ú. jako vlastníkovi všeobecné ve
řejné nemomice v O., jehož zaměs,tn-ancem je první žalo,v<tný, za kte
rého proto dmhý žalowuný odpovídá. Žalov~ný .okres nan;ít1 nedo.statek 
pasivní legiHmace, poněvadž všeohecná ver.ejna "n-emocll,tCe, Je saml?
statná právnická osoba. Prvý soud n.euznal datcenou namltku za du
vodnou poněvadž okres vede vrchní správu uvedeného ústavu, který 
není 'sa~!O-s1atným podmětem práva závaz:ků. TentO' názor, J~ho~ s'P'r~v
nost byla v odvolacím sdělení' popřena, n~n:á 'podk1-adu am v P!edl~ze
llJých stacllJovách, ani v právním stavu verelny-ch nemocmc v cech-ach. 
Podle §§ 2, ll, 13 a zejména pod1-e odst. dl, eJ, hl, I), k), I'), ml' n), 
18 20 statutu všeobecné veřejné nemocni-ce v O. a podle §§ G, 8 zakona 
z 5. března 1888, Č. 19 z. z. čes., který upravuje právní poměry vše
obecných veřejných nemocnk v Čechách, j-sou řečené ústavy samo
statné právnické -o,soby, a n,ejde o ústavy okresní aneho nbecní, 
spravují se pak svými statuty, jsou vydržov,,";y zásadně z .vla:stní:~o 
jmění a jsou nezávislé na obci a okresu ve sve bkhcke a pravnr eXIS
tenci. Poněvadž p"k vroh-ní správa jmellJuje lékaře a vykonává nad nimi 
i disciplinllmí moc, jsou lékaři všeobecných veřejných nemocnic za-
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městnanCÍ těchto právnických osob a nikoliv okresu, který vede vrchní 
správu nemocnice. Žalovaní· v dovolací odpovědi odkamjí při právním 
posouzení na vývody odvolacího sdělenf, -kde popřeH správnos,t práv
ního názorU' pwcesního soudu i po té-to stránce, jde pak jen o právní 
posouzení věci, o němž mMe dovolací soud rozhodnouti, i když se od
volací soud po této stránce věd neobíral. Žaloba proti druhému žalo
vanému není tedy už z toho důvodu po právu. 

Napadený rozsudek není právně mylný "ni co do prvního žalova
ného (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), neboť on podl'e zjištění nižších soudů ne
naří<dil ozáření ruky žalobkyniny Dr. M-em, nýbrž ten je proved-I bez 
jeho vědomí a proti všeobecnému jeho zá1kazu, a do·zor prvního žal,ova
ného jako primáře na podřízené léka-ře nemůže jíti tak daleko, aby za
mezil jejich jednemí provedená v jeho nepřítomnosti, zvlášť když Dr. M. 
ozáření samostatné nesměl prováděti. . 

čis. 16186. 

Pouhá dohoda manželů o tom, že dají souhlas k rozvodu a rozluce 
manželstvi bez viny kleréholliO'li z nich pro nepřekonatelný odpor a že 
se zároveň manžel zaváže vykonatelným notářským spisem (§ 3 not. ř.) 
platiti až do svého útnrli manželce určité výživné do jejihO' p~ovdáni, 
nepříčí se dobrým mravům (§ 879, odst. 1, obě. zák.), třebaže manžel
stvi smluvců bylo poté rozsudkem pro uznáni pravoplatně bez jejich 
viny rozvedeno a rozloučeno a oba manželé se vzdali vzájemně poža
dovati zvýšení resp. snižení výživnéhO' bez zřetele na případné zlepšení 
nebo zhoršeni maj.etkových poměrů manžela. 

(Rozh. ze dne 9. června 1937, Rv I 345/37.) 

Srv. rozh. č. 13253, 14885, 11780, 9957,7633, 4040,2190 Sb. n. s. 

Padle písemné úmluvy, sjednané mezi stranami dne 18. června 1929 
před no,lářem Dr. Hwgonem E. v P. (snímku spisu notMskéh·o ze dne 
26. čerVlna 1929 č. j. 3334), Se manž-elé dohodli na rozvodu a rozluce 
svého manželství bez viny kteréhokoHv z m"nželů a upravili své ma
jetkové poměry tak, že se žalobce zavázal, že bude platiti pod následky 
§ 3 not. řádu až do svého úmrtí žalované své manželce do jejího može 
ného opětnéh-o provdání jménem výživného a zaopatření, počínaje dnem 
1. května 1929, měsíčně předem (co do výživného do 18. června 1929 
již splatný-ch clo'8 dnů) částku 1.200 Kč, při čemž žalovaná výslo,vně 
prohlásila, ž-e se vzdává jednou pro vždy nároků na zvýšení tohoto vý
živného i práva žádati za nové uspořádání majetkových poměrů pořa
dem práva, a to bez zřetele na to, zda se její maj-etkové poměry pod
statně zhorší nebo zlepší, a stejně tak se žalobce vzda'\' jednou pro vždy 
nároku žádati za snížení tohoto výživn~ho a nové uspořádání majetko
vých poměrů, rovněž bez zřetele na změnu ve svých majetkový,ch po
měrech. Manželé se zároveň dále podle odst. 6 řeč. not. spi'su výslovně 
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zavázali že nebudou činiti jeden druhému žádn,ých ,překážek pro pro
vedení ~oudního rozvodu manželství od stolu a 10'Ú, jakož i při roz
luce manželství, a to z toho důvodu, že chovají proti wbě ne pře k o
n a tel n Ý o d por, a za'váza.!i se dále, že p'0d:pí~i přísluš?á. soudon~ 
podání, dostaví se na obeslání' k soud~ k pnslusnemu ]ednam a ~aJ1 
své svolení k soudn,ímu rozvodu' po pnpade k rozluce sveho man zel
ství,. Dále bylo stanoveno, že dodržení závazků v dotčeném odstavci 
sjednaných je předpokladem placení výše ujednané~o výži"né~o ža
lobcem. Žalovaná se konečně také podle odsta"ce 7. reč. not. SpISU za
vázala, že se do tři dnů vy'stěhuj e trval,e z dosavadrtIho, s,poloečn~ho 
bytu v P. a odn.ese si všecky své věci. Z ~bsahu s.pom~ch SPI@. o ~a
lobě žalobcově na rozvod, manželství spornych stran, pro]edlnav,ane pred 
krajským soudem v P., zn. sp. Ck !II a 137 /29, v~p],ývá, že tři dny po 
sepsání řečeného novářského spi'su bylo k žádosti sporných stran dne 
21. června 1929 konáno první' ústní jednání rozvodové, když byl před 
zahájením ústního jednání d,omčen práJvnímu zástupci žalujíciho. man
žela stejnopís žalobní odpovědi, že pO' předn'esech stran upravI,1 ,pa'k 
právní zástupce žalobců'v žalobní návrh t«k, aby manželství s'P0r~ých 
stran bylo rozvedeno bez jejich viny, kt~rýžto tak.to up.raveny !,arok 
zástupce žalované manželky uzna'l, a pote byl na navrh z"stupce z"lob
eova vyditn rDzsudek prO' uznání (pDdle data jeho pí'semného vyhoto
v'cní dme 22. června 1929), vyslo,vujíd rozvod m«nželství od stolu a 
IDže s tím, že na rDzvodu nemá žádná stran,a viny. PravDplatným usne
sením téhDŽ sDudu, ze dne 18. července 1929, zn. sp. Nc VI 290/29, bylO' 
manžels,tví sporných stran probIáJšeno za rDzlDu:óené bez zaviněni ně
kteréhO' z Dbou mal1želů. Žaloba, již se žalobce (m"nžel) domáhal, aby 
bylo pr.ohlášeno za' nep\a.tné ujednání smíru, obsažené v nDtářském 
spisu Č. 3334 dne 19. če'rvna 1929 sepsaném meú žalobcem a žal'D'va
nou 'jÍmž se žalobce zavázal žalované jménem výživného a zaDpatření, 
počlmje I. k'větnem 1929, platiti měsí,ooiě 1.200 Kč až do své smrti a 
pDdle něhož se dlále žal'Dbce jednDu pro vždy vzdal nároku na snížení 
výživného a na novou' úpravu: majetkový'ch poměrů bez zřetele na změnu 
ve svých majetkových poměrech vlas,tních, po případě, aby bylo u,znáno 
právem, že se výživné, je'ž má žalobce plnioli žalované podle uvedenéhO' 
notářského Spi,SUl, sni;,uje na částku: nejvýše 300 Kč měsíčně s účínno,s!f 
od I. ledna 1934, nebo n,a částku ulVážení sDudu Ddpovídající, '9yla za
mí!tImta Si 00 ll' cl Y V š ec h tři s t O' I i c, n e j vy Š š í m s o II dem 
z tě'chto 

důvodů: 

Marně hledi žalobce dovoditi, že jest shora uvedený jeho "mluvní 
závazek k placení výživného, pDdobně jaMo celé ujednání obsažené 
v dDtčeném notářském spise, ve smyslili § 879 dbč. zák. zmatečný 
sprá\Oně nicotný, ježto jest neroz!,učnou součástí smlouvy, kterou chtěly 
spDrné strany obejíti ve veřejném zájmu dané ustanDvení O' rDzvodlli a 
rDzluce manželství', zejména předpis § 93 obč. zák., stanovící, že man
žeJ.ům není, nikterak dlOvo'leno, aby zrušili .o své újmě manželský svazek, 
třebas by byli mezí sebou O' tom za jednO', a to nechť již tvrdí neplat-
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nost mamželství, n,ebo chtějí provéstí rozluku manželství, neb í jen 
rozvod od stolu a lože. Žalobce se dOVOlává na podporu svého 8ot"no
vi,ska vývodů Dbs,a'žených v r.ozhodnutí ze dne 3. února 1934, Č. j. Rv I 
1858/32-1, uveřejněném pod Č. 13253 Sb. n. s., leč neprávem, neboť 
řečené rozhodnutí se přes zdánlivou pDdobnost nehodí pro rozdí,lnost 
skutkové povahy. Předmětem wzhodnutí tDhD byl ,případ, kdy se man
želé dohodli, aby jejich manželstvi bylo rozvedeno a rozloučeno tím 
způsDbem, ž,e manželka podá na manžel'a žal,obll o rDzvod z jeho víny 
,pro Dpětné zlé nakládání a urážky, že se manžel dá kon,tumačně od,sou
dItí a že p'Otom Dna pod'á žádost O' rozJill'lm podle § 17 rozl. zák. a že 
Se manžel zaúzal platiti jí po takto dDsažené rozluce manželství vý
živné ode dne, hly s'e ona z jeho dDmácností vystěhuje. Nejvyšší soud 
spatřoval v připadě tam řečeném nicDtnnst 'Oné dohody v tDm, že podle 
ní měl manžel vzíti na s,ebe vi'nu na rozvodu z důvodu Dpětovného 
zlého nakládání a uráž·ek a že smluvenDu kontumací' měla býti soudu 
odňata možnost vyšetři,ti a přezkoumati, zdali dotčený důvod rozvo
dový je skutečně pravdivý. 

O něco docela jinéhO' však jde v sDuzeném případě, kd,e sporné 
str«ny učínily dohodu, že provedou soudní mzvod a rozlulku bez 
v i n y kteréhokoHv z nich pro n ,e pf e k o.n a t·e I II Ý o d IP 'O r a že 
žalobce bude platiti žalov",né měsíční výživné 1.200 Kč až do svého 
úmrtí nebo jejího Dpětovného prDvdání, a jejich manželství bylo potDm 
rDzsudkem pro uznání pmvoplatně bez viny stran rozvedenO' a' poté 
pravoploatným usn,esením sDudním ro·zllOnčeno. Vždyť m",nželé .&e mohou 
dobrovolně soudně .rozvésti, a' dohoda o úpravě majetkových poměrů 
jest dokonce !podmínkDU' takDvého rozvodu (§§ 103, W50bč. z[ťk.). 
jako rozl:ukový dÚVDd jest pak v § 13 lit. i) uvede'll, nepřekDnatelný 
Ddpor, pří;poF-H se k žádD'Sti za rDzhrku, třebas i dodatečně, t"ké druhý 
manžel. MohDU se tedy manželé na' tomto dŮVDdu fO'zluko'vém i podle 
z~kona samého, pře cl e m shodnouti, a nelze proto v tako,vé dohodě 
spatřovati nk nezákonného nebo nedlovoleného. Ujednáním tím nechtěly 
sporné strany n,Ic s'Oudu pře cl: stí, r a t i, nIkdo z nich nebral na sebe 
vinu na mzvodu, slOudu rozhodlujícímu o rozvodu nemělo býti a také 
nebylo ono.u dohodou níjak znemo'žněno, "by se o uplatnění dlův,odLl 
nepřekonatelného odporu přes,vědčU, 'když se též obě str"ny k ústnímu 
jednáJnj dosta'vily, a mohl tedy pwcesni soud tento upl,atněný 'rozvodový 
důvod zkoumati. Není Ipmto dDtčená dohlOda, pokud se stmny při ní 
smluvily na dobrovolném rozvodu a na rozl,uce ;pm vzájemný nepřeko
natelný odpor, nicDtná, tím méně Dvšem lze ji z tDhoto d:ů"DdU', prohlá
siti za nicotnou', pokud se žalobce zavázal platití žalované str«ně vý
živné za předpokladů v odst. 6, notář. spisu, shora bme uvedených. 
V četných rozhodnu1ích nejvyššího soudu (srv. rozh. č. 2190, 4040, 
7633, 9957, 11780 a 14885 Sb. n. s.) bylo vyslDveno', že nárok man
želky rozvedené, nebo rozloučené, nebo nežijící s m"nželem ve spo
lečné domácnosti, na výživné jest po,,"hy čistě soukromoprávní, a mo
hou se prot'O oba o výživném vDlně dohodno,uti. Mohou tedy takoví 
manželé mezi sebou s plnou platno,stí ujednati též to, že se za wrčltých 
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.předpokladů nebo podmínek vzdavajL práva domáhati se zvysení po 
příp<I!dě snížení ujednaného výživného, a nelze v tom případě powka
zovati na povšechnou zásadu, že smír o výži"ném, jako každý který 
jiný smí'r, se uzavírá cu.m clauwl'a reb-us sic st<l!ntibus, když zás<I!da ta 
má místo pouze tehda, nebylo-li mezi stranami ujednáno něco jiného, 
co by užití řečené zásady vylučovalo (s,rv. rozh. Č. 4213 a 14835 Sb. 
n. s.). Nemůže se proto žalobee domáhati priwem ani zrušení sml'uvnl' 
se žalovanou ujednaného výži·vného pro tvrzenou nicotnost notářské 
smlouvy, o ni,ž tu jde, ani jeho snfž.ení proto, že se finanční poměry ža
lobcovy podstatně změnily v jeho neprospěch a že v době uzavření do
hody n.emohLy strany předV'ÍdaU, že se všeobeoné ,poměry změní tou 
měrou, ž.e s·e žalobce bude nucen 'ucházetí, jak t"rd.í, o zapůjč'ku a ,po
moc přÍlbuzenstva. Do,l<ud nebyl proveclen rozvod a rozluka, nemohl by 
sice žádný ze ·smluvců clonucov<l!ti druhého, aby se řídil ujednáním 
o způsobu provedení rozvodu a rozluky, stanoveným v dotčené notář
sl<é smlouvě, ale 'J<dyž jed'na část onoho ujednání, totiž rozvod a roz
luka, byla skutečně splněna a nelze již v té pří'čině obno'vi,li dřívější 
stav, n,emůže se žalobce domáhatí neplatností dmhé částí onoho ujecJ,
nání, týkající se placení výži.vného. ,Výtka právní mylnosti není tedy 
oprávněna. 

čís. 16187. 

Civilní soudce není vázán názorem trestního soudu, vysloveným 
v odsuzuj/dm trestním rozsudku pro přestupek § 335 tr. zák., že i po
škozený spoltmlvini! své zranění. 

(Rozh. z,e dne 9. června 1937, Rv II 431/35.) 

Proti žalobě o náhra:du škody za úraz, který žalobce utrpěl při 
srážce s <l!utomobílem, který fidil' žalovaný řídič a j en'ž p<l!třil prvému 
žalovanému, pro kteroužto nehodu! byl žalovaný řidi,č v trestúí věci 
T 1320/32 pravoplatně odsouzen trestním rozsu:dkem okresního soudu 
v N. J. ze dne 28. listopadu 1933, potvrzeným rozsudkem kraj1ského 
jako odvolacího soudu vN. J. ze dne 6. března 1934, pro př·estupek 
,podle § 335 tr. zák., namítli ža,lova:ní mimo jiné též spoluzavin,čni po·· 
škozeného žalobce samého, 'jak to také v rozsudku Odvolacího soudu 
v N. J., vydaném v doučené tres,tní voěci, bylo zjištěno. O ba niž š í 
s o u d y, uznavše zčásti podle žaloby, neshledaly, že žalobce svůj 
úraz spoluzavinil, vycházejíce z názoru, že civilní soudce není vázán 
názorem, obsaženým v trestním rozsadllm odsll'zujícim žalovaného řidiče 
pro přestujpek podle § 335 tr. zák., že i soukromý účastník (nynější 
ža.Jobce) svůj úraz spolu,zaviníL 

N e j vy Š š í s o II d n,evyhověl dovolání. 

Důvody: 

Žalovaní vytýkaji především s hlediska všech upla·tněných dovolacích 
důvodů, že nebylo. nzná.no na s!pol'U'zavin,ěn'Í žalobcovo na úrazu, vpravdě 
však provádějí jen výtku nesprávného posouzení po právní stránce 

I 
"i 
'I 
I 
I 

\ 
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(§ 503 Č. 4 c. ř. s.). Dovolatelé v té .příčině správně dovozují, že usta
novení § 268 c. ř. ·s. jest rozuměti t"k, že civi·lni· soudce jest vázá·n od
su.zujícim trestním rozsudkem nejen tehdy, joe-li podmínkou soukromo
právních nároků přímo, <l!by tu byl trestný čin, al'e i tenkráte, byla-li 
skutečnost, jež jest podmíln1kouods'ouzení p:ro trestný čin, v trestnim 
rozsudku zjištěna a jeM záro·veň rozhodujíd pro soukromoprávní ná
roky, tudíž pro řešení civilního spom. Řečená zásada byla vyslovena 
i v rozhodnutkh č. 14119, 12234,6403· Sb. n. s. civ. Rovněž jest správné, 
že - (ja'k bylo vyloženo v rozhodinutíoh Č. 15362, 9394 Sb. n. s. civ.) 
--:. závaznos.t odsuzujícího trestního rozsudku není omezena na určitý 
pnpad aUl na urČIté osoby, nýbrž že j.es-t zc-el'a všeobeoná v příčině 
soukromoprávních nároků kýmkOliv a proti komu'kolív odvolOvaných 
z trestného činu, jehož se týkal odsuzující ro~sudek. Než z řečených 
zásad níkter<l!k neplyne, že civilní soud j esl vázán obsahem trestního 
rozsudku, odsuzujícího pachatel1e pro .přestupek § 335 tr. z., též v otázce, 
zda i poškozený spoluzwinrl své tělesné poškozeni. PodI-e § 268 c. ř. s. 
jest civi.llfiísoudce vázán obsahem pravopl«tného nálezu trestního soudu, 
závisí-li jeho mzhoclnultí. na dúkazu a .při'PočteJ1Í. trestného činu, tedy 
len potud, ,polmd se trestní nález týká skutkové podstaty přÍ'slušného 
trestného· či,nu, .přičítaného určitému pachateli. Z toho' plyne, že civilní 
souelce není vázán v jiných směrech. V slouzené věci se k trestnosti 
činu podl'e § 335 tr. z., pro nějž byl druhý žalovaný pravoplatně od
souzen, nevyžaduje, aby protizáJkonný výsledek nastal jen jedná-nim neb 
opominuUm pachatelovým, nýbrž" stačí-, vyvolal-li pachatel i jen jednu 
z podmínek, která měla v zápěti úraz. Není tedy pro naplnění sl<wlkové 
podstaty řečeného trestného ČÍlnu závažné, zda i poškozený své tělesné 
poškození ~poluzavinnčil,i nic (srv. mzh. Č. 3503, 3086, 3075, 2885 
Sb. n. s. tr.). Mů>oe proto civi,lni soudce ot""ku, zda žalobce spolu
zavinil své poškození na těle, posuzovatí nezá'visle na názonl trestního 
soudce, třebas i vysloveném v důvodech trestního rozsudku, že poško
zený svůj úraz spolu'zavinil, jak to bylo v souzeném připadě vyslov'eno 
v důvodech trestního ro·zsudku, vydaného- krajským jako odvolaCím sou
dem v N. J. v trestní věci T 1320;32-30. Nepochybily tu-doí'ž oba nižší 
soudy v té příčině po právní str"nce, řešily-li otázku tu samostatné. 

čls. 16188. 

Byli-Ii zákonni dědicové lřetí třidy (§ 738 obč. zák.) v pozůstalost
nim řizenl odkázáni na pořad práva, aby vyvrátili důvod dědického 
práva zákonných dědiců druhé třídy (§ 735 obč. zák.), jest pravoplatný 
rozsudek, vydaný v rozepři, určujíci posloupnost bližší parentely 
(třídy), účinný proti všem zákonným dědicům vzdálenější třídy třebaže 
se někteří z nich dotčeného sporu nezúčastnili. ' 

(Rozh. ze dne 10. č,e<vna 1937, R I 672/47.) 

Srv. rozh. Č. 11282, 7726 Sb. n. s. 
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Proti žalobě, jíž se žaloboe František P. na žalovaných domáhal, 
aby bylo umáno právem, ž,e žalovaní nejsou z,;konnými dědlid druhé 
třídy po Marii H.,rozené B., zemřelé dne 9. srpna 1934 bez zanechání 
poslední vúle, a že jim nepHsluší' žádné dědioké právo proti jmenované 
zůstavi,telce, že žalovaní jsou to povinni "znati a zaplatiti rukou spo
lečnou a nedílnou útraty 'Sporu, vznesH žalovaní námitku rozsouzené 
wzepř,e a k odůvodnění dotčené námitky uvedli, že v řÍizeni pozusta
lostním po z,{)mřelé Marii H., rozené B., jest žalobce zúčastněn jako 
dědic přihlášený ze zákona. V tom řízení byl" žalobce a ostatní, přihlá
šení dědicové ze zákona Bohuslav B., Adolf B., Růžena B., Ma,rie T., 
rozená B., Bohu,slav B., Ing. Alois lB., Marie N., Božena P. a Josefa S., 
vesměs stejného stllpně jako žalO'bce, ,odkázáni na pořad práva usne
sením pozůstalO'stního soudu ze dne 19. bře'ma 1935, č. j. D II 532/34/ 
151, jež nabylo lIs,nesením nejvyššího soudu právní moci í proH žalobci. 
Uve~ní přihlášení dědicové podali v,e lM'!ě určené jim pozůstalostním 
'Soudem žalobu na žalúvané u krajského soudu civilníhO' v P., zn. s,p. 
Gk XII 188/3,5, a vykázali podání žaloby u pozfr,stalostníiho SOUdIU'. Ža
lnbce však k tOmu sporu nephstou!pil a podával bezúspěšné stižnosti 
pořadem instancí až k nejvyššímu s,Qudu ,proti U'snes'eni odkavuljícímu 
i'ej na po,řad práva. Spor zahájený u krajského souelu civilního v P. 
pod uvedenou značkou 'spisovou hyl v,eden o týž předmět a žaloba byla. 
pravo:platn-ě zamítnuta. S,Q 'Ucl P r v é 's t o I i c e, vyhověv námitce 
rozsouz·ené rozepře, odmítl žalobu. D II vo -cl y: Soud zjistil: z pozu
stal'Ostních spisů D II 532/34 okr,esního soudu civil-u,ího pro P.-S., že 
usnesením ze clne 19. břema 1935, kteiré jest v právní moci, byl jak 
žalobce, tak osti>tni dědicové, kteří žalovali ve sporu Gk XII 188/35, 
pou:kázán.j sle ,svými nároky na pořad práva, že žalobce i dědicové B,Q
huslav B. a společníci jsou dědí,ci stejného stupně a že podání žaloby 
Gk XII 188/35 by,lo pozu.stalo'Stnímu soudu, v)'kázáno; ze spi,sů Ck XII 
188/35, že v,e 'Sporu tom s,e žaJujíd dědkové Bo,husl'av B. a ,spol. do
m"hali, aby bylo umán.o pdvem, »že mezi ža,jovan~mi a Marií, H., ze
mřelou dne 9. snpna 1934 v O., není zákonný poměr příbuze.nský, v při
hláškách těchto dědiců v p,Qzůstalostí u okresního slOudu dvilního pro 
P.-S., zn" ,s:p. D II 532/34, uplatňovaný, a že tedy nároky dlěctj,cké, ža
lovanými jako zákonnými dědici ll. třídy ze zákona uplatňované pO' 
právu nestáVi>jÍ«, a že žaloba ta byla' pravoplatně zamítnuta. Za taktO' 
zjištěného stavu uvážil pak soud toto: Podmínkou toho, aby m,Qhla býti 
podle §§ 232 a 233 c. ř. s. vznesena prá1lem n",mitka rozepře zahájené, 
jest, aby tu byJ:a totožnost stran a totožnost n",wku. Podle zjištěného 
jsou oba ,spory, ji>k souzený spor, tak i slpor Gk XII 198/35, vedeny mezi 
odporujícími si dědici (§ 550 obč. zák.). S hlediska: z",s,ady vysl'Ovené 
v ustanoven,I § 550 ,Qbč. zák. nutno pokládati dědice na pořad- práva 
odkázané, opírající své nároky d-ědické o totožný přibu'Zenský poměr, 
za oS,Qbu jedinou a rozsudek v)'nesený ve sporu Ck XII 188/35 je tedy 
účinný pro všechny dědke odkázané na pořad práva, proto'že se jím 
rozhoduje, že a zda žalov'aní jsou příbuzní druhé tříd'Y, a vylučují s,e 
jim nároky příbumý'ch třeti třídy, mezi něž patří i žalobce. Jest zde 
však splněna i totožnost nároku, protože konečnou prosbou obou žalob 

I 

I 

I 
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jest zjištění o neexistenci dědického nároku žalovaných jak tento ná
mk žalovaní uplatňovali v řízení po,zůstalostním proti téŽe zůstavi,telee. 
Byl,Q proto d'ůvodné námitce vyho,věti a žalobu odmítnouti. Rek II r sní 
s o u d zamítl, námitku rozsouzené rozepře. D ů vod y: Nwtno přisvěd
čiti stěžovateli, že prvý soud pochybil, když dospěl k názoru, že jde 
,o věc pravoplatně rozhodnutou. Ve sporu, o nějž jde, vystupuje přede
vším jako žalobce osoba jiná než ve spom Gk XII 188/35, a po'kud se 
prvý soud dovolává § 550 obč. z"'k. a vyvozwj,e z ného, že jest žalobce 
v obou sporech jako dědi'ce pcJkládatí za osobu jedinou, sluší zdÚlrazniti 
že dotčené u,stanovení upravuje poměT přihlá.šených dědiců k třejj,~ 
osobám nebo aspoň poměr dědků přihlási,vškh se z jednoho důvodu 
pToli dědicům .přihlásivším se z cjúvodu jiného. Zde však jak žalovaní, 
tak i žalobci se v obou ,spo~ech přihlásili z·e stejného důvodu, totiž ze 
úkona. Názor p,rvé>ho soudu ve své všeobemosti by vedl k tomu logk
kému důsledku, že jsoU' i žalov<l!ní spolu se žalcJbci jedinou osobou, 
která by pak vy'stupova.)a ve dVOjí Ú!loze, a to jako strana žaluiící a zá
roveň jako strana žal,Qvaná. Než nehledě na to šlo ve spom Ck XII 
188/35 o úpornou žalobu určovací, I. j. o zjištiíní, že mezi žalovi>nými 
a zemřelou MarH H. ne'ni zákonn,ý pomě:r příbuzenství podle § 735 obč. 
zák, a jestJ;iže žaloba ta hyla pravoplatně zamítnuta, n'epl'Yne z toho 
nutně, že by twkový poměr .příbuzensrký mezi oněmi osolbami slkutečně 
existo,val. I kdyby však bylo m,o'žn,Q z odů'vodněnÍ roz,sudku ze dn" 
24. prosince 1935, Č. j. Ck XlI 188/35-lJ, vyčísti, že právní poměr na 
jehož nebytí bylo, žalov,imo, zdle jest a že tedy mz,sudek obsahulje v ;obě 
vlastně kladné zji,štění bytí tohoto právního poměru (r,Qzh. Č. 3197 Sb. 
n. s.), pak nutno přihl'édnouti ještě l<tké ,k tom\.l, že se nynější žalnba 
?pírá též o okolnosti v žalobě Gk XlI 188/35 neuplatňované (mzh. 
c. 11~65 Sb.n. s.). Z vylo,žených důvodú vyplývá, že nejde o věc pravo
platne rozS01lzenou, a bylo proto o' sHžno.sti rozhodnouti, jak shora 
U'Vledeno. 

N e j v y Š š í s o tl di obnovÍ'! usnesení soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Při řešení, sporné otázky jest mHi na paměti, že pod,le §§ 730 a násl. 
obč., zá,k; (:~jmén.a hl'edícr;a.us~an'Ovení §§ 735 až n8 obč. zák.) jsou 
manzelsh pnbu'Znt CO' do dedlcke posl'oup'Uosti ze zákona rozdělen,i na 
t. řeč. tříd'Y He!bollii parentel'y, při čemž i ljien jedna osoba z bUžší 
par~nteIy,~cela vylu'ču,je z děd'ÍC~é poS!I,Qu:pnosti ze záJkona osoby ze 
vzdalen~Js~,ch parentel. Je tedy zasi>dně niemo~né, aby mohlo> mčité dě
dlctYI dedlc~ou p~~loulPností ~e z"kon~ přejílll na osoby různých pa
rentel. jesthze tudlz rozsudkem kraJskeho soudu, ci>vilního v P. ze dme 
24. prosince 1935, č. j. Ok XlI 188/35-13, by,),a zamítnuta žaloba Bohll
sl<wa B. a dalšich deví,ti osob tam uvedených, kteří se jako dědici třetí 
par~ntelt dOIn;áhal,i mče.ni, že ~ranti'šek S. a Josefa H. (kteří i v sou
zenem pnpade vystupUjI Jako zalovaní) nejsou příbuzní zůstavitelky 
Mane H. podle § 735 obč. zák. (I. j. že nejsou osobami patřícími do 
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druhé pwrentely) , byla tím ko!ise dědických přihlášek rozhodnuta ve 
prospěch dědiců druhé parentely vů.či 'vŠ'em osohám, které své dědické 
právo vyvozovaly z manželského příhm,nství představujícího dědice 
paren<tely třetí, neboť těm by poclle § 738 obč. zák. napwdllo dědictvi 
jen tehda, kdyby zemřeH zů'stavílel6ny rodiče bez potomků. Tomu však 
tak není podl'e uvedeného rozsudlou, krajského soudu civiln,ího vP. 
z.24. prosince 1935, č. Ij. Ok XII 188/35-13. Otázka, zda žalo,vaní fran
tIšek S. a Josefa H. jsou příbuznými zůstavitelky Marie H., patřicimi 
do druhé pMentely, a vyluoujídmi proto děd&ckou po,sloupnost příbuz
ných třetí parentely, mů'že tudíž býti řešena jen i'edenkráte, neboť není 
přípustné, "by o téže věci vyšly po případ.ě dvě různá rozhodmutf, ježto 
na základě dědické posloupnosti ze zákona n·ehe pozůstaloM odevzdati 
dědlicům z různých parentel a j'ežllo opačným rozsudkem v této věci 
po případě vyšlým by nebyl odstraněn s,hora řečený pravoplatný roz
sudek krajského, sowdu dvi,lního vP., Č. j. Ok XII 188/35-13. Tedy 
stejné důvody, které vedou k tomw, že ve spom o platnost po'sledního 
pohzení dědicové poukázaní, na ,pořad práva jsou pokládán,i za ne
rozlučné společníky ve spom (§ 14 c. ř. s.), platí i v projednávaném 
pří'padě. Jako plyne z §§ 534, 7218, druhá věta, 808 obč. zák. a §§ 125 
a 126 nesp. pat., že stran téžec e I é pozůstalo'sti anebo téže (id.en
tické) její kvoty nemůže pl,aHtil z á r O' ve ň více dův;odů delační'Ch a že 
nemůže tudiž v e dle seb e obstáti zá:mveň posloupnost z testamentu 
a posloupnost ze zákona, t"kže se účinek rozsudJku o platnoslt či ne
platnost poslednÍ'ho pořízení vzt"huje podle povahy spomého právního 
poměru na všeohny společní'ky odkázané na pořad práva, tak plyne pro 
souzený případ z § 738 oM. zá:k., že se účinek rozsudku vydanéh,o ve 
věd Ok XII 188/35 krajského soudu civilrulho v P. vztahuje podle po
vahy sporného poměru a pod!>e § 738 ,obč. zák. na všechny dědice třetí 
tříidy, poukázané na pořad práva. Neb)'lo tedy přípustné, aby žalobce 
jako zůstavitelčin přlbmný, patřkí rovněž do třetí parentely, znova za
hájil síPor, kterým neusÍ'luje o nic jiného než o určení, že žalovaní ne
jsou zákonnými dědici druhé par'enlteIly zůstavi,telky MaJrj,e H. podle 
§ 735 obč. zák., a žalovaní proto důvodně vznesU námi,tkm, rozepře roz
souzené o jejich dědioké práV'o (§§ 125, 126 nesp. pat. a conÍ'f., § 823 
obč. zák.). Bylo proto jejiich dovol'acímll rekursUi vyhověti (s<ov. ro~h. 
č. 7726, 11282 Sb. >u. s.). 

čís. 16189. 

Jestliže advokát sjednal v nepřítomn'Osti žal'Ovanéh'O klienta a bez 
výhrady klientova schvá!eni s'Oudní smír, jímž se jménem žaloVaného 
zavázal zaplatiti zažal'Ovan'Ou pohledávku v určitých splátkách pod 
ztrát<1U lhůt, a neuvědklmil žalovanéh'O 'O tom, že smfr je pr'Oklienta per
fektní a závazný, nýbrž lllIUi jen omámil, že !II11fr bude teprve ,uzavřen 
a aby jej klient schválil připojenim podpisU; odpovídá za škodu vzešl'O~ 
klientovi ztrát'OU lihůt. 

(Rozh. ze dne 10. června 1937, Rv 13/36.) 
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Nynější žalobce (obchodn,í.k se střevy) byl v roce 1933 žalován 
firmou Hugo Z. v P. a z"placení 40.388 Kč 75 h za dodávky zbožL 
Dotčený dluh byl knihovně zaFštěn na žalobcově usedlosti, ve vložce 
745 ve V. Poněvadž žalobce nemo,M najednou z,"platiti a firma Hugo Z. 
ho uji,stila, že nebude na něho naléhati, doMo mezi uvedenou Hrmou 
a mezi nynějším žalobcem (tehdy žalovaným), zastoupeným tenkráte 
nynějším žalovaným jako právním zás;tupcem, k Jednání o narovnání, 
kterážto jednání také v;edla' k dohodě. žalovaný však uzavřel dne 
ll. ledna 1933 se ústupcem jmenované firmy soudní smír, jímž byl 
žalobce zavázán zažall'Ovanou pohledávku, spliatití v týdenních splátkách 
po 150 Kč pod ztrátou lhůt, kdyby nebyly zaplaceny dvě splátky. Při 
tom by'la první splátka splatná dne 8. května 1933, tedy p.řed uzavř,e
ním smím. O tom narovnání nebyl žalobce uvědoměn, nýbrž obdržel 
od žaJlovaného p'ouze dopis z 15. květu!a 1933 s vyzvilním, aby v p,ří
loze ve d"ojj,tém vyhotoveníz,a'slaný smílr, který má býti uzavřen, 
",chváJíI, jedno vyhotovení smím podepsal a obratem pošty zpět po
sl'a!. Na zá'lol'adě znění dotčeného dopisu se ža"lohce domnívaI, že soudní 
smír nebyl ještě utzavřen. O tom, že smílr byl, již uzavřen a ž,e nastala 
ztráta lhůt s,e žalobce dovědě>!' teprve tehdy, když došlo k exekucí. 
Tvrdě, že jedin'ě tím, ž-e jej žalova!ný neuv:ědomH 'O uz.avření, smíru, na
stala ztráta lhůt, a že pmto firma Hugo Z. vedla p[o>bi němu exekuci 
vnucenou dražbou jeho domw, který byl exekučně vydražen za 50.000 Kč, 
ač ve skutečnosti byla jeho hodnota 65.000 Kč, .domáhá se žalobce na 
žalovaném advokátovi z"plaJcení 35.000 Kč s přfsl. z důvodu náhrady 
škodJy vzešlé tml jednak z exekučního prodeje domu pod skutečnou 
cenu, jednak z poškozeni jeho obchodního úvěru ztrátou záka20níklí 
(poklesem obratu). Niž š í s o II di Y zamítly žalobu. 

N e j vy Š š í, s O' >li' d uložil soudu prvé stolice dal'ší jednání a 
nové rozhodnu,tí. 

Důvody: 

Odvolací soud vychází v napadeném rozsudku z toho, že se man
želé M-ovi Fž ctlne 8. dJwbna 1933 mimosoudně zavázali z"platiti, firmě 
Hugo Z. v P. na svůj dlluh týdenní splátky 150 Kč, počínajíc dn'em 
1. května 1933, takže žalovaný maje od hl'obce plnou moc byl opráv
nén uzavříti jeho, jménem ,soudni, smÍ>r ze dne ll. května 1933 ve sporu 
Ok II 25/33, vedeném ŤÍirmou Hugo Z. pro.ti němu u krajského soud.u 
v L. Me tím nenÍ' vystiženo jád"o věci. ž"lobce ,se na žalov..rrém do
máhá náhrady škody !proto, že ho žalov,a-ný zej,ménaÓiopi'sem ze dne 
15. května 1933 uvedl v omyl potud, že žalobce musil býti názoru, že 
soudní smír není ještě U'zavře,n a není perfektníl což jest ctMežité pwto, 
že před skončením sporu Ok II 25/33, IUlež firma Hugo Z. měla proti 
němuexekučni títul, nemohlo, dojíti k exekuční dražbě nemovitosti za
psan,é ve vložce Č. 745 pozemkové kn,ihy V., neboť právě z výsledku 
této dražby vyvozuIe žalobce škodu mu prý vzniklou. Nezáleží Iba to,m, 
že pohled'á\"ka Hrmy Hugo Z. byla správná a spJ,,,tná, nýbrž pro Sou
z'ený případ je rozhodující, že žalobce získal soud"ím smírem značnou 
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výhodu, totiž mo-žn.ost spláceti dotčený dluh asi do šesti Id že však té 
výh.o~'Y pozbyl tím, že prý nebylo ma'vření soudního smíru: a tím tedy 
o .učI:nnostt exekučního titulu uvěcloměn. Vždyť vY'plývá z dopisu 
]'ravnlho zast~'Pce fIrmy Hugo Z. ze dme 10. dubna 1933, že také vě
ntelka nepoki'adala_ spor Ck II 25/33 za -skončený mimOS'Ůlldnídohodou 
stran, nýbrž po,važoval,a, uzavření- soudního smí'fU za nutné bez zřetele 
na to, že dotčená mimosoudní dohoda: stanovila pouze povinnnst ža
lobcovu, aby prozatím (»vorlaufig«) zaplati!l týdně 150 Kč aniž byla 
ztráta lhůt ujednána. DopÍ's žalovaného ze dne ll. dlubna í 933 obsa
h~Je pouze vyzvání, aby ža'lohce zauja>l stano'visko k věři,telčině na
bldce: Ocl~ověděl-li na to žaI'O'bce cine 15. dubna 1933, že věc se má 
ta>k, pk zalovaný psal, a ,potvrdila-Ii dne 19. dubna 1933 žalobcova 
m~~želka, je~ .obstar,ávala s,pojení mezi žalobcem a žallovaným, že smír 
,~uze t~k ?yh u:a,vren, ~-estal se tím smÍ'[ jíž pelfiektním, n'ýbrž byl 
z~lovany vY,sl,o~n'ť zmocnen pou'Ze k tomu, aby pří,stoupH na vMitelčin 
navrh,. obsazeny v dopí,se ze dne 10. dubna 1933. Ze spi,sů Ck II 25/33 
l<raJske:lO soudu v L. Je pak patrno, že žaIo\Oaný skutečné dne ll. května 
.1933 pred p;ocesním soudem u:a:vřeI sOUldní smír, jímž se žal'Obcovým 
J~len.en: za~azal zaplal!tt na zaza:lova:0I0UI pohledá,vku Hrmy Hugo Z. 
ty?enn~splaJtky po 150 Kč, počína:je dnem 8. května 1933 pod ztrátou 
lhut pn n~dl?tdlržení', dvo~ po .sobě jdouCí,ch splátek. Tím je vyvrá" 
ceno tv~zem zaIovaneho, ze sml'r byl' Uzavren teprve dne 15. května 
1933. \res to zaslal žalovaný dlne 15. k\Oětna 1933 žalohci vyho,tovení 
uv~?~n,eho srr:írw s pr?hlášení.?,: že,te~lo .smír má teprve býti uzavřen, 
a za:dal, aby !alohce ]~] schv'ahl' pnpoJemm podpisu. Z uvedeného d,oe 
plS,u ,nemoh! zalobce nIkterak seznati, že smír již hyl, závazně pro něh'o 
~':avr~n a -ze tedy :povinností uložené mUl dotčeným smirem byly Fž 
uCl.~ne,. na'?p,a'k, nlelz.e Jeho zprávě rozuměti jinak než tak, že účinnost 
smlru Je :avI'sla na výslovném dalším s,chválení a podepsání ža,l'Obcem. 
Z toho~ vsak ?,.1.J'ne, ž.~, žaIo,?ce vbyl řečeným smírem sice objektivně 
v,P?me!u k ventelce JIZ vazan., ze však o své vázanosti' nemohl za:ví
ne,nJm zal'o~va:~eho věděti, čímž se stalo, že nastala obi~ktivně ztráta 
Ihu~u;p!a.tnena,d?e, 17; června 1933 v'exekILčním návrhu É V1II4103/33, 
z n~~,oz Je VIdeÍ!, ze zalobce v;ráti! pouze dne 29. květn.a 1933 věřitelce 
:boz, z,a' 238 Kč, ale jiných ,plateb nekonal. Názor procesního soudu 
ze ž~lob~e .~ž do té doby mohl ještě nahraditi zanedbané splátky a tak 
zabramtJ 1.I'Z na~talé z,trátě lhůt, je zřejmé mylný. Nižší soudy za:mítly 
tedy nepravem zal-obu již 'se zřením na listinné doklady z 8., 10. a li. 
dubon 1933. Ale žal?,;:aný namítl též to, že žalobce byl d.ne 24. května 
1933 v J~ho ,ka~cei'an a ]ed,nal tam s Dr. Jiřím P.,o čemž předll'ožil 
sO,udu spl'so,vy ~azn~~ ze dn~ 24. května 1933, jenž však nebyl před
met;m ustn:ho ydnam, ačl<oh pudle něho a také podle přednesu žalo
v~neho~hteJ zaln-bee, aby proti němu smÍ'r pl-atil, kdežto žalobce 
s,a:m y"rdrl, :,~ mu tenkráte bylo o'známeno, že spor Ck II 25/33 b I 
o:drocen na !IJen 1933, o čemž n~-~ídl důkaz svědectvím Augusty a vL 
lema ~, Jezto za toho stavu vecI bylo rozhodu1ící zda žalobce byl 
a~espon dn,e 24. května 1933 zpraven o uzavření ;OUd"í-hO smíru či 
mkol'lV, anebo zcla jej tenkráte schválil a pro sebe uznal, a poněvadž 
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nebylo zkoumáno, zda ža}obce v kladném případě měl "spoň tenkráte 
možnost odvrátiti ještě následky smluvené ztráty lhůt, zů,stalo řízeni 
neúpl,né (§ 503 Č. 2 c. ř. s., § 496 Č. 2 a 3 c. ř. s.). Nezbylo proto než 
zmšiti rozsuda<:y nižškh stolic a wátiti věe procesnímu soudu (§ 510 
c.ř. s.) k dalšímu jednání a ro'zhod'nutí. 

čís. 16190. 

Do jaké míry jest někdo schopen samostatně spravovati své záleži
tosti, není otázkou právní, nýbrž otázkou skutkovou, která musí býti 
teMa, byl-li vyšetřen duševní stav, zjištěna na základě posudku znalce 
oboru lékařství. 

(Rozh. ze dne 10. června 1937, R II 261/37.) 

s o udp r v é s t O' I i c e zbavil Jana S. úplně svéprávnosti pro 
duševní chorobu a pijáctví. Od por o v Ý s o u d napadené usnesení 
potv-rdjL 

N e i vy š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Rekurs není odůvodn,ěn. Odporový soud správně hodnoti,1 výpovědI 
přezvědných osob a znalců. Otázka, do jaké míry jest někdo schopen 
samostatně spravovati své záleŽli,tosti, není otázkou právní, nýbrž otáz
kou skutkovou, která musí býtizodpovMě,na v případě vyšetřování du
ševního stavu na základě posudlku malce lékaře. Posudek znake Dr. J. 
neoclporuje názoru Dr. V., vyjádřenému v jeho lélkařském vysvědče-ní, 
neboť také Dr. V. zjistil u stěžovatele známky chro.nického alkoholismu 
(elhyl,ismu) po případě úbytek d:u'ševnkh si! na podkladě vleklé otra'vy 
lihovínami a dodal, že slěžovatelů.v chorobný stav nedosahuje takového 
stupně, aby stěžovatele činil ú:plně neschopna k svéprávnému ří'zenf svých 
záležitosti, s omezením »pokud' to bylo I,ze ambulatomím vyšetřením zjl
stiti«. Tím při'Pouští i Dr. V., že při důkladnějším vyšetření' není vyloučen 
jíný - přísnější - posudek, a nelze tu mluviti o nějakém rozporu, mezi 
posudky dvou znalců, zejména proto, že Dr. V. vyšetřoval stěžovatele 
dlne 10. října 1~936, kdežto Dr. J. v dubnu 1937, a že pOdl'e posudku Dr.]. 
se duševní stav stěžovatelů,v značně ~horši! od té doby, kdy ho viděl 
Dr. V. Vý-slech dalšího znalce a opětný výslech Dr. V. a současný vý
slech obou jmenovaných odborný-ch lékařů byl za vylíčeného stavu věci 
zbytečn.ý. O částečném zbavení svéprávllosti tu není potřebí uvažovati, 
když stěžovatel podle správného zjištění odporového soudu není vůbec 
s to, ruby své zál"žitosh sám obstarávaL. 

čis. 16191. 

Legitimace dítěte po!omnlm sňatkem (§ 161 obč. zák.) předpokládá, 
aby ďítě bylo zrozlltlo z manželky a zplozeno manželem před jejich 
sňatkem. 
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Otec, zapsaný vyznačenúu legitimace potomnúu sňatkem v matrice 
jako manželský, se může kdykoli domáhati ve sporu proti opatrovniku 
ustanovenému k hájení manželského původu dítěte zjištění materiální 
nesprávnosti matričního zápisu. , 

(Rozh. ze dlle 10. června 1937, Rv II 84/36.) 

Srv. rozh. č. 14498, 8202, 6166 Sb. n, s, 

žalohce FranHšek N. po smrti své manželky v roce 1907 uzavřel 
v roce 1909 manžels,tví s Albínou H., ovdovělou F. Ta v době sňatku 
se žalobcem mě.\la již dceru Marii. Teprve po roce manželství se žalobce 
ocl své manželky dověděl, že jmenované dítě Marie neni jejím manžel
ské dí,tě z prvního manželství, nýbrž že je měJ.a již za svého 
V?ov~tvís. jiu'ým mužem, a že se tedy dítě jmenuje nikoÍiv M",rie H" 
ny,brz Mane F. žalobce vzal to na védo mi. Když byl,o uvedenému dítětí 
6J:t.a měl~.:~lOdíti do šk?ly, ž~dala.ho v roce 1912 jeho manželka, aby 
dt'Íeh pmpuJcl1 po dubu Jeho skolnt docházky své jméno, aby nebylo 
na dítě to mezi spolužáky pokřikováno jako na nemanžel'ské a dítě tim 
netrpělo. žalobce v domnění, že jele pouze o ,propůjčení jeho jména 
t;'anž;~ce v~h~věl, .z",šel na fami úřael u sv. JakUlba v J., kde prohlásil; 
ze dt,t.e.t.t .~ava. sve tméno.;po dobu, dokud bude choditi do škoIy. 
TehdeJsl uradujt'Ct knez, amz mll 00 vysvětfov,aI o významu lecritimace 
dlal žalobci něco pod"psati a žal'obce podepsal protokol ten Vb pevné~ 
přesvědčení, že dává dHěti pouze své jméno. K něČiomu jinému své svo
lení dáti nemoh.J a nechtěl" poněvadž přiwzen'ým otcem dítěte Marie 
nebyl. Teprve v lednu 1934 se žalobce na dotčeném farním úřade do
věděl, že byl zapsán do matriky jako otec Marie F. a že prý F jako její 
nem.anžel~ký .otec potomn,rmn;a'l1želstvím l'egitimovaL Jeho manželka 
Albma pn vyslechu u ok,resntho sou:dll v J. dn,e 16. ledna: 1934 po
tvrdila, že žalobce není, otcem Ma~ie N. (dříve F.), udala, že žal,o'hce toliko 
žádala ,0 propůjčení jména svému dítěti, a prohlásila, že jest otcem dítěte 
bývalý továm'i mi,str v H. František H., který na dítě také platil. Tvrdě 
že má.se zř~?ím jednak na nejistotu prá'vního poměru jeho saméh~ 
k.Manti N .. dnve E, Jednak na hrozíd mu hmotnou újmu, plynoud pro 
ne~o z legttlmace Jmenovaného dítěte jako pro i'eho dlOmně1ého, manžel
skehlO 'Otce" a že při jednání II farního úřadu v J. nebylo jeho úmyslem 
legtttmovatl ]C, taMže jest zápis do matriky' proti němu neúčinný 
pro neelostatek jeho svobodného, vážného, u:rčitého a srozumitelného 
p;ojeV'u a.pro. omyl: domáhá se na soudě žalobou podanou na opatrov
ntka :k haJem. 't;':anze'llského původu dlHěte Marie N. zjištění, že zápis 
o legtbmact, dttete .~aríe, n~rozené 21, května 1906 v M. B. a z~psané 
v m.alnoe f<,r~tho ur~du s'v. J .. v J.dne 19, května 1912 jako legitimo
~ane po!om~tm manzelMvím, Jest proti žalobci Františku N. neúčinný, 
ze obhájce Jest povmen to uznati a trpěti, aby podle pravoplatné'ho 
rozslU,dlku v této věci vydaného byl zápi'S ten z matriky farního úřadu 
sv. J. v J. vymazán, S o u eI p ,r v é ,s t o I i 'c e zamítl ža:lobti. D ů
vod y: Soud 8e především zabýval' otázkou, na kom se mllsí manžel 
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domáhati nároku na oduznání manželského původu dítěte, které nebylo 
zrozeno v zákonné lhůtě § 138 obč. zák., nýbrž již leta před uzavřením 
manžel,ství, jako v souzeném případě, a jež bylo potomním '&ňatkem ro
dičů legitimováno, zda totiž proti ditěti samému anebo proti opatrov
níkovi k abhájení manželského původu. První stanovisko zastává r02-
hodnu~í bývalého nejvyššího soud. dvmu ve Vídni, uveřejněné pod 
Č, 5308 Ol. U" druhé stan:ovisko zastávají rozhodnuti našeho nejvyš
šího soudu Č. 6166 a 8202 .Sb, n. s, Soud 'se přiktonH k dmhému, sta
noví'skll, a to proto, že ve sporech o m",nželský původ nejde jen o sou
kromé, ale též o veřejné zájmy, jichž ochrana podlle úmyslu zákono
dácrcova náležíopatrovní:kll k h,;,jení manželského pův,odu. Podle toho 
tedy podal žalující manže1, žalobu správně proti opatrovniku k hájení 
manželského původu, V rodném a křestním listě farního úřadu u sv. j. 
v j. jest uvedeno, že František N. (žalobce) uznal dne 19. května 1912 
před dvěma svědky, totiž Antonínem K. a Franti~kem M., že jest otcem 
dítěte Marie, zrozeného jeho manželkou Albínou F. dne 21. května 1906, 
a že výslovně žádal, aby hyl do matriky z~psán, jako otec, Uveelený 
rodiný a křestní list jest veřejná listina, která podl'e § 292, odst. 1, c. ř, s. 
podává úplný důkaz toho, co v ní jest matričním úřadem .dosvědčeno. 
Důkaz nesprávnosti dosvědčeného příběhu j.est podlé §. 292, odst. 2, 
c. ř. s. možný, Žalobce se snažHo takovýto důkaz, ale ten se mu ne
zdařil. Při provedení toho důkazu n,ejde o to, je-Ii žalobce otcem Marie 
1'\., to by snad mohl snadno prokázMí, .protože i'eho manželka Albína N. 
udala dne 16, ledna 1934 před okresním soudem v j" že otcem toho 
dítěte jest František H., a j~ko svědkyně udala v souzeném sporu, "že 

, v době narozen,i dítěte, o' nějž jde, žalobce ještě ani neznala, V vyvrkeni 
správnosti příběhu v křestním listu dosvědčeného žalobce uvádí, že 
prý byl se svou manželkou na famím úřade pouze k tomu úč,elu, aby 
dítěti dal' své jméno, že však nechtěl dUě legitimovati a že mu kaplan 
Engelbert P. nic nevysvětlo,val. Podle obsahu pmtokolu ve spi,sech 
okresního, soudu v j" P IV 120/6, ze dne 16. ledna 1934 udala A\bím 
N, vedle toho, že otcem dí,těte je,st František H., že žádala svého muže, 
než dHě vstoupilo do školy, aby dítěti da,l po dlobu, dokud bude choditi 
do školy, své jména, že muž k tomu byl svolný, že šla se svým mužem 
k faráři, kterému to řekli, že farář s,e jich ptal, zdali elí'tě muž legitimuje, 
že významu toho slova neromměli, myslíce, že slovo legitimovati zn a
men.á dáti ditčti jméno, a že muž proh1ásil poté, že dítě legitimuje. jako 
svědkyně udala Albina N. v sou'zeném spom, že na farní úřad šli ved'le 
ní a jejího m~nžda kn,tonin K. a František M. a že vyjednávali s k~pla
mm Engelbertem P. Na to, co žalobce prohlásil, neclovede se prý již 
přesně npamatovati, že byla však přesvědlčena, že manžel dává dítěti 
pouze své jméno. Že to dání jmén,a bude také pwvedeno v matrice, na 
to, ani nemysHla. Myšlenka, že má jíti na fa<rní úřad, ji n:~padla sama 
sebou, a když se na faře imformovala, bylo jí řečeno, že to :jde a že jest 

-, potřebí svědku, a proto šli na lam znovu 8 dvěma svědky. Onen kaplan, 
který s ní jednal, 'i,ím nic nevysvětloval. Svědek Antonín K., nyní 831e1ý, 
udal .. že nemůže k věci z v\",stní zkušenosti nk udati, ježto - pokud 
vi - nebyl nikdy se žalobcem na farním úřadě u sv. jakubav J. za 
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účelem dání jména dMěti Marii F. Ani s jakýmsi Františkem M. na 
famim úřadě nebyl a nic tam nepodepsal. Dotč,enými prů'vody nebylo 
nikterak vyvráceno to, co jest v křestním listu dosvědčeno, protože obě 
s"ědecké výpo"ědi jak Albíny N., taJk i Antonína K. j'sou příliš nepřesné. 
Svědkyně Albína N. se prý nedovede upamatovati, co manžel prohlásil, 
a svědek Antonín K. »pokud' ví« níkdyse žalnbcem na famím úřadě 
v J. nebyl a nic tam nepod~psaL Neznalost svědka Antonína F., je-Ii 
vůbec totožný se s'vědkem podepsaným v legi,timačn,ím protokole, možno 
snad vysvěUíti tím, ž-e se svědek na událost, kterou má dosvědčíti, již 
nepamatuje, ,protože se ,odehrála jj,ž před 23 lety, že svědek n,cmě! na 
věci zájmu a že je mu dn:es již 83 let. Při hodnocení svědeoké výpovědi 
Albíny N. jest důležiltá ji1ná závažná skutečnost. Poněvadž jako svěd
kyně udala', že žalobce není otoem dítěte, žalobce však podle obsahu 
legitimačniho protokolu ze dne 19. května 1912 před dlvěma svědky 
prohlásil, že jest o,tcem dítěte, a žádal V'ýslov1llě, aby byl jako otec do 
matriky za'Psán, jest možné, že m",nželé Fran,tišek a AINna N. dosáchli 
legitim",ce dHěte Marie podvodn'.Ý1ffi1 činem. Za toho stavu věcí není 
svědecká výpo"ěď Albíny N. tak věrohodná a spolehlivá, aby ji vza,1 
soud za vyvráceno to, co veřejný úřad' dosvědčil. Jest samozřejmé, že 
by ona v.Ý1pověď žalobce jako st!ran y nemohla otřásti prů"odní mocí 
shora uved'e:né veřejné Hstiny, a proto nebylo třeba, aby soud pří.pu,stil 
tento jen podpůrný důkaz. Soud má tudí'ž hledě na ustanQveni § 292, 
od"t. 1, c. ř. s. obsahem křestního Ustu za prokáz,rno, že žalobce dne 
19. května 1912 na farním úřadě před dvěma 'svMky doznal, že j-est 
otcem Marie F., a že výslo"ně žádal, aby hy,]. jako olec do mwtri,ky za-
psán. Mimo to jest soud názDru, že žal,obu na od-uznánil manželskéhD 
pů,vo,du, o niž jdle, nemůže manžel- podati kdlykoliv, nýbrž že ji musí, podle 
§ 158 obč. záJk. podati nejdéle do tři. mésí,ců po obdržené z:právě, jinak 
jest s,e svým nárokem prek.Iudován a ditě jest podlie zákona: manželského 
původu, třebas by manžel mohl kdykoli prokázati nemo:imost zplozeni 
dítěte. Ježto v souzené věci prohlásil' žalobce již dne 19. kvělna 1912 
na farním úřadě, že jest otcem Marie F., jest od toho dne poči-!ati i tři
mi';si-ční lhůtu stanovenoll v § 158 obč. zák. pro pod «ní žaloby o od
uznání manžel'ské:ho pů'vodu-, a poněvadž ž,alobce uIViede,noU' lhůtu zmeš
,kal, byla jeho žaloba z<lmHnula jako opožděná. O cl- vol a c i s o II d 
zrušil napadený rozsudek a uložj,!sotldu prvé stoH ce, aby po právní 
moci o věci dlále jednal a znovu rozhodl. D ů v.o d y: Jde vpra:vdě 
o žalobu na neúčimlOst I,egi:tímace di~ěte Mari'e N. potomním sňa:tkem. 
Pro souzený př'pad, kde jdie o legitimované d-í.tě, zrozen,é 21. května 
1906. tohž dávno před U'zaJvřením ma:nž,eilst"í, jež se stalo v roce 1909, 
neplatí tříměsíční IhŮ>la stanovená v §§ 156 a 158 obč. úk. Předpis 
§ 158 obč. zák. však pl'a:tí v příčině otázky, v jaké formě Jest se domá
hati nároku na oduZITácní manže],ského původu" ii v souzeném případě 
(rozh. č. 6166 Sb. n. s.), neboť tím, že se žailobce domáhá neúčinnosti 
legitima,oe dítěte po,tomním sňatkem, se zároveň clomáJhá i odmnání 
m",nžel'ského pů"odu dítěte. Žalobní nárok se opí.rá o to, že žalobce n,eni 
otcem dítěte a že se záJpis legitim«ce do křeslní matriky staJ jen omy~ 
],em. Zápisem legitimace do matriky je prozatím otcovství manžela a 
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tím i manželský původ dítěte křestní matrikou dokázán, arci nebude-li 
jinými průvody vyvrácen,. Legitimaci jest totiž vyloučena jen domněnka, 
že otcem dítěte jest někdo jiný než manžel, který dítě legitimoval, avšak 
toliko tak dlouho, dokud zvláštn';m sporem nebude legitimace prohlá
šena za neúči,nnou pro nepravdi"o,st řečeného prohMšení, manžela u far
ního úřa:du (rozh. č. 8202 Sb. n. s.). Odvolací soudl tedy nesouhlasí 
s názorem prvého soudu, že v souzené věci nejde o to, je-li žalobce 
otcem dítěte, nybrž toliko o to, zda man;žel, před farářem prohlásíl, že 
je,s,j otcem d'ltěte, nýbrž že jeM mí,ti za to, že dokáže-li, manžel, že není 
pravda to, co u fa'rllího úřadu za účelem legitimaoe dí,těte prohlási-I, 
nutno i legitimaci pr.oh:l,rsiti za neúčinnou" a tím j,e,s! vyvrácena i do
mněnka, že manžel jest otcem dítěte. K popírání otcovství jest oprávněn 
i manžel, který dal zapsati legitimaci, ať již vědomě, nebo myl'll,ě 
(Krain,z-Ehremweig ll: § 452, str. 176, sv. III ex 1917, a Ol. U. n. ,f. 

č. 2283 a 6308). NezMeží tedy na tom, proč dal ma:nžd ono prohla
šenl, nýbrž stačí, prokáže-Ii, že jest ne:pravd'i'lé. Proti obsahu křestní 
matri!ky a přil,Q:žen:éhn pro:tokolu jako veřej'ltých listin jest totiž ve 
smyslu § 292, odst. 2, c. ř. s'. možný odvod, a to !jak dlikaz o nesprávnosti 
dosvědčeného příběhu, tak i dos\"ědč,eného skwtku nebo dotvrzeného 
t:vrzení. Tedy i důkazem o věoné nepravdi,"o'sti ohsa:hu onoho žalobcova 
prohlášení jest odůvodněna neúčinnost legitimace. V tom smě-fU neučinil 
prV'ý soud' pro své právní Inazíráni, na věc, odchylující. ,se od prá\"ního 
náz·oru odvo,lacího s'oudu" žádné zjištění, Ulváděj,e toliko, že hy )>snad" 
mohl žalobce prokáza:ti, že není otcem Marie N. Schází, tedy p'odkl'ad pro 
mzhodnuH ve věci s'amé, neboť lu: nestačí obsah protokolu sepsaného 
dne 16. ledna 1934 s nynější manželkou žaldbcoV'ou a matkou Marie N., 
dokud není v'ysvět1en rozpor s jejím uld",ni,m v roce 1 906, že »neví", 
kdo jest otcem dlí,těte, neboť prý jen jednou v noci tělesně obcovala 
s neznámým mužem. Jest tud:í~ nutno, aby byla rozřešena otázka 
otco'.'s'ví k Marii N. po případě po ipmvedení' důkazů dalšími svědky, 
které snad žalobce navrhn.e, a výslechemstr",n (§ 496 č. 3 'co ř. s.). 
Podilie toho bylo odvolání vy:hověii. 

N e j vy Š š i Si o u d nevyhověl dovolání správně rekursu. 

Dťlvody: 

Po formální stránce se předesílá: N'Ipadeným rozhodnutím byl roz
sudek prvého soudu zrušen a věc wácena ,Ulvedenému souditl, aby po 
právné moci napadeného roz:hodlliwtí o věci dMe jednal a Z)ll:OVU rozhodl. 
Jde tedy podle obsahu mzhodnutí o zmšující usnesení odvolacího 
s'Oudu podle § 499, odst. 1, c. ř. s. a byl pr,oto možný jako opra'vný 
pros:lředek rekurs podle § 519 č.3 c. ř. s. Poněvadž však rozhodnutí 
od"olaciho s'Oudu bylo vydáno nesprávně v podobě rozsudku, nelze 
odmí:tnouti opravný prostředek žalovaného snad proto, že volil opravný 
prostředek dovolání (plen. rozh. č. 1309 Sb. n. s.). 
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Po věoné stránce odpovídá však rozhodnutí odvolacího sOUJdu zá
konu a vývody.dovolání. nejsou s to, aby vyvrátíly jeho správné závěry. 
Předpokladem legitima'Ce nemanželského dítěte ná'sledujídm sňatkem 
j,est, aby dHě, o jeh,ož legitimaci jele, bylo zrozeno z manželky a zplo
zeno manželem, a to před jejich sňatk.em (§ 161 obč. zák., Komentář 
Klangův u § 161, Mr. 899, Komentář Čs. obč. zák Rouček-Sedláček 
u §161, str. 817). Vyžadu1je ,se pmto zji,štění, že manžd jest otcem 
1,egitimo,vaného dMěte. Důkaz o tom možno podati též již předchá

zejícím sporem o u'znání otcovsl,ví' an~bozáJpisem manžela jako otce 
do matri.ky. To se mů'že s,táti již před sňatkem k žádosti: otce, neb po 
sňatku k žádo,sti obou m",nželů, kteří prohlásÍ. ;před matrikářem a dvěma 
svědky, že jsou, rodiči dHěte, O jehož legitimaci jde. Podl,e křestn.ího 
l'istu Marie N. ze dne 21. března 1934 byla právě na zikJadě lakového 
prohlášení žalobwva a jeho manželky ze dne 19. května 1912 vyznačena 
v matrice legitimace Marie N., n.eboť žalobce již před tím, dlme 9. října 
1908, pojal její matku za manželku. žalobci nelze v'šak nyní upírati 
možnost, aby se sporem domáchal nesprávno'S'ti a nepravdivostis,vého 
prohlášení ze dne 19. května 1912 o tom, že jest otcem Marie N.,· a 
:že je proto neúčinná i její' legitimtvce potomním s'ňatkem. Jde' totiž 
o ro'Zřešení otázky soukromoprávni, zda clí:tě jest původu manželoského 
či nemanždsMho, a rozřešení OItálzky té jest podle § 50 Č. 1, 3 j .n. 
vyhrazeno soudům. Soudní výrok o mtvn,žeI.ském či nemanželském pu
vodu dHěte je p'ak podkladem pro opravu, matriky. Bude právě na prvém 
soudé, aby posoudil na základě Z!j,j,štěni, která bude muset ještě učiniti, 
zda se žalobci podařil dívkaz, že nemůže býti otcem Marie N., a že je 
nepravdivé jeho prohlášení před matrikářem a ludí.ž i nesprávný zápis 
v matrice. Při tom ovšem bude na soudlě, arby náležitě přihlédl i k ža
lobcovu prohlášení ze due 19. května 1912, ja,k vyplývá z křestního 
Hs,tu Marie N., a aby uváži,l, zda postačí jeho vysvětlení .o tom, jak 
k zápisu do matriky dDŠlo. Jde o. žakjbu slatu'sovou, z práva rodinného, 
pro niž není záJkonem stanovena ani, pr'Úpadná, ani prom,].čecí lhůta. 
Třebas se při rozboru věd, zejména co do blohního petitu a nutn.osti 
žalovati opatmv.níka a též co do důkazu vnucuje analogi'e s § 158 
obč. zák., nejde tu o žalobu upra"enou v § 158 obč. zák., a není proto 
žaloha ta vázán·a žádlrJ,ou Ihi\tou, ježto se práva rodinná! zásatlně ne
promlčují (§ 1481 obč. záJk.). 

čís. 16192. 

Dal-Ii vlastnik nemovitosti v zástavu svou nemovitost pro celou po
hledávku věřitele, pokud měl na ni právo z dlužního úpisu, tedy také 
podle valutové doložky v ni obsažené, jest věřitel povinen vydati dluž
níku výmaznou kvitanci jen tehda, je-Ii zaplacena celá jistina s příslu
šenstvim, tedy i ona částka, kterou mu soud přiznal podle valutové do
ložky jako součást jistiny. 

(Rozh. ze dne ll. června 1937, Rv I 1170/36.) 

Srv. mzh. Č. 10643 Sb. n. s. 
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žalobkyně se na žalované domáhá, aby bylo u~ná,n'Ú pr~vem, ž~ ~ ža: 
10vaná jest Ipo,vinna vydati ~ žalohkYlO,i ,~clevzd3JlI vymazne prohlasem 
toho obsahu, že potvnu]e zalobkym pnJem ča,stky 294.899 ,Kč 65 h 
jako placení dluŽJné kapitálové čáJstky 250.000 Kč s 63,4 % urokf od 
22. l'edna 1944 do 23. srpna 1934 v částce 9.890 Kč 65 h a č~s!ky 
25.000 Kč ke krytí přÍlslušenství (které jest žalobkyně podll,:, ?o]uzmh~ 
úpisu d.1!ného v T.-š. dne ll. ledna 1932 povinna nahmdl.tr zal,?vane 
na příslušenství,), a že dává výslovné svolení: aby po~le to~oto vrmaz-
ného prohlášení mohl, býti 'Provede,~ vklad ~yma'zu p'ra~a zastavmho z~ 
pohledávku ze zápůjčky 250.000 ~c s 9% moky, 7% ur,?ky z prodlem 
a příslušenstvím až do nejvyšší' částky 25.000 Kč ve vlo'zce č.140 po
zemkové knihy T.-š., anebo že žalovaná jest r~vhIfla ~v?llIlI ~ vy
Ibazu zástavního práva vloženého P?~le uveidenen? dluzn'I~;o upcsu 
v dotčené pozmekové kn,ize za shOora recen'Úu pohl'ed"vl<u s pns!., a_ to 
na podklaidě slmtkové:ho děje vylíoč~eného. v:QI~h. č. 16193 Sb .. n. s. Z~
lobkyně popřevši žalovanou upl,atnovany nalrok na zh'Údnocenl, nabldl~ 
dopisen{ svého zástupce z 20. sr'p:na 1934 žalo~ané z ruk;:: d~ ~IJky pro.lI 
vystavení a odevzdán.í odpOovída'lídlho vymaweho prohlasem, ktere za: 
roveň zaslal 275.000 Kč s 63,4 % úroky od 22. I'edna 1934 k zaplaceni 
dlužné kapItálové částky 250.'~ Kč s~ úroky a č~s~ku ~5 .. 000 Kč. ke 
krytí příslušenství kteTé jest zalohkyne podle dlmmho UpllSlll daneho 
v T.-Š. dne ll. ledna 1932 povinna nahra:diti ža·lovtvné na ~přísllušenstií~ 
Dne 23. s.rpna 1934 složila ptvk u okresmho s?u:~u v T.:S. ~284.890 .<~c 
65 h k za:placení dolčené pohloedávky žalovaru~. Zalovana vstvk o~mI11,a 
vyhověti žádosti žalobkyně. žaloba byla zamlt;,uta S o u d Y v sec h 
tři s t o I i c, n e j vy Š š í m s o Ul od e m z techto 

důvodů: 

V otázce zda žalované příslwšÍ' t<!ké nácrok, jejž žtvlobkyně nazývá 
ná.rokem na 'zhodnocení, to. jest 49.997 Kč, jeho'ž ,se týlká konečný ro·z
sudek l<rajského soudu v L. ze dne 20. března 1936, č. j. Gk I 243/33-2?: 
bylo rozhodnuto kladllě nejvyšš~m so'Wd~"m p'o,~ č., 16193 ,~b.n.s., na n,;: 
lze poukázati také v této' souzene rozepn, v mz Jde 00 tytez stra~y, a tytez 
právní zástupce, jak na to opouka.ZUlj:. swma ~žalob~yn~ v dovo,lam; ~u'J~e 
tedy jen o to, zda lze žalob-kym pnz~atl z~lobm ~arok na. vydwllI ~y
mazné kvit<vnce anebo na výmaz zasta\Cmho prava take za dotce
ného konečného vyří'zeni v otázce valutové ~kl.ausule. Tak~ na ~ll'to drl!'
hou otázku odp'Úvěděly n,ižší soudy shodne, a pravem zapome. D,:vo
latelčiny výtky vtvdlnosti nebo. neúplnos'tj. řílzení ve smyslu ~ 5?3 c. 2 
c. ř. s. se vpra'vdě netýkají Hzení předl so,~lclem 'Údlvol3Jclm, nybrz l;nom 
jeho rozsudku,. Stejně je tomu s. V'ýtkwml W2lp-oru se 'SpIS~, ktere ne
sméřují proti shllnkovým předpokl'adům, jak to má na ~ysh § 503 č; 3 
c. f. s., nýbrž proti náowrům odvolacího s'Úwdun.ebo Jeho skutkovy~ 
a právním závěrům, ta1kže zbývá jenom otázka právního P?'souze?l. 
ža.lobkyně se 'snaží do,voditi náorok na vydání kvitance s ~ymazny;n 
prohlášením anebo na výmaz záostavního práva ze skutecuO'stI, ze 
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svůj dluh dne 23. srpna 1934 složenim II soudu podle § 1425 obč. zák. 
pl'ně z<LplaUla po případě plně zajj,stiIa, že tak pohledávka žalov<Lné 
strany i s pří,slu'šenstvím zanikla, že zaniklo t<Lké zásta'l,ní právo a že 
smí tedy žádati výmaznou kvitanci a,nebo výmaz. Než složeni 
li soudul nelze v souzeném případě podl'e zjÍ'štěných' slw,tečnos!í; přiznati 
hberujíd účinek ve smyslu § 1425 obč. zák. Nepadá tu na váhu ani to 
že k návrhu žalované došlo k částečnému rozsLVdku ze dne 30. červn~ 
19'34, Č. j. Ck I 243/33'-28, když žalobkyně nežádala od! žalované 
pro,stou kvitanci na nabízenou částku, nýbrž kvit<Lnci s výmazným pro
hilášeníoc:" na základě něhO'ž by byla mohla dosáhnouti výmawl zásta'l
mho pmva pro cellOu pohledávku i, s příslušenstvím, ač'l<oli v té příčině 
žalovaná z právnílch dů'vod-ů žalobkynin požada,vek odmíta\.a. a otázka 
byla již tehdy a'spoň sporná. Když pak n'ynf bylo proti ža\.obk)'ninu sta
novIsku uznáno, že žalované příslušel také nárok na onen kapitálový 
doplatek, Ono dohodl1ocení' a zástavní, právo pro dolčenoučástku, padá 
- .J"'k san:~ žalobkyně uzn<Í!vá - její námitka, že žalovaná jednala 
v umys,l!ll slkanosmm. Ona ot{uzka rozsahu z<Ístavního, prá",a a s ní 
souvisíd výklad příslušenství a rozsahu i předmětu kauce jež tu byla 
zří'zena ve výši 25.000 Kč, brároi!;a zřejmě žalované aby pfi~toupila na 
ž<Ídost žalohkynina právni,ho zástupce o souhlas' s kvitancí. Je plně 
v souhlase s obsahem d,lužniho úpisu, že žalobkyně dal'a do zást'avy 
svou nemovItost pro celou pohi'edávku žalované, pokud n'a ni měl 
p'fá~o z dlužního úpisu, tedy t"ké pOd,l'e vwlilJ.to'lé c1ol'ožky v ní obsa
~~ne, a pr? on~. ·částku, kterou jí soudy podle valutové doložky jako 
c~'~t~apltalu' pnz,naly. V tom se žalobkyni n'eděje Úljma, neboť v té 
pnčme nemohla a neměla býti o mzs"hu zá,sŤa'vnílho práva 00 do oné 
dohodnovací částky v pochybnostech. Proto se neprávem dovolává 
form'á'lněp:rávních předpi'Sů knihovního zákona. Není, věd -slolUzeného 
Sp:,fU řešiti otázl<u, zda a jaké !Íčinky hy měl zápiiS knihovní v tom 
zlnen,l'l, Ja~ hyl .pifov:den, s: ~řenÍm, na valutovou diolQžku a na ná'foky, 
klere z nI vzmkIy za'lovane Jako, z<Ísta-"ni' věřitelce na zadni kn,ihov'lli 
věřitele, .'protože tu .ide zatím jenom o přímý po~ěr mezi smluvními 
a. spomyml. stmnaml, a ten jest posouditi po.c1le předpisů občan,ského 
z"kona. Am poplatkové otázky nemaJjí. zd'e významu. Netřeba uvažovati 
an~ o to:m, zd~, by .snad účelu, který strany v tomto případě sledovaly 
kmhc:vmm zaJIst",m~, bylo mOŽltO, dosáhnouti jiným způ'sobem, který 
povazu~e za ,spravny zastupce dovolatellČÍn. Uzn.á-li se však s odvola
cím soudem, ž'e ža,lova;né pří<sluší zástavní právo také pro onu dohod
nocovad částl<u. padá nejen n<ÍJmitka šikány, ale také všecko ostatní, 
co .dovolatelka k" odův~dn~ní žal'Obního náJroku' uvádí" jmenovitě ted; 
take, nastal-II pnpad, pky má na my,sli § 1416 ohč. zák která'žto 
otMk~ však není podstatná již také podlle uvedených úvah 0.' tom, zda 
byla zalo'va~:á opráv?ěna odepříti přijetí peněz za podmínek, jež při 
t0';l k!ad,lla z_alo,bkyne. ~ tom, jaký význam mají, žalobkyniny námitky 
oprene o to, z.e zalobkyne lest povinna plniti jen tehda, bude-li jí vydána 
kVItance s vymazným prohlášenim, lze žalobkyni znova poukázati na 
to, co bylo v té příčině uvedeno ve sporu o placení (rozh. Č. 16193 
Sb. n. s.). 
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čís. 16193. 

Zlatá doložka ve smlouvě o zápůjčku. 

Měla-li býtí podle dohody určitá zákonem stanovená zlatá relace 
tuzemské měnové jednotky rozbodující pro vrácení zápůjčky a placeni 
úroků, je tato relace rozbodující bez zřetele na to, z jakých bospodář
ských důvodů došlo k zákonné změně zlaté relace tuzemské měnové 
jednotky, a zda a jaké účinky měla tato změna na kupní sílu odhod
nocené měnové jednotky. 

částka, kterou je dlužník povinen doplatiti podle valutové doložky, 
jest částí jistiny, nikoliv úplatou za použití zapůjčené částky a nepříčí 
se zákazu § 16 zák. č. 44/1933 Sb. z. a n. 

(RO'Zh. ze dne ll. června 1937, Rv I 1481/36.) 

Srv. rozh. Č. 15638, 15714 Sb. z. a n. 

žalobkyné, která žalované zapůjčill,a podle dlužního úpisu d,aného 
v T.-š. dne ll. lelClna 1932 250.000 Kč s 6% % úroky od 22. ledna 
1934, domáhá se na žalované zaplacení' částky 250.000 Kč s přís\.., roz
šířených. za sporu o dalšíoh 50.000 Kč s 6% % úroky od 22. června 
1934, a to druhou· č<Ís'(ku i· pod exekuci na nemovitost zapsanou ve 
vložce 140 pro Š., tvrdk, že cena zlata se zdražila vstOlLUpenÍ1m zákQ.na 
ze dne 17. Úlno,ra 1934, Č. 25 Sb. z. a n. v účinnost v témž" poměm, 
v jakém byla cena zlata č"sko,slov'enské měnové jednotky sn.ížena. 
V dlužním úpise, o nějž jde, byla ujednána vaJI,wtová dolo,,"ka tohoto 
znění: "Závazku, k splacení z{upůi-čky a k placení úroků se podle úmyslu 
stran kladle za záJklad zlatý loms 0.04458 g z ryzího zlata za I Kč, vy
tčený v měnovém zákoně a OIpatření ze dne 7. listopadiu 1929, Č. 166 
Sb. z. a n. Kdyby se tucHž cena zlata v den splacení zápů1j:čky nebo 
v den placenf. úroků ve smvnání se shora uvedeným kurs"m zl,ata zvý
Wa, jest vypůjčitelka povinna placenou č"stku zhodinotiti podle poměw 
zdraženÍ- (hodlnocenú) zlata v den placení proti hořejšímu kursu zlata a 
zaplatiti, věřitelce zhodno·covací mzdlil V' Kč.« Žalovaná byla .při sepsání 
smlouvy o zápŮ'j.čce a dlužního úpisu právně zastoupena. Brati žal'Obé 
namítla žalovaná co do va,lorisované částky 50.000 Kč s phs!. toto: 
1. Podle čl{uOlku I, od~t. 3, zákona ze dine 17. února 1934, Č. 25 Sb. z. 
a n. nahradila v odst. 1 řečeného článku stanovená Kč dosavadní mě
novou jednotku v .poméru 1: I. To ustanoveni j"st podle úm)'slu a účelu 
zákona povahy don.ucující a jest tudí'ž požadavek valarisace se strany 
ž",lobky-ně neoprá"něný. 2. Zákomm Č. 25/1934 Sb. z. a n. měl býti 
odstran'ě.J1J pouze rozdďl mezi hodnotou Kč v cizině a v tuzemsku, který 
tll' tehdy hy\., zvýšení cen v tuzemsku nemělo, nastati a skutečně také 
nenastalo. VaJlorisačnf žádlost žalobkynina by S" také ,pří-čila dobrým 
mravům a bylo by žalobkyní podle zlaté klausul" žádanou sumu 
pokládati za bezdlůvodiilé obohacení žalobkyně na útraty žalované. 
3. V době, kdy byla pohledávka ze zápůjčky splatná, nebyla ještě no-
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vela o hodnotě koruny č. 25/1934 Sb. z. a n. vydána a v úči<nnosti. 
Nelze tudíž mí,ti zřetel na zlatou klausuIi, přihlíží-Ii s.e na po
zdější zákonná ustanovení. žalobkyně neut~pěla také prodlením v pla
cení se strany žalované žádiné škody, neboť ceny v tuzemsku nestouply. 
4. Žalovanou požadované 20% zhodnocení se rovná výši zúročení, které 
by bylo možno kvalifikovati jako lichvu a odporuje ustanovení zákon<l 
zák. č. 44/1933 Sb. z. a n. 5. V každém případě mohly by býti poža
dovány z částky 50.000 Kč pouze 5% úroky od 23. května 1934, t. j. 
od'e dne podání přípravného spisu k soudu, v kterém jest u-vedené roz-
ší-ření žaloby obsaženo. 6. Při u:zavření sml-ouvy o zápůjčku, t. j. dine 
ll. ledna 1932, mohly strany počítati, pouze s tOUl možno,stí, že by změna 
hodnoty zla ta měl>a zároveň v zápětí změnu kupní sny Kč v tuz5msku. 
Další pohledávka 50.000 Kč oclpo-ruje tudíž také ja,sně vůli stran při 
smlouv-ě. 7. Podle znění dlužního úpisu z 11. ledna 1932, v němž není 
řeči o tuzems1ké ceně zlata, má význam p·oU'ze cena zlata na mezinárod
ním trhu zlata a ta nestoupla od 11. ledna 1932 až do dne složení dluhu 
u soudu, t. j. a!ž do 23-. sljpna 193-4, a mi poté se t"k '1>estalo. Nen·a
stalo tudiž ocl ll. I!eclna 1932 žádné zhodino,cení zl.ata, nýbrž pouzeo-d
hodnoceni Kč. 8. Žalovanou žádané plnění podle zlaté klausu.[e nelze 
posuzovati jako příslušenství a nepatří ani ke kauci tposkyuuté žalob
kyni v dlužním úpise, o nějž jde. 9. Vyúčtování zhodnocení jest úplně 
nesprávné a n,ečinÍ> 50.000 Kč nebo 20%, nýbrž pouze 41.666 Kč 66 h 
se zřením na ustanovení zákona č. 25/19'34 Sb. z. a n. Soud p r-vé 
s t o I- i c e mna,l co do jistiny 250.000 Kč s přísl. podlle žaloby částeč
ným rozsudikem pro uznáni. a co clo dal>ší· požwclované částky ža-j.ob
kyní o.clsoudii! konečnýmwzsuclkem žalovanou k zaplacení 49.991 Kč 
s 6% 9'0 úroky od 22. ledna 1934 a útratami, spmu do 14 dnů podexe
kud, z-ejména i pod exekucí, na nemovitoot za,psanooll' ve vložce Č. 140 
kat. územ;. Š. D 11 vod y: Soud má za zjištěno výpovědí Bohu
mila B., majite'le tavímy zlata v T.-š. j<lli<o zn"lce,že mezi cenou zl-a:ta 
v tuzemsku a cenou zlata v dzině není žádný zřejmý roz,c]iíl, dálle že 
Národní banka českosloven,ská, jejiž 'Stanovení cen zlata jest rozhodiující 
pro tuzemsko, plati:la před vstoupením zákona ,č. 25/1934 Sb. Zl a n. 
v účinnost za jeden gram ryzího zlata 22 Kč 50 h a: po vstoupení v účin
nost řečeného _zákona 27 Kč, konečně že znalec sám pod~'e účtu Z 24. 
února 1934 zaplaHI za jeden gram zlata, které obd!fŽel z Londýna, 
22 Kč 76 h a podle účtu téže londýnské fímly z 2. března 1934 27 Kč 
32 h, a že cena zlata je stálá. Soud jest toho názoru, že U!stanovení 
čl. I, odst. 3, zák. ze dne 17. února 1934, Č. 25 Sb. z. a n., podle 
něho,ž se ve všech právních poměrech, které počítají v Kč, nahrazuje 
dosavwclní jednotka měny v poměru 1:1 novou jednotkou měny, nevy
lUlčuje zálsadně nespornou úmluvu učiněnou mezi stranami v dlužním 
úpise z ll. leclna 1932 o zhodnocení zápůjčky v ji,stých případech 
(zlatá klausul-e). Neboť především jest v textu dotčeného zálkonného 
ustanovení řečeno »nah·ramje se« a nikold kategoricky»má nahraditi«, 
cMle by nebylo možno pochopití, že uvedené ustanovení má posti'hnouti 
jen onu stranu, která při úpravě svý'ch právnkh poměrů nepočítala v Kč, 
nikoliv však tu, která v tuzemsku vzala za záklac]i jinou hodnotu, a 

- čí-s. 16193 -
815 

konečně nelze míti zato, že se ujednání, podle dosavadniho plauného 
občanského práva dovolené, novým zákonem zapovídá a že .příslušné 
ustanovení občanského zájkoníka pozbývají účinnosti, aniž by to bylo 
v novém záJkoně výslovně stano,veno, třebas i jen nějakou všeobecnou 
klausuH, a aniž by to nepochybně vypl-ývalo ze zněnÍ> nového záJkona. 
Jest tudíž jen 1)koumati, jaký byl úmysl stran při sjednán" ne~ 
sporné zJaté klausiUle, z:cla tu jest v té p-ří.čin-ě Ikh:va nebo;přestoupem 
U!stanovení zákona č. 25/19134 Sb. z. a n. resp. zákona o lichvě a zda 
se dotčená úmluva nepří:Čii dobrým mravům. Podle nesporného znění 
dilužního úpi,su daného v T.-š. dne 11. ledin" 1 9032 byl vzat za ziťklad 
závazku splacení zápůjiiky a placení úroků dle úmysl:u stran zlatý kurs 
vytčený v měnovém zákoně a -na,řízení, ze 7. listopadu 1929, Č. 166 Sb. 
z. a n. a bylo při tom výslovně prohlášeno, Že pro přlpadi, že se cena 
zlata v den splatnosti zápůjčky nebo v den .pla.cenf úroků ve srovnání 
se shora zmlněným kursem zlata zvýšÍ, zavazuje se žalovaná platební 
sumu zhodnotiti- v poměru zdražení zlata v den splatnosti protí hořej
šímu zlatému k'ursu. žalovaná tedy vzala na sebe výslovně risiko vd.ra
žení zlata. Ježto žalovaná netvrd'Ha, že žalobkyně využila její lehko
myslnosti, no.uze, slabého rozumu, nezkušenosti nebo rozr,ušení, aby si 
zajistila nepoměrné vz"jemné plněni, nelze anI námitce žalované, že tu 
jde o Uohvu, přisuzovati nějaký význam (cís. nař. ze dne 12. říJna 1914, 
Č. 275 ř. z.). Závazek plynoucí z hořejší zlaté 'klausuIe nelze však po
kládati ani za přílslušenstvi nebo za ,plhění, jímž by se zvýšil o pří
slušenství ve smyslu zákona č. 44/1933 Sb. z. a n., neboť jdie tu o pla
cení k"pitálu ve sjednan.é výši a nikoliv o přílsluiíenství,. Ostatn:ě i ža
lo·vaná -sama prohlásna, že žalobkyní žádané plnění na záJkla:cIě zlaté 
klau:sule nelze !posuzovatí ,j"ko pří:s.]u:šenství. Nemůže tudíž namítati, že 
jde o příslušenství. Nemá tediy význam an>Í náJmi-tka liohvy, ani námitka 
nedovoleností podle záJkona č. 44/1933 Sb. z. a n. Ježto žalobkyně vy
platila žalované skutečně 250.000 Kč s obsahem zlata odpovídajícím 
opatření Č. 166/1'929 Sb. -z. a n., ndze seznati, proč požadovál!1í téže 
zlaté hoclnO'ty, kterou žalovaná obdržela od žalobkyně ll. ledna 1932, 
má býti pwtí· dobrým mravům, zejména kclyž sle žaLovaná výslovně 
zavázaIa vrátiti -ste1nou: hodnotu zlata. To, že se ceny v tuzemsku 
vcel'ku nezměnily, ne:přihHžejí:c na cenu zlata, nemůže míti významu, 
neboť ve smloové O> zápůjčce nebyl vzat právě zřete]. na možnou změnu 
cen., nýbrž výslovně byla souhla,sně prohlášena za rozhodující cena 
zlata. ža!lobkyně byla by si mohIa opatřiti pr,;vě ll. I'ectna 1932, pokud, 
to bylo zákonemclc·\'oleno" za oněch 250.000 Kč vypIacený,ah žalované, 
buď za splnění zákonných po.dmínek odpoviclajlcf množství zlata, nebo 
přiměřené množství jiných předmětů, buď movitých nebo nemovitých, 
podle své volby. Když se nyní str<uny v sOllzeném případlě -shodly na 
tom, že žalovaná zajistí žallobkyní, že si budie moci po splatnosti jistiny 
zápůjčky opatři:ti stejné množství! zlata, měli smluvd podlle souhlasné 
vMe za to, ž,e změna ceny zlata a nikoliv neměnnost o·statního zboží 
m,; býtí wzhodující pro výši částky, která má býti vrácena. NeI:ze 
tedy z notorícké skutečnosti!, že se ceny živothích potřeb nezměnily, 
vyvozo.v'ati v souzené věci nepollžÍ>telnost zhodnocovací klausule podle 
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cen~ zlata., Také n.emůže býti řeči o bezdůvodném obohacení žalobkyně 
na utra ty zalo'vane, neboť prá,'ním ď'ůvodem obohacení jest tu platně 
uzavřená smlouva o zápůjčce. Ostatně ;převzetí nebezpečí změny ceny 
zla.t'~,předsta'v~'je ,v:ájemné. plněn!' žalo~a~é, za poskytnutí zápů,jčky a 
nemuze tedy bylI mCI o bezuplatnem pinem zalované. Př,edstavuje-Ií do
tčen)' záva.zek žalované vzáJjBmné plnění, nenáleží ani k úrokům ani 
k pří'slušenství, a nemůže tudíž býti posuzována také jeho přiměř~nost 
bez zkoumání nebezpečí vyplývwjídho pro žalobkyni při poskytnutí zá
pŮJčky se zřením na př. na možné změny valuty nebo na hodnotitel
nost hypoteky a na jiné okolnosti. Po té stránce žalovaná vůbec nic 
netv.rdila. p~}flěvadž ze sml'Ourvy o zápůjčce nelze vyčí'sti, že má jíti 
'O nahradu skody, Jest I bez významu, z,dla žalobkyně doposud škodu 
utrpěla čili nic. Ze vněni a smyslu smlouvy o zá!půjčce není možno ani 
vyčísti, že změna obsahu zlata měnové jednotky měla mHi výz.n",m joen 
tehda, kd)"by měla za následek změnu kU'Pní sí,ly Kč v tuzemsku, a není 
tu o~ory pro to, že vůli smluvců bylo pouze to, aby jen při změně 
kupnl sily Kč v tuzemsku měla zlatá klausule význam. žalovanou ne
b~lo také tvrzeno, že žalobkyně mohla míti zájem pouze na kupní síle 
Kc ,v tuzemsku v době uzavření smlouvy O zápůjčku, neboť j-ednak jest 

. mozne resp. bylo v roce 1932 možné, že by si žalobkyně opatřila dzí 
va),~ty ,nebo?ell<né p~píry, jednak musi,l~ žalobkymě počítati při pobytu 
v clzme, 1,ak Jest v JejIch kruzl,ch obvykle, s CJ.wzemskými cenamÍ' zboží. 
ž~. :byla ?ři ~,e'Psání dlužního úpi,su resp. při uzavřenj,smlouvy o zá
pUJCCl' pravne zastoupena, blovaná nepopřela. ježto jest prokázáno 
posudkem znake, že mezi. cenou zlata v tuzemsku a cenou zlata na 
mezinárodním trhu zlata není značného rozdíl1:u, nemá vý'znamu. ani, ná
mit~a žalované přednesená v té přílČině. jest však nepochybné, že ona 
zmena ceny zlata, pk byla způsobena zákonem ze dne 17. února 1934, 
Č. 25 Sb. z. a n. mu'sí býti rozhod.Uljící i v souzeném případě. žalovaná 
Je proto ,~O'vinn'a zaplatiti zápůjčku v to,lika Kč, kolik 'jest potřebí" aby 
bylo opatreno tolik z'l",ta, kolik hy bylO' bývalo možno opatři,ti 11. ledna 
11932 za ,částku 250.000 Kč. Dne 11. ledna 1932 bylo možno obdržeti 
za .22 Kc 50 h 1 g ryzího zlata, tuidí,ž za 250.000 Kč 11.111 gramů 
Tyz~ho zla,ta. N)"ní stojí pod'le zákona č. 25/1934 Sb. z. a n. jeden gram 
rYZllho zlata 27 Kč. jest tedy pO'třebí k opatření ,stejného mno-žstvÍ zlata 
49.~7 Kč. Bylo pro.to žal'Obnímu žádání' v prárvě uvedené částce vy
hovet!. O d vol a c I s o u d potvrdil oba napadené rozsudky. O ú
vod y: Odvolán,i zastává názor, že zh'OdnocovaCÍI částka 49.997 Kč má 
'povahu úroků, že jest ji posuzovati, pod,le zákona o snížení úroko'vé 
miry Č. 44(19'33 Sb. z. a n. a že dle § 16 řečeného zákona jest ujed
n~'lll, o-~sazené ve valutové dolra-žce, ,neplatn,é. Podle Randy (»0 úro
:Iich«) Jest úrok odměna" která se vyměřuj.e podIe výše jistiny a délky 
c~s~ za P?volené. ne~o zadrržen;é užívání néjaké kvantity zastupile'lných 
~ecl. ve vecech tehoz druhu. Urok)" JSou Ja:ko by nájemné ze zacpůj
ce.ne nebo dlužné ji~tiny ,a vždy mají ,povahu výnosu z jistiny. 
V)"nos ten bude ~pravldla bežný a budre se říditi, jak již uvedeno, dél
kou .doby~.bUr~ou to, neb~"o~H jimk umluveno, opětujicí se d'ávky, pod
lelJaJlcl trllletemu promkeul podLe § 1480 obč. zák V dluhopise si 
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strany úroky ujednaly, a to 9% a 7Y2 % úroky z prodlení, stanovi"še 
zároveň, že úroky mají býti placeny pololetně předem. jestliže se kromě 
toho dohodly o valu10vé doložce, která se vztahuje jak na zapůjčený 
kapitál, tak i na úroky z něho, vysvítá již ze znění dotčené dolovky že 
jim nešlo o to, aby se vedle uvedených úroků dlostalo žalobkyni u;'či
tého daMího výnosu jako odměny za zapů'j.čení ka,pitálu, nýbrž toliko 
o to, aby žalobkyně při zvýšení ceny zlata proti kursu podl:e opatření 
č. 166/1929 Sb. z. a n., který strany vzaly za základ, dos'Íala při spla
cení kapitálu nebo placení úroků v znehodnocené měně stejnou hod
notu zlata jako podle ll'j-edlnaného kursu. je zřejmé, že tu nelze mluv'iti 
o úrokové sazbě, jak ji má na mysli § 16 zák. č. 44/1933 Sb. z. a n., 
a vůbec ne o úrockh, nýbrž že běží právě jen o valutovou doloŽ!ku, 
jaká se často vyskyťuje a jejíž dovolenost již podle předpisu § 988, 
posl. věta, obč. zák. jest nepochybná. Odvolatelce nelze dáti za pravdu 
an.! v tom, že do,ložka ta odporuje zákonu Č. 25/1934 Sb. z. a n. To-mu 
by tak bylo, kdyby byl zákon ujednání, jako jest řečená doloŽ!ka, pro
hlásil za neplatná, což se však nestalo. JehO' ustanovení, že českoslo
ven,srká komna jim ustanovená na:hrazu:je ve všech právní'Ch poměrech, 
které počítají s českosloiv'enskou korunou, dosav«d!ní měno-vou jednotku 
v pomě,ru 1 : 1, .není proto možno užíti na souzený případ. Dohoda 
o valutové dolo·žce zů'stává mezi stranami 'nadále platnou a pro žalo
vanou závaznou. Význam řečené doložky byl už shora n",značen a prvý 
soud jej sprá1'ně vys,tihl. její znění je zcel:a jasné a nepo'skytujeopory 
pro odvolatelčino stanovisko, že doložka Ibyla myšlena jen na případ 
zdražení zlata na světovém trhu. Stejně nesprávný jest odvolatelčin 
názor, že bylo předpokl«dem úč,nnosti doložky, aby kupní síla česko
slovenské komny v tuzemsku poklesla, neboť takovýto úmysl stran se 
jeví podle znění dolo'žky přímO' vyloučen. Praví se v ni přece výslovně, 
že za základ! závazku, k placení zá'Pů1óky a placení úroků podle úmyslu 
slr«n bere kms ryzího zlata D.04458 g za 1 Kč, stanlOvený v opatření 
Stálého výboru Č. 166/1929 Sb. z. a n., a že kdyby v den ,splacení zá
půjčky nebo placení úroků cena zlata proti uvedenému kursu byla 
vyšší, má žalovaná placenou sumu zhodnotiti dle poměru zdraženi zlata 
a zhodnocov«cí rozelíl věřitelce za,pJ.atiti v ,československých korunách. 
Podle toho záleží jen na tom, zda se v době vyd,"nf rozsudku česko
slovenská korurna rovnala té hodnotě zlata, která byla stanovena do
tčeným opatřením č. 166/1929 Sb. z. a n., či zda byla hodnota její 
nižšL V pOosledním přípa;dě by bylo zřejmé, že by k zakoupení stejného 
množství ryzího zlata bylo potřebí vice Kč nd v době poskytnutÍ' zá
půjčky, a musilo by se tvrditi, že se cena zlata zvýšila. Že tako'výto 
přírpwd nastal vlivem zákon,a ,č. 25/1934 Sb. z. a n., ie,st na bíle dn'i a . , 
proto ani nel,ze žallObkyni odpírati nárok na zhodnocení. Při tOom není 
rozhodujíci, zda tím žaIobkyně hIedíc na k.l.\pnf sílu nynější Kč získá, 
neboť, když si to žalobkyně platně ujedu"la, může zhodnocení poža
dovati. O lichvě nemůže býti řeči, poněvadž žalovaná sama přiznává, 
že při s'jednání smlouvy o zápůjóku nebylo pro ní předpo'khd!ů, což 
jest jediné rozhodující. Zhodnocovací nárok žalobkyně plyne z p],atné 
smlouvy, a je pro'to zbytečné uvažovati o tom, zda měla žalobkyně 

Civilní rozhodnuti XIX. 52 



- čís. 16193 -
818 

roku 19G2 možno.st opatřiti si, za peníze, dané odpůrkyni zápůjčkou, 
dzí valuty nebo cenné papky a pod. Vychází-Ii se z ustanovení, valu
tové doložky a z nenapadenéh.o zjištění ,prveého soudu o nynější, ceně 
zlata v tU'Zemsku, jest nade vši pochybnost jasné, že s'e zapůjčeným 
250.000 Kč rovná nynějš,ích 299.997 Kč a že i zde zhodnocovací čás,t-ky 
49.997 Kč, v nich obsažené, pří,sl,uší- žalobkyní úroky od 22. ledna 1934, 
od: kteréhožto dne jest žalovaná s placením úroků v prodlení, neboť 
jak 'k"'pitál, tak i úroky budou placeny v měně s menší zla'toU" hodnotou, 
nežli' v které byla zápůj0ka dána, a zapIa·cení obou se má proto státí 
podIe ustano,vení valuto"é doložky. Při tom je vedlejší', že splatnost 
kapitálUl na'stala před účinností zákonač. 25/1934 Sb. z. a n. a že také 
úroky částečně spadají do té doby. Rozhodujíd jes", že podle stavu 
v čase v}'dání rozsudku se žalovaná k jejich zaplacení odsuzuje za účin
ností u"edeného zákona. Odvolací důvocl nesprávnéh.o právního posou .. 
zení" není tedy oprávněn. 

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

Důvody: 

Předevšim nutno uvésti, že platnost valutových doložek nebyla clo
tčena deval'Vačním zákonem č. 25/1934 Sb. z. a n., jak bylo již doV"o
ctěno také v rozh. Č. 15638 a 15714 Sb. n. s. V souezeném případě byly 
obě smluvní strany zastoupeny ,prá\Cnílmi zástUtpci. Jes.tliže tedy ve 
smlouvě jasné vyjádtily, že má býti zák'l,adem ,pro celý poměr ,podle 
jejich shodné vůle zla!á relace twzemské měnové jednotky zákonem 
stanovená a že tato relace má býti rozhodu~íd i pro žalo,vanou při pla
cení zápujčky nebo úroků, pak nižší soudy s.právně vyložily dotčenou 
doložku tak, že se žalobkyni měIo dostati při splácení, tolik Kč, aby si 
za ně mohla opatřiti st'ejné množstv·í zlata. Takové ujednání se nepříčí 
dlohrým mravům a váže oba smlu\Cce. Jeho pl,atno'st -nehyloa již se zřete
lem na § 5 obč. zák. dotčen.a deval"ačním zákonem a takové valutové 
u,jednání se ani posléze řečenému zákonu nepří-čí. Má proto· žalobkyně 
nMok na plnéni podle hodnoty zla,ta ze smlouvy a nemůže padati na 
váhu ani to, zela jest .obohacena smlu,veným opatřením, či zda je žalo
vaná po.škozena. Ani o, jedno, ani, o druhé tu nejde, ježto žalovaná má 
plniti, ,pouze to, k čemu s.e smlu.vně zavázala. Jde na její vrub, jestliže 
nezapl-a,tHa svůj dl\uh v té době, kdy by tak byla mohla učiniti ještě 
bez zlrMy, totiž před devalvačním zákonem. Že tu nejde o Hchvu, do
vodily sprá\Cně ji,ž nižší soudy; jednak tu mají význam jen takové mo
menty, jež by tu byly musily býti již při U"zavílfánÍ smlouvy, jednak jsou 
to momenty tkvící v o.sobě dlužníko·vě. Ani o šikáně nemůže tu býti 
řeči za zjištěného stavu věci. Strany zveolily ve sm}.ouvě za smluvenou 
hodnotu, jež měla býti zase vrácena, tehdejší, zákonnou relaci zlata a 
tuzemské měny. Ačkol'i neř,ekly, co moh'lo býti v budouonu pří-činou 
změny, které se chtěly vyhn.outi, nel,ze pochybovati o tom, že si uvě
domoval-y, že k změně rel-ace, která byla určena zákonem, mMe v bu
doucnu dojíti s'lejnou cestou, ted'y zase zákonem. Podle toho tedy byla 
pro ně rozhodující relace, jak se jeví v tu,zems,ku, a nezáleží tedy na 
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tom, jaké jsou poměry na cizozemských trzích zlata. Ze smlouvy je 
také viděti že měřítkem obou plnění - ja"k žalobkynina, tak i žalované 
_ mělo býti určité mn.ožství zlata a nikoli tedy kupní sHa tuzemské 
měnové jednotky, jak by se snad projevova,la v cenových ind~xech. 
Proto neni· pm rozsah povinnos'Í'Í žalo-va,né rozhodujíd ani, z Jakých 
hospodářských důvodů došlo k zákonné změně zlaté reIace u tuzemské 
měno'vé jednotky, ani zda a jaké účinky mělo dotčené zákonné op_atření 
se zřetelem na kupní snu nové odhodnocené měnové jednotky. Ze šlo 
s[ranám jenom o- to, wby zachovaly a u'stálily 'kupní sílu peněz na do
máCÍ'm trhu, není ani ve smlouvě v)TIjádřen'O, ani to není možno před
pokládati, když smlo'uva jest jasná a určitá v tom smě-roll, že měla mě
říltkem vzájemného plnění býti hodnota zlata, Jde ještě o to, zda se va
lutová do,ložka nepříčí, zákazu obsaženému v § 16 zákona Č. 44/1933 
Sb. z. a n. Třebaže strany a nižší sou:d:y mlu.vily o zhodn,ocovacím ná
roku nebo zh-odnowvací částce, 'jd,e vpravdě také li oné částky, jíž se 
týká kon.ečný rozsudek, o čá'st kapitáJ.u a nikoH o úplalu za použití za
půjčené částky, jak se snaží dovodi,ti žalovaná. Ani analogie pa,chtovní 
smlou.vy, kterou rozváclí, nemluví pro ni. V·souzeném případě jde o "ka
pitál a nikoIi o úplatu za jeho pou'žití, a 10 i v té částce, kterou je opo
třebí vynaložiti k tomu, aby bylo dosaženo hodnoty zápůjčky, počítané 
podle ceny zlata. 

tis. 16194. 

K výkladu dolarové doložky ve smlouvě o výživném. 

Byli-Ii smluvci podle smlru o výživném oprávněni žádati za sniženi 
nebo zvýšeni výživného, kdyby kupni hodnota Kč stoupla nebo klesla, 
při čemž měřítkem vzestupu nebo poklesu byl kurs dolaru na pražské 
burse, nelze žádati o snlženi výživného pro devalvaci dolatiU, mělo-Ii 
podle úmyslu smluvců dojiti k zvýšeni nebo sniženi výživného jen 
tehda, kdyby sevruutové poměry projevily v tuzemsku v podstatné 
mténé cen životnicll potřeb. 

(Rozh. ze dne ll. června 1937, Rv ] 1291/37.) 

žalobce se před rozl:ukou svého manželství uzavřeného se žalova
nou zavázal smÍ<em ze dne 17. ledna 1926, že bude platiti žaloN"ané na 
výživné 2.500 Kč měsíč·n.ě, p06naje dnem 1. říjn.a 1926, a to pro žalo
vanou 1.500 Kč a pro jejich nezleltHého syna Ladlislava 1.000 Kč. V ře
čeném smíru jest obs,a'ženo ustanovení" že každý ze s'mluvců ma právo 
žádati za snížení nebo za zvýšení výživného, kdyby kupní hodnota čes
koslovenské koruny stoupla nebo, klesl-a. Jako měřítko vzestupu n.ebo 
poklesu u,vedené měnové jednotky sjednali smluvcí kurs amerického 
dolaru na pražské burse a stanovili také Hmit opravňující toho nebo 
onoho smluvce k žádosti za zvýšení nebo sní'ženÍ výži.vného stoupnutim 
nebo poklesem dobru o 2'0% kursovní hodnoty z ll. ří~na 1926. Kurs 
amerického dol,aru se na pražské burce posléz uv,edeného dne rovnal 
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33 Kč 80 h. Kurs ten se pak v den před úřední devalvací dne 13. úno(a 
1934 r'Ovnal 20 Kč 45 h. Dovozuje, že toho dne poklesl "merícký dolar 
na pražské burse o vke než 20% a že se t"k splnila podmínka k sní
žení sjednaného výživného, ježto bylo vůlí smluvců při smímé úpravě 
výše výživného, aby žalova.né byl zajištěn stálý měsíční důchod ve výši 
tehdy dohodnu,té, jejímž podkl.adem byla životní úroveň (standard) 
obou smlollvoů, při čemž by.1 jako měří'tko· ,poklesu nebo vzestupu ži
votni úwvně zvolen ,kurs tehdly neHistější mény, t. j. amerického dolaru, 
a tvrdě, že podle indexu· životních· potřeb a pří'znivé změny valuty ·je 
pro žalovanou zamýšlená ži,V'otní úroveň nejen plně zajištěna, ale i že 
žalobcovy příspěvky dlaleko převyšují to, co bylo podle sml.uvní. vůle 
stanoveno za výživné, domáhá se žalobce žalobou, aby bylo uznáno 
právem, že se výživné, žalobcem žalované bývalé manželce vyplácené 
na základě soudního smí'rul ze dne 11. říina 1926 podle kursu dolaru 
v částce 1.500 Kč měsí'čně, snižuje, počínaje dnem podání žaloby, na 
900 Kč měsíčně. Proti žalobě žalovaná namítla, že přes to, že se kurs 
doIa'Cu na pražské peněžní burse změnil a kleslo· více než 20% km
sovní hodnoty ze dne 11. října 1926, není odůvodněna ž .. I'Oba na snÍ
žení výžívného, poněvadž to neodpovídá úmyslu smlUlvců a ježto nena
slaly objektivní !předpoklady pro po,užití odst. 5 dotčeného smím, který 
zní: »kdyby se kms dolaru na pmžské pen.ěžní burse podstatně změn'i.l, 
totiž klesl nebo se zvýšil nejméně o 20% dnešní kursovní hGdnoty, jest 
oběma stranáJm vyhrazeno právo žádati za poměrné snížení nebO' zvý
šení výživnéhO'«. Smluvci při sjednání' smím myslili na to, že může 
českoslGvenská koruna klesnouti nebO' stoupnouti· v kursu proti stálým 
hodnotným vaLultám, a předpokl'áda,l.i při tO'm, že takovouto změnou 
kmsu bu cle vyjádřena i změna hodln.oty ~č. Dotčenou doložkou bylo za
mýšleno zabrániti tomu, aby nikdo ze smluvců nebyl nespravedlivě 
zkrácen,kd}'lby došlo k znehodnocení' Kč, tedy aby žalovaná tehda, 
kd'yby doMo k mehod'noc€mí Kč, měla právo požadovati' zhodnocení své 
pohledávky na výžilVném, a aby žalobce tenkráte, kdyby došlo k zne
hodno,cení Kč, měl právo žádati za snJ-žení svého záJva'Zku k ,placení' vý
živ,ného. Americký clo,lar byl. zvoh,n jako roka měnové hodnoty proto, 
že byl jako zlatá měna pGkládán za stabilní, a pmto podle smluvního 
úmyslu ustanovení obsažené v odst. 5 řečeného smíru znamenalo, že 
se ,mo0né budoulCÍ zvý'šení nebo snížení výživného hude říditi pO-m1ěrem 
kursu Kč ke kursu zI,atého dolaru:. Spojené státy severo,americké však 
opustily zlatý standard a mí,sto zlatého dol'am mají nyní jen do,lar pa
píwvý. Tím, že do,]ar po'zbyl zl'atého obsahu (standardu), ztrai\il podle 
úmyslu smluvců schopnost býti měřítkem Kč. Faktické znehodnocení Kč 
nena,sta'lo. O tGm svědčí, pGměr Kč k jiným ,plně hodnotným valutám. 
S o u' do p r v é s tG I i c e zamítl žalobu pro tentoháte. D ů v o rl y: 
Při výkladu dolamvé do.Jo,ŽJky ,podle § 914 obč. zák. je třeba přihléd
nouti k jejímu vznilou, "by bylo možno bezpečně vyšetřiti, jakým úmy
slem byly smluvci vedeni. Americký dolm byl všeobecně pokládácn za 
měnu 'lli\pro,sto stálou. ProtG se ti" kt,eří hledaH pevné měřítko pro hod
notu budoudch opětujídch s'e plnění, domnílVali, že nej'lelPším tako
vým měřítkem jeslÍ americký dolar, kterým lze bezpečně změřiti vnitřní 

I 
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hodnotu Kč. V době u'zavření smím s dol.aro,vou d.oložkou nemohli 
smlu,vci před.vídati, že dojde k umělé d'evalvaci amerického dolaru, že 
dlouholetý dosavadní obsa,h dolaru, rovnají'Ci se 1.5 g zlata, bude snížen 
na 0.8 g zlata a že cena dolaru klesne tak na bmsách o celých 40%. 
Jest nemožné, že by žalobce jako velmi inteligentní občan mohl při uza
vÍI-ání smlouvy počítati vůbec s poklesem d01aru a že by tak mohl pla
titi méně, aby mě1 z toho prospěch. Takový důsledek dolWfQ,vé doložkv 
nemohl býti pravým úmyslem aoni druhé strany, za kterou vše promy
slel její otec, obchodník. Soud má za to, že se peněžité plnění mělo změ
niti jen změnou hodn.oty domád měny, ni.koli změnou ciZÍI měny, vzaté 
ve smlouvě za měřítko. Kdyby smluvcí chtěli výši peněžitého plnění uči
niti; závislGU skutečně na hodnotě dol'aru, nikoHv na hodnotě domáci 
měny, byli hy plnění ve smlou'Iě vyjádřili prostě v dGlareoh. Pmtí spe
kulaónímu smluvnímu úmyslu mluví, že si zvolili za měřítko právě dolar, 
stálostí vyni,kajíd a obecné důvěře se těšíd a ne jinou cizí měnu. Kdyby 
byli chtěli s:pekul'ovati na změnw dzí valuty, nebyli by k tomu zvoHI,i 
valutu, u které takové změny nebylo I'ze předpokládati. Neměl tedy po
kles dGI .. ru mku 1933 žádného vlhou na výši peněžitých plnění ujedna
ný'ch ve smlouvách, obsahujících droliťfoVOU dolo~ku. Hodnota naší ko
runy se nezměnHa, hodnotu změnilo jen měřítko stranami zvolené. 2a
lobce sám jwko strana ,s,]yšen (§ 371 c. ř. s.) udal, že podle jeho úmyslu 
mělo nalstati zvýšení' výži·vného, kdyby nastala v r-epubJíce českosloven
ské t"ko,vá drahota, že by s 2.500 Kč, určenými n,a výživu manželky a 
c1Hěte, nemohloy žalovaná a dítě slu'šně žíti, snÍ·žení pak mělG nastati 
tehda, kdyby se hospodářské poměry žaIohcovy a všeobecné poměry 
ho.spodářské změnily ta!k, že by žalobce bud' vůbec nemohl platití smlu
veného výživného, nebo že by standard ži,votní u nás byl takový, že by 
žalovaná s nižším výživným mohla 'slušně vysta.čiti. Ze zpráv Státního 
úřadu staHstiokého soud zjistil, že index živGtníoh nákladů úřednické 

rodiny, o jakou v souzené věd jde, činil v Praze v říjnu 1926 ve starém 
domě 697, v novém domě 731 a v průměru starých a nových domů 700, 
v říjnu 1934 608, 711,662 a v říjnu 1935622, 725,680. Pokles život
nkb. nákladů jest tediy zcela nepatrný a zn-ehGdnocení dO'I"ru se v něm 
niktera:k neprojevilo. O d vol' a c í s o II d snížil výživné dle žaloby. 
D ů vod y: Podle smluvního ustanO'vení, měla výše výživnéhG kol,ísati 
pod,]e kursu dolaru na pražské burse, a to ve prospěch té .či oné strany, 
ani,ž bylo zá1roveň ~tanÚJveno, že by snad změna kursu dlol1aru musela 
býti vyvolána u<čf.tými příčinami resp. že by za některých okolnosti po
kles nebo zvýšení kursu dolaru. neměly míti na vý'živné žádného v.Jívu. 
Jedi'llým předpokl"dem bylo., aby se změni].a kursovní hodno.ta aspoň 
o 20%, kterýžto předpGklad, jak jest n'esporné, nastal pOlkl'esem kursu 
ve prospěch žalobcův. Kdyby měla býti věc vykládána t .. k, jak to činí 
napadený rozsudek a žalovaná, bylo by smluvní Ulsbnovení, fj jehož vý
klad jde, zcela nadbytečné, neboť rozhoduj'íd by bylo jen to, zda stoupne, 
či klesne drahota živ'Otnkh potřeb, a nikoli, zda klesne, či stGupne kurs 
cto,lam na pražské burse, jak sta'lloví smlouva. Žalobce má tudíž nárok 
na snÍ-žení výživného, a to se zření-nl na to, že pOlkles dullaru či!ní- až na 
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zcela nepatrný zlomek, jen,ž tu' nemůže míti valného významu 40% na 
snížení' z dosavadních 1.500 Kč o 600 Kč, tecly na 900 Kč měskně. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovH rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Přeclevším jest uvé'sti, že se žalovaný nemuze právem clovolávati 
v souzené věci ro.zhodnu,tj. nej;vyššílho souclu z 20. září 1934, č. j. Rv I 
1641/34, protože se v něm dovolací soucl obíral jen zás<lidní otázkou 
změnitelnosti výživného, neměl' 'všalk příóny ř,ešiti otázku n<lidlhmenou 
odvolací-m soudem, zda by se totiž žal.obce směl- dovalávati k s'nížení 
výživného devalv<l!ce dol'aJfl1. Dále je třeba odmítnouti žalobcovu ná
mitku, že hy tu ve skutečnosti nebyl:o jeho v~povědi jako stmn,y anebo 
že by k oné výpovědi nebylo možno přihlížeti. Neohť se n" obsah oné, 
výpovědi žalobcovy hledí ja,lw na doplnění přednesu z popudu soudu 
ve smyslu § 182 c. ř. s., nebo j"ko na výpověd' strany ve smyslu §§ 371 
a násl. c. ř. s., vždy nutno věnovati pozomost tomu, jak sám žalobce 
vyopovídá o vzniku a účelu val'lltovédo1ožky a také .o tom, jak on jí 
rozuměl. Již podle jeho výpovědi mělo dojíti' k zvýšení nebo sní-ženi sta
noveného výživného j"n lehlcla, kdyby se valutové změny projevily 
v tuzemsku prakticky tak, že by se podl,e nich cena životníCh potřeb 
pod'sta,tně změnUa, t<likže by to neodpovídalo životnímu standardu stran 
a podle něho vymezeným potiíebám žalov<l!né a dítěte; důraz tu je třeba 
položiti na to, co' sám' žalohce uvádí v žalobě, že totiž změna rně1a na
stati pouze tehda, kdyby kupní síla tuzemské měnové jednotky sto.upla 
nebo klesla; pouhé pohy.by kursů amerického. dolaru samy neměly v sou
zeném případě, kde Š'lo o ustálení, výživného pro strany, významu"kdyz 
nebyl!:, vyjádřením změny kupní síly tuzemské měnové jednotky. Když 
pak JIZ není sporu o tom, že k takové změně v jej'í kupní síle nedošlo 
a že žalobce svůj nárok na ,snížení výživného o takovou změnu ani ne
opírá, nutno uznatI rozhodnuH pTŮ'cesníhOi soudu za správné. 

čís. 16195. 
Odpovědnost notářů. 

Jestliže notář nesplnil příkaz strany, aby vložil na nemovitosti zá
stavní právo pro její pOhledávku v určitém pořadí výhradně pro ni 
samu, a dal v témže pořadí zajistiti zároveň i pohledávku jinéiho v.ě
titele, porušil povinnosti uložené mu § 1009 obč. zák. Straně, která nic 
nepodnikla v rozvrhovém řízení O výtěžku nemovitosti k dosažení vý
~ra?ného usp.~~Oj~ni. celé pOhledávkf z nemo.vitosti v zapsaném po
md1, nelze pncltah VtllU nebo spolUVinu, nedopouštěl-li knihovní stav 
jiného. ,?zhodnutí exekučního soudu než toho, .že přikázal z výtěžku za 
exekucne vydraženou nemovitost jen poměrnou částku připadající na 
její pQltledávku. 

(Rozh. ze dne ll. červn,a 1937, RvlI 4/36.) 
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Žalujíci firma se na žalovaném notáři domi<há, náhr~d~ ~kody ~zniklé 
jí v zažalované výši 22.089 Kč 40 h s pří,sL K oduvodnem zalob,mho. n~
nároku uvedl,a: Na nemovitosti, zaJpsané ve vložce č. 249 kat. uzeml S., 
patříd svého času Josefu a M<l!rii P., která jinak zatížen~ nebyh:. ~ázl", 
poznámka pořadi k zajištění do výš-e. 60.0~0 ~č, k1era mela ~louzllI z!'
jištění pohledávky žalujíd firmy proti mamzelum P .• TISl,C~teLI.~ .Spon
lelny ve S. O. vy.půjčiti 70.000 Kč a pohledávk~ mela br~l< zapstena. na 
prvním místě. Prollo při-šli s Antonínem M. k zalobcl :" zad.ah na ne~" 
aby pozn"mku pořadú postou.pil ve. pro:pě,~h . uvedene spontelny. ?ale 
se c\oml'nviIi že manželé P. vystavl d,lu<zm UplS na 80.000 Kč pro- zalu
jíd firmu, ž~ dJ.U'žní úpi,s ten bude zaji'štěn na obou jejkh realitách a ž~e 
žalobkyně clo'stane ze zápůljčky vypj.ac~né spořitej,~ou' 20.?00 Kč, ho.tove. 
Odtud se odehrali manželé P. s Antonmem M. k zalovanemu, Jeho,z po
věřili sepsáním dlu,žního úpis~ , ve prospěch žal.obce ~ ~nta;bulací. ~aJlo
vaný zavohl telefonioky žalUFcI ~Irmu, ~dal: do.~l? '~ recene d,ohode, na 
kterýžto dotaJz ing. Karel R., zamestn<liny u z"lwJlcl fIrmy, ktery byl u te
lefonu odpověděl kladně, a d",l žalovanému r:;říkaz,. ab~. ~yl:o vesmy~l<u 
uvedené dohody zástavní právo pro •. pohled<livku. zalu]!cl' firmy ve vysl 
90.000 Kč za zástavním právem spontelny zaps.ano. žal'ovany se vsak 
neiídil přílk<tzem jemu dan.0m, nýbrž da! v P?řadi: 120 .pohledáv?e Jme
nované spořitelny vložiti nejen pOIh<Leda"ku zalu~rcl fIrmy, "Ie I pohle
dávku Antonína M., Bo'ženy a J"na P. ° tom žalovaný ž"lující .firmu ne
uvědomil. Reality manželů P. byl,y poté p,rod<ÍJny nucenou drazbou. Po: 
hledávka žalujíd lUrmyčinHa tehdy 38.'062 Kč 80 h s út<rat<limi 476 Ke 
60 h., Následkem stejného, po'ř"dí s jinými poh<ledávkami neobdržela ža
lobkyně celou pohledávku z rozvrhové podstaty, obdržela jen, útraty a 
čá,si k<lipitálu a vyšl,a s další, částkou> na prá!zdno. žalo'vaný měď v :~u~(}u 
výměr o po,známce pořadí, a směl proto užíti poznámky pOřad'í pro ]!ne~." 
věři-ůde jen za ,souhlasu žaIujídfirmy. Také, man~elré :" ,lll:kdy nedali pn
kaz v tom smyslu, aby žalov"ny dal pohled-avku .zallU~lel, firmy ~O.O~O Kč 
vložiti· v stejném po,ř"dí s jin.0mi Ipohledávkaml. Am z dluzmho UplSU 
ze dne 10. září. 1931, ani ze soudního' usnesenú ze dne 14. zMí HJ31 ne
vychálzí najevo, že byl-o vloženo několik pohl'edávek v stejilém pořadí. 
Zvlášť nemohl žalobce j<l!ko laik to sezn"ti z usnesení, které mu bylo 
clomčeno. ° tom, že byly daM; částky 14.000 Kč, W.OOO Kč, 31.00~ Kč 
zajištěny, nebyl ža,lohce vůbec zrpmven. Pohledávka není t~ho casu 
u mltnželů P. dobyt,nit, poněvadž j'soU' nem<lijetní. Josef P. slohl, 18. hs
top <lidu, 1933 m<l!nifestačni přís"hu. žaJlobě vyhověly s o <u ,d y vše c h 
tří s t o I, i 'c, n e j vy Š 'š í s o u d! z těchto 

d ů vod ů: 

Po právní stránce (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) nutno vycházeti z toho, Že 
podle zji'štění n,ž.ší<ch soudů ž<liloibkyně při teI-efonníiffi -rozhovoru, který 
žalovaJný vedl s ž"lující fi>rmou, za niž jednal inž. Karel R., jehož opráv
nění vůbec nebylo vzato v pochybnost, svolila k vkladu zástavního 
práva za po!hledá\Oku spořitel;,y ;re ? ,0; v prvním p~řadí pod podmí'~
ko'll, že S<lima dostane z dotcene zapuJcky 20.000 Kc v hotovosh a ze 
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se pro ní zajistí pohledávka 80.000 Kč na obou vložkách dlužnikú 
v df'Uhém pořadí; nw otázku žalovaného, zdali dohodu tak může pro
vésti, odpověděl' mu jmenovaný zástupce žalující firmy: »Ano, proveďte 
to tak!« Z uvedených zjíštění jest oprávněn právní závěr, že mezi SpOof
nými stranami došlo takto k zmocňovací smlouvě a že žalovanému byl 
k provedení řečené dohody dán i žalobcův příkaz, který přijaL Ne
zá:}eží na to'm, že mu, žalobce nepodepsal pí'semno-u plnou moc a že
žalovaný v knihovních žádostech vystupova.1 jen jménem knihovních 
vl,asllníků nemovHosti; vždyť jde v someném sporu pouze o to, zdalí 
ža'lova'ný v pomčm k žalující firmě řádně dostál svým povinnostem, jež 
také ús·tně ll'zaV'řenou smlúuvou převzat V té sOUlvis'}os,ti není ovšem 
bez výzowmu poměr žalovamého k žalobkyni, založený příkazem ze dne 
28. dubna 1931 k pwvedení poznámky poř"dí za ža10bkyninu pohle
dávku ve výší 60.000 Kč na sporné nemovitosti. Netřeba dále odůvod
ňovatí, že ke knihovní žádosti o poznamenáníl pořadí byli jen dlužníd 
jaJko kního,vní vlwstnki fonnMně legitimováni (§ 53, odls!. I, knih, zák.). 
Bylo-Ii jediné vyhoto,vení soudního výměru (§ 5410n. zák.) pak doru
čenO žalovanému, byl povinen vydati je bud' věřilteli, jehož po:hI.edávka 
mHa býti takto zajištěna, anebo pro něho je Ulschov"ti a s ním naklá
dati jen se svolením oprávnéného. Z clůvodů rozhodnutí Č. 12321 Sb. 
n. s, n,elze pro souzený případ nic dovoditi, ježto tam byla řešena jiná 
otázka. Podle dotčené zmocňovací smlouvy nemusel ovšem žaIovaný 
užílti výměru o pozn-amenání pořadí', ji!ž v jeho rukou jsoucího, k zajiš
tění žalobce v prvním pořadí, ale směl ho ji-nak pou,žHi mezi jiným jen 
pod podmí;nkou, že bude ža'lobcova pohledávka zaji,š,těna na drulhém 
mílstě. Tu podmínku nelze rozumně vykládati jinak než tak, že zá,stavní 
právo v druhém pořadí mělo býti vyhrazeno pouze a jed,ině žalobci, 
nikoli tedy společně s jinými nároky ve stejném pořadí. Žaliovaný však 
tohoO příkaZU! neuposIechl a porušil po,vinnosti mu ustanovením § 1009 
obč. zák. uložené, nedbaje podmínek ža'lohcem mu výslovně kladených, 
tím, že v téI!TI>le pořadí na druhém mílstě dal knihovně zajistiti nejen 
žalnbcovu poMedá'o'ku, ale i jiné nároky. Dovol'ací soud souhlasí také 
s názorem :p.ižšÍ,ch soudů, že žallobce jako laik ne-musH seznalN z usne
sení, kni!ho,vn.fho soudu, že jehlO pohledávka nepožívwla výhra,dně zástav
ního práva v druhém po,řadí, ačkol,iv v soudiním výměru 'byla jmenována 
před jinými pohledávkami, nýbrž že ně,koBka pohl,edávkám příslušelo 

stejné pořadí podle § 29 knih. zák N"proti t.omu mll'sil žalovaný, 'jenž 
ll'vedené knihovní žádosU podal, j"ko právník věděti, o právních důsled
CÍ'ch, žádal-Ii s o u' č a s n ěo vkladněkoliika zástavních práv, a nelze 
proto shledávati zavinění. žalOboe v tom, neupozornil-li žalovaného již 
dříve n,a to, že výsledek Či1lO0Sti žalovaného. neodpovidá žalobcovu pří
kazu. Skoda ovšem vzn,ikl'a žalobci teprve tím, že z nejvyššího podání 
do,sa'ženého za mčící nemovitoslú dil·užnÍků nebyla a nemohla býti při
kázána celá pohledávka žalobcova, nýbrž pouze poměrná část, poně
vadž bylo hleděti i ok ostatním pohledávkám vi-nou žalovaného, v témže 
pořadí- zajištěným, ačko],i,v by žalobcova pohledávka byla došl", úhrady 
v celkové výši, kdyby ostatní pohledávky byly bý\"aly zajištěny teprve 
pořadím za ní. Není sporné, že žal-ohee, jenž sice vznesl při ro.zvrho-
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vém roku bez udání důvodů odpor proti phhláškám věřite,lů zajištěných 
v stejném pořadí, nepodnikl nic od ;ozvrho.vého roku az. k p;ovede~l 
rozvrhového usnesení, aby dosáhl vyhradn,eho, US'P?kol~m . cde pohle
dávky v druhém pořadí, ale v tom nelze spaltrovatl n~j~k~, j~ho, zaVI
nění nebo spoJuza,vinění, neboť knihovní stav nedopou·?tel. ]lne ;:ozhod~ 
nuti exekučního soudu, a nebylo žalobcovou povmno,sÍl ,:es.t: d;~ve ne~ 
jistý spor proti jiným knihovním věřitelům. Za tu ško,du, jejl: vy~e n~m 
popřena, odpovidá žalobci žalovaný, jen,ž nevynaloz!'~ po,trebn~., pIi~, 
svědomi!to,sti a pečlivosti při p~mve?ení zalobco~a ,~nkazu, ,,-avlnIl, ze 
žalobce, jehož přímý dl,lliŽn.ílk ji~ s~ozll vyjeVO~aCI pr1's,::~~, vys~1 v exe= 
kučním řízeni co do za!zalovane časlky na prazdno. NIZSI soudy posou 
dily tedy věc správně, uznaly-li ža'lobu za dllvodnou, 

čis. 16196. 

Přihlási-li stát svými veřejnými orgány k dra~bě n:mo.,:itosti podle 
odst. 2 § 172 ex. ř. činžovni daň podle posledmho predpl}~u (§ 269, 
odst. 2, zál!!ooa o přimých danic~ č. 76/1927 v dosl?vu přilohy k vy
hlášce ze dne 8. července 1936, c. 227 ~b. z. a ?) }ako ~osu~ nepr~
depsrulo,u, zůstává mu tlm zachováno predino~tm, z~konne • prav? za
stavn! pro nedo.platky této daně podle § 265 te~oz zakona, I kd~z byl.a 
tato daň teprve pmději předepsána, a stačl, kdyz nedoplatkydane s pn.
rážkami a přislušenstvím vyúčtuje, a Iist?ta~~ ,do~l?ží podle § 210 ex; r. 
n:jpo~ději při rozvrhovém roku, trebas I vyssl castkou podle nového 

predplsu. v. k "lnV v ~, 
Byla-li však činžovni daň přihlášena k dražbě cast ouv CI8e e ~resne 

určenou a neni-li záro.veň označena jako daň dosud nepredepsana, po
stihuji právni důsledky odst. 2 § .172 ve~. ř:.daňový roz~i~ 0v~t~ry do
datně předepsaná činžovni daň prevysuJe castku k drazbe prthlasenou. 

(PI.enární usnesení ze dne 12, června 1937, Pres. 147/37,) 

Ve věci Č, R I 1015/36 byla záporně řešena otázka, vztahuji-li se 
dúsledlky nepřihlášení stanovené v § 172, ods!. 2, ex, ř. i vna p~í:pad, že 
do.suod nepředepswná činžo.vní ~~ň .zva poslední ,~,:a roky. pre~ p:lkl!:pem 
vydra,žené nemovitostÍ' byla pnhlasena k dra'ZDe ve VySl danoe prede
psané za předchozí rok a teprve v době mezi,v dražbou a roz;:rh?,:'ym 
rokem byla předepsána vyšši čás.tko~, ~ tovu casl~ou ~yla"pnh>lasena 
k rozvrhovému roku, Při rozhodOv<lnI jIne ve Cl senat nejvysslho soudu 
projevil opačný názor. . 

První presideontnejvyššího v soudu přikázal p~d~e ~ 12, od~!. 2, za
kona ze dne 16, duhna 1919, c. 216 Sb, z, a n, resem teto otazky ple
ná'rnímu senátu, jenž se usnesl na právní větě v čele uvedené. 

Důvody: 

Ustanoveni odstavce 2 § 172 ex, ř. ukládá veřejným orgánům, po
volaným předpiSoOvati a vymáJhati daně, a?y n~, sou~ní výzvu při do;u
čení dražební vyhlášky ohláSIly ne']Pozde]l pn drazebmm roku pred 
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počátkem dražby daně, při.rážky,. poplatky a jiné veřejné dávky s úroky 
a jiným příslušenstvím, které až dosud jsou zadlrželé a mají býti z ne
movitosti zapraveny, avšak ještě nejsou knihovním zápisem nebo zá
jemným popis.em zajištěny, jinak by tyto nároky nehledíc na přednostní 
právo jim jinak snad pHslušíd byly uspokojeny z rozdělované pod
staty teprve po úplném uspokojeni vymáhajícího věřitele. 

Účel této přihlášky jest po'Clol:>ný jako při zatímním určení břemen 
(§§ 164 a násl. ex. ř.), aby se totiž slOudu i všem osobiťm, majícim 
zájem na dražbě a příkl.epw nemo.vitosti, dostalo potřebných informaci 
o s'tavu zadluženosti nemovitosti, jež má býti dražena, 
a též o n·árocíoh, jež v pozemkové knize nejsou zapsány, ale požívají 
přednostního zákonného ústavního práva, a pokud byl stav břemen již 
dřírve zatímně určen zvl'áštním usnesenÍ1m podle § 167 ex. ř. vydaným, 
aby byl po .případě ještě doplněn. Zivkon však neuklá!dá vodstav·ci 2 
§ 172 ex. ř. veřejným orgánum přesné vyúčtování. daní přihláškou ohlá
šených do všech podrobností c o do d a n í j e š t ě n e pře d e -
p s a n Ý c h, poněvadž tento účel má až přihláška k rozvrhovému 
roku ,p.odle § 210 ex. ř. nebo přihláška při roku samém wčiněná, kdy 
nwtno nároky přihlášené podrobně vyúčtovati nejen co dlo jistiny (ka
pi-tálu), ale i co do veškerého příslušenství, úroků, nákladú atd., a do
ložiti je listinami v prvopise neb ověřeném opise, a to n.ejpo·zději při· 

rozvrhovémwlm, jinak I·ze k nárokwm při rozvrh.u hledéti jen, pokud 
z ve"Čejné knihy, ze zájemnloh a jiných exekučnich spisu jest patrno, 
že j'sou podle práva platné a k uspokojení, zpúsobi1é. Výhod v § 210 
ex. ř. veškerým věřitel'úm poskytnutých jest použH, i na stát, pokud 
jest pOUlkázán se svými námky na dttních a jiných veřejných dávkách 
na n.ejvyšší podlán.i. 

Podle ustanovení' odst. 2 § 172 ex. ř. mají veřejni. orgánové ohlásiti 
nejpozději při· dražbě daně a 'jiné veřejné dávky, k t e r é až d o s Ul ci 
j s o [1 z a rl r žel é. 

Poj-cm daní zadrželých byl v různých clobách vykl1idán rozli·čně po
dle právního stavu v té které době platného· a lze zejména poukázati na 
p!en.i,ssimámÍ. mzh.:odnuh býv. rakoulskélho nejvy§šiho soudu ze dne 
7. dubna 1903 (jud. Č. 15-5), jež :se při výkladu, toho-to pojmu opíralo 
o dvor. clekret ze dne 16. září· 1825, Č. 2132 Sb. z. s. a dekret dvorské 
kanoe]:áře ze 14. února 1840, Č. 409 Sb. z. s. a a předpisy tenkrát p.lat
ného kO"lllkwrsnílho řádu. 

Pro nyně;jší dobUl jest rozhodující právní stav, jaJk byl ultvořen zá
kony českoslo.venské repu:bJ.iky o přímých danÍlCh, zejména zákonem 
Č. 76/1927 Sb. z. a n. a jeh.o :clapllřrky v doslovu přilohy k vyhlášce mill. 
financí ze dne 8. července 1936, Č. 227 Sb. z. a ll. Dotčený zákon stanovi 
v odst. 1 § 265, že ne do" 1 a tk y na dani pozemkové a rl! o m o v n I 

s přirážkami a pří'slušenstvím, j e ŽS e s t a I y s IP I a t n Ý m i v po
slednkh dvou létech, počítajíc nazpět ode dne exekučního prodeje 
(u -cl ě len í pří k I· e p u) zavazenéhoobjektu, za·těžUijí i bez knihov
ního zápisu nemovitost zákonným pr1ivem zástavním, majíce· předno.st 
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před všemi knihovnimi pohledávkamLV, zákoně d~řLo'vémse o:n~čuje 
den exekučního prodeje ]"ko roz,hodu]Icl a len v zavorce se uvadl den 
udělení příklepu, ač tyto dny mohou býti rúzné. Podle exekučního řádu 
jest ovšem rozhodujíd jen den příklepu. 

Splatnost daní stanoví nyni přesně dotčený daňový zákon. Vyslo
vu:jeť v odstavci I § 269 zásadllÍ pravidlo, že - pokud neustanovu!e 
jinak - jsou daně s přirážkami s p I a' t ll' Y čtwtleně pře rl' e m v ~al
dém berním roce a to ve 4 rovných splátkách 1. ledna, 1. dubna, 1. cer
vence a 1. října, ~ečině splatnost závi·slou na tom, zda daň byla již pl'e
depsána na běžný berní rok, či nikoli, a tato zásada pl·atí též pro daň 
činž'ovnÍ. 

Z toho plyne, že i činžovní daň cl o s u dur čit o u v Ý ~ í n e~ 
pie dep s a n á jest spl·atna v těch-to z,"konných termín,ech a že za-konna 
její &platnost nebyla dotčena ani ustanovenfm odstavce 2 § 269 dotč. 
zákon·a, podle něhož se dosud nepředepsaná daň platí z a tím n ě ve 
splátk1ich podle posledniho předl)Jisu, ani tím, že se pro doplatek nově 
předepsané claně vyšší poskytuje ještě další lhůta (§ 269, odst. 3, doK 
zák.), ježto činžovní daň jest ve své podstatě j-ednotná i co do zákonné 
její splatnosti (§ 269, odst. 1, do!č. z'"k.). 

Řečenými u&tanoven·ími jsou daňová pohl.ed"á·vka i daňový dluh po
platníkův ve smyslw § 259, odst. 3, zák. určeny. Podle splatnosti činžovní 
daně se pOSUlzují i její' nedoplatky (alrg. § 265, odst. 1, zák slova: »Nedo
platky, ježse staly splatnými«). Nebyla-H tedy činžovní daň vča& zapla
cena ve lohútách v oclst. 1 § 269 zák. vytčených, jest ji pokládati za za
drženou ve smyslu odst. 2 § 1 n ex. ř. Berní, org1iny jsou opráivněny 
ta:kto zadrženou d'aň činžo"ni ohlásiti k dražbě, ať byla již konečně pře-
depsána, ci nikoli. . 

Nebyla-li činžovní daň ještě předepsána, nelze státu uložiti povin
nost, wby vyměři-l daň dosud nepředepsanou nejpozději do dne dražby, 
ponéva-d-ž by to z technických dúvodú nebylo. někdy ani mo,žné a musi 
mu býti zachováno právo, aby konal pot ř e b náš e tře n í k získání 
spr á v 'll é z á ok I a dny pro předepsání daně, jež ne1.z·e mll nějwk ča
sOlVě omezi·ti. 

PřihláSÍ-li tedy veřejné orgány k dražbě jinak již splatnou čúnžovní 
daň (§ 269, odst. 1, zák.) aoznačÍrl·i ji»ja-ko dlaň do·sud nepře
dep s a n o U«, vyhovuje jejich přihláška nejen ustanovení odst. 2 § 269 
clotč. zák., ale i informwčnímu úče-1u přihlášky ve smyslu odst. 2 § 112 
c. ř. s., jak byl již dří"e dolíčen, a soud i zájemci na dražbě nejsou a ne·· 
mohou býti v pochybno.stech o tom, že daň mUže podle platných i pro 
ně závazných ustanovení zákona o p.římých daních ještě n·ovým před:
pi,s'2m býti po případě do dne rozwhu rozdělované podstaty ve smyslu 
§ 269, od,st. 3, do-tč. zák. ještě zvýšena, ani o tom, že ne d o p I a t k Y 
čin ž o v n í d a n ě, která - jak již bylo zdůrazněno - t v o ř í j e d
not n Ý cel e k, pokud svou spl:atností spadají do posledních d~ou let 
přecl příklepem, zatěžují podIe odst. 1 § 265 do-tč. zákona nemovitost zá
konným právem zástavním, majíce .přednost před všemi knihovními po-
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hledá\"kamí. Je-li. tedy v přihlášce k dražbě ohlášená činžovní daň ozna
čena »j a k o d o s u dne pře der s a n á«, zůstává pro ni za podmí
nek odst. I § 269 d.oK zák. zachováno pře cl n o s t n í z á k o TI n é z á
st c. v n í p r á v o na dražené nemovitosti, i když se novým dod-atným 
daňovým předpisem do dne r(}Zvrhu podstaty konečně upraví jinak co 
d:o výše, a postačí, když stát svými příslušnýmí orgány nedoplatky daně 
s přirážkamí a příslušenstvím vyúčtuje a listinami d,oroží podle § 210 
ex. ř. nejpozdějí při ro,zvrhovém roku, tř-ebas i vy š š í' č á s t k o u 
podle nového předpisu. 

Jinak se má však věc, když daňové orgány přihlásí činžovní daň 
k dražbě II r čit ,o II 6selně přesně vymezenou čá,stkoll a neoznámí, že 
jde o zatímní' určen,í výš·e činžovní dan.ě dosud nepř,edepsané, neboť tu 
právem soud i zájemci mohou mHi za to, že se daň přihl,a.šuje podle d.a
ňnvého předpisu ve své konečné úpravě, a taková přihlá;ška jest nezmě
nitelná a závazná a právní důsledky stanovené v odstavci 2 § 172 ex. ř. 
pnstihují daňovou pohledávku, byla-Ii dodatečně ještě před rozvrhovým 
rokem novým daňovým předpi,sem z výš e n a, ovšem jen Co do rOldHu, 
o který přesal1Uie částku přihlášenou k dražbě. 

Č. 16197. 

Nekalá soutěž (zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.). 
Nejde o jednáni proti dobrým mravům soutěže, nezasáhl-Ii soutěžitel 

svým jednánlm do nabyté soutěžni posice Jiného soutěžitele a bylo-Ii 
jeho účelem, aby odvrátil škodu, která by mu mohla vzejiti z počinu 
druhého soutěžitele, nikoliv aby jej přimo poškodil. 

(Ro.zh. ze dne 14. června 1937, Rv II 291/37.) 

V periodickém tiskopisu »V.«, jehož vydavatelem jest žal,ohce, byl 
Ulv1eřejněn tento ,článek: »Geschafte, dii!e in andeif1en ZeitUlngen inserieren, 
aber die »V.« nicht berucksichligen, bekunden damit, dass sie die wirl
schamlehe Bedeutung der Kaufkraft unscrer Leser noch nich! erkannt 
hab,en oder ukht e~kenncn wollen. Zei,tung les·cn heis.st, auch d.en An
zoigenteil boachten und beim Einkauf die lnserenten bevQfmgen. Nie
mand wird s-ich Ge's·clhaftsl·ell~en au.fdrangen, d.ie Arbeilerkundlschaft 
ni-oht zu scbalzen wis-sen«. Uved.ený ·ča'sopis jest 'orgánem německé so
ciální demokrahcké strany dělnické. Poté byl dne 16. října 1935 v pe
riodkkém tis,k;opisu »A.«, jehož je první žalovaný odpovědným redakto
rem a vydavatelElm a který je vydáván na přílkal kraje XIV. sud.eloněrí1'ecké 
strany, jehnž je druhý žalovaný předsedou, uveřejněn tento článek: Kauf
leute und Gewerbetreibende awfgepasst! Die soziald.emokratische Zei
tung, die »V.«, enthiilt in ihrer Au'sgabe vom 4. Oktober 1935 folgende 
Merke: »Ges-cMfte, die in anderen Zeitu,ngen insmieren, aber dlie V. 
nicht berucksichtigen, he'lounden damit, dass sie die wirtscbaftlic'he Be
deutung der Kaufkraft unserer Leser noch nicht erka·nnt haben oder 
nkht erkenn.en wonen. Zeitung lesen heis'st, auch den An'zeigentei! 
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beachten und beim Einkaufe die lnserenten bevormgen. Niemand wird 
sich Geschaftsleu,ten aufdrangen, die Arbeiterkundschaft nicht zu 
schatzen wissen«. Das H"UlPtorgam d.er d:eu~schen sozi,al~·emoknl!fi.schen 
Parte i der Sozialdemokrat vom 4. Oktober 1935 entha1.t em ganzseltlges 
lnserat der Grossfi,rma »B ... a«. Wir fragen nun au! Grund des Wahler
gebnis-ses vom 19. Mai 1935: S. D. P .... 1,249.497 Stimmen, d.eutsche 
SoziaIen ... 299.925 Stimmen. Wo stehl dle Kaufkraft des Sudeten
deu-tschtums und. wer kampft gegen den Kapitali.smus und filr den Han
dels- und Gewerbestand?«. žalobce tvrdí, že u'veřejnění článku v časo
pise »A.« znamená jednání v ho.spodářském styku, že j-e v rozporu s ?lOb. 
rým i mravy soutěže, že je způsobilé poškoditi ú~ér, výděl:~ a roz~oJ tIs
kopisu »V.« a že byl Uskopls ten -nvede'nym claukem t_ezce _posk?zen, 
aniž šlkodu; již si žalobce oceňuje částkou 1.000 Kč,n:ozn'o clse~ltle vy
počítati. Domáhá se proto na ž_alovaných, aby~yh u~n~nI~o~mnYn:1 ru
kou spoleonou a nedilnou zdrzetI se budoucne uverCJnovam, ktera vy
zývají, poukazujíce n·a výsledek pQosled~fch parlame~.tnkh voleb a na 
inseráty fi"my »B ... a«, přímo nebo nepnmo k lOserCI v lIstech sud~to-
německé strany H ...... ovy nebo k ulpu~těni od in,serce ve »V.«, u~ereJ-
niti rozsudek Sdillvody do měsíce po pravo.mocI rozsudku bez naroku 
na náhmdlu útrat uveřejněni v periodickém H&kopisu »A.« a že jsou po
vinni rukou spo}ečnou a nedHnou zaplatiti žalobci částku 1.000 Kč, dále 
za uveřejnění ve » V.« poplatek až do nejvyšší' částky 1.000 Kč do 14 
dnů po uveřej'nénÍ, rozsudku' ve »V.«. Žalova'ni narnítI:i, miimo jiné, že 'Uve
řejn.ěnim žalobcem pozastaveného článku, jehož obsah je pravdivý, neni 
naplněna skutková podstata neka'[é soutěže. S ou d :p r v é s t o II c e 
uznal podle žaloby proti prvému- ž<llovanému, kdežto stran druhého ža
lovaného. z důvodů, o než tu nejde, zamHl žalobu, v prvém slme/Tu uvedl 
v d Ů vod e 'c h: Podle § 46, odst. 1, zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. se roz
umi soutěžitelem každý podnikatel, jenž vyrAbí nebo prodává zbo,ží té
hož nebo' podobného druhu, nebo provádí výkony téhož nebo podob
ného druhu, nebo vůbec je po.dnikově činný ve stej·ném nebo podobném 
hospodářském oboru. žalobce a prvnf žalovaný jsou proto soutěžiteli, 
pon.ě-vadžoba vydávají ,ča-sopis a v čilsopi,s'e u,veřejňují inse-ráty. Při 
každém politilckém resp. č"sopise poHtické strany tl:Lllno rOlez,návati 
dvoji: Každý tako'vý č<ésc;pis Ší.ří 'jedn"k ,politické ideje, bojuje pro ně a 
snaží se získati nové přívrženoe těmto ideám. KaMý vydavatel takové
hoto časopisu vš~k potřebuje k tomu účelu' peněz. Je všeobecně známo, 
ž,e .předplat-néo.dbě-ratelů takový'chto ča.s-opi,sů neslačí na úhradu nákladu 
vydávání a že vydavatel, hledá k jejich úhradě inserenty. část nákladů 
vydáv"ní takového časopisu se proto 'hradí inserč,ními 'Popla~ky. JestlIže 
se tedy č"sopis ve svých čl"ndchwaží získati nO'vé čtenáře a při'!r·· 
žence strany, nelze mluvi·ti o nekalé soutěži. Jestliže všakpolWcký čao 
sopis n<épadne jiný takovýto ča,sopis v jeho· hospodářské podstatě a bo
juje proti ča·sopi,s'll jako pod,n.iiku, může dojíti k porušení předpisů zá
kona o. neka·l'é soutěži. To se stane tehdy, když zneužitím politického 
boje má býti zasažen ča'so:pi-secký podnik v záJkladě své existence, když 
tedy vys-tupu~e do popředí ho'spodářský moment a invektivy stram,icko
politické jsou jen prostředkem k dosažení vlastního cHe, to-tiž poškození 
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nebo zni,čení podniku (rozh. Č. 13413 Sb. n. s.). S tohoto hlediska nu,tn0 
proto rozhodlnouti, zda první žalovaný porušil úkon proti nekalé soutěži, 
a v kterém směru. Jak již bylo řečeno, slouží i'nser,ční poplatky k úhradě 
nflklad'Ů na vyclávální čaSDpisu. Je nespomo, že v obou časopi'sech, o něl 
jde, jsou otiskovány i'Hseráty. Jsou proto jejioh vyodavatel'é při- hledání 
inserentu soutěžiteli. :-.Iesmějí proto přelkročití hranice dotčeného za
kom. Inserentům jest obyčejně lhostejno, které poEtické straně patří ča
sopis, v němž inseru~í. Inserent se j-en ptá, zda časopis má dosti čtenářů, 
a to v kruzích, v nichž hled'á své zákazníky. časopi1sy »V.« a »A.« jsou 
jen mí-stními resp. provinčními časopisy. OdV'olává-l-i se tedy p'rvní ža
lovaný časopisu »A.« na výslelelek parlamentních voleb v cel'é repub
lioe, dostává se do rozporu s dobrými mravy soutěže. I kd'yž je sp'rflvné, 
co ča'so;pis »A.« tvrdí o počtu hlasů obou politických stran, je takovéto 
srovn,ávání v soutěžitelském poměru' nepřípustné. Volební výsle-dky 
byl'y, jak známo, v různých volebních kmjích různé a poměr hlasů v celé 
republice nemusí právě býti týž, jako v:e volebním kraji, I,de jsou ča
sopisy vydávány a ,čteny. Talkovéto srovnflváni ,po'čtu hlasů je způso
bilé vyvolati v obohodnkh nebo živnostnfcíoh rozhodnutí, že nebudou 
ve »V.« inserovati, poněv<Ldž se mohou domnívati" že i poměr počtu 
čtenářÍl uvedených dvou časopisÍI souhlasí s poměrem počtu hlasl! stran. 
Volební výsledek nemusí se právě shodovatí s počtem čtenMů aodbě
ratelů časopisu přílS'lušné po-litické stramy. VyHčený způsob soutěže ode 
pamje kdy u,stano'1ení § 1 zá!k. Č. I 11/i1927 Sb. z. a n. Totéž platí též 
o poukazu časop,isu »A.« na ins'erát fkmy »B ... a'« v hl'avn,ílm orgánu 
němeoké sociálnědemokratické strany »S.« a na boj proti kapitalismu 
a pro obchodnický a živnostenský stav. Je přece všeobecně znám boj 
malý,ch a stř,edních obchodlníkÍl a živnostníků proti li!nmě »B ... a«, 
v nichž vidí představitelku veldkého 'kapitálu, níčíd malé a střední ob
chodníky a živnostníky. článek časopisu »A.« byl proto zpÍlsobilý po
škodi,ti časopis »V.« v jeho hospodářském základě a první žalovaný to 
museI věděti. žal'oba je tudlíž podle § 1 zák. Č. 111/1927 Sb. z .a n. odů
vodněna. Poukaz prvního, žalnv<Lného, že žalobce v člám'l<l1 ve »V.« jede 
nal po přípaidě proti ustanovení § 1 zá!kona pmti nekalé soutěži, není 
pro výsledek sporu ro'Zhodiu1kí, poněvadž se proti nekalé soutěži ne
dopouští obrana nekalollJ soutěží (rozh. Č. 14614 Sb. n. s.). Nesprávný 
jest i jeho názor, že užití § 1 řeč. zák. není v souzeném sporu možné, po
ně'vadž zákon má zvláštni ustanoveni v § 2, neboť také jednání, která 
jsou zakázána zvláštním ,předpisem zákona, mohou odporovati všeobec
nému předpisu § 1 zák. ,po n. s. (mzh. Č. 12508 Sb. n. s.) O d va I a c í 
s o u d zamítl žalobu i proti prvému žalO'vanému . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověj, dovo'iání. 

Důvody: 

K rozhodnutí sporu musí býti posoll'zeny oba články ve své souvislo
sti. Není sporu o tom, že se článek uveřejněný nejprve v žalobcově ča
sopisu »V.« obrací na obchodníky (OescMlte), a to' na takové, kteří ne-

i 
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inserují v jeho časopisu, n'ýbrž v jiných list.ech, a že s: sna~í ty obch~d: 
níky, kteří nebyli dosud jeho mserenty, zlskatl pro mS,eraty. a VylOZltl 
jim výhody takového insera-váni. Není pochyby o tom, ze tu Jde o akc.I 
podniknutou v hospodářském styku. Na ni jest odpov~dí p'0zastaven~ 
člflnek žalovaného. Také ten se ohrad na obchod-nI a z!Vnostenske 
l<mhy - »Kaulleute und Oewerbetreibende« - a také on ,se t~k~ 
inserce, tedy hospodářské stránky časopiseckého -podnIku, protoze prav,: 
otiskuje celý člltnek z »V.«, na který svým způsobem"reaguJe ... T~k? 
ten projev nutno tedy posuzovaŤ! Jako prolev souteZltele, ucmeny 
v hospodářském styku, kterým se žalovaný snaží čeliti počinu žalob
covu po,tud, aby si jednak udržel vlastní inserenty, na které by snad 
mohl mí,ti n,ějaký účCnek projev žalobcův, jednak aby zí,skal pro sebe 
ony obchodníky a živnostníky, kteří, dosud ani v žal·obcově časopi,su, 
ani jinde neinserovali, anebo snad také ony, kteří inserovali v časopisu 
žalohcově. Jde tudí,ž o boj o inserrenty, o sOUitě'ž, což .sarn-o není' zá
v<Ldné. Půjde jenom o to, zda žal-ovan'ý vybočil z mezí dobrých mravů 
soutěže a zda jeho jednání je zpŮ'sobilé poškoditi žalobce. U žalobce 
nejde tu z<Ltím o nějakou ji'ž nabytou 'soutěžní posici, nýbrž o to" že 
sflm chtěl teprve lÍ'skati nové inserenty. Pokud tedy žalovaný chtěl 
jenom to ,překaziti a chtěl ony indiferentní. Qbchodníky a ži'énostníky 
získati pro sebe, nezasáhl ještě do na1byté již poske žalobcovy, a nelze 
tedy říci, že by jeho projev mohl žalobce přimo -poškoditi. Jele tu 
o obranu žalo-vaného, o' níž nelze beze v'šeho říci, že měla a mohla po~ 
škod,iti žalobce, jakospiše že měUa a mohla od žal-ovaného odvrátiti 
škodu, která by jemu mohla vzejíti z pO'činu žal'obcova. Pouhý SOUr 
těžní boj sám se nepříčí zflkonu proti meka,lé soutěži, jde jen o to, aby 
v konkretním případě neporušoval svým způsobem a svými účinky 
dobré mravy soutěže. V souzeném příp<Ldě však tomu tak neni. Žalo
vaný otiskl článek žal-obcův a reaguje na jeho obsah věcným způ,sobem, 
snaže se uvésti jej na pravou míru, aby si udržel I,iknavé inserenty, jimž 
byl onen článE!k žalobcův určen <L na něž by mohl působiti v neprospěch 
žalovaného, anebo aby svým vylíčením věci sám nové ínserenty úskal. 
Ani forma, aní obsah článku nejsou závad'né. K vyvrácení článku ža
lohcova poukazuje ža10vwný J.ednak na vzrůst své politické strany a 
tedy - posouze.no, s jeho hospodářského hlediska - na výhodnost a 
význam iHserce v jeho časopisu, takže by tu šlo o projev pOdll'e § 2 
zákona proti nekalé soutěži; jednak poukazuje zase na nedůslednost 

v provádění pol.itického progr<Lmu u odpůrce, což zase - posouzeno 
s hos:podlářského hlediska - byIo by lze považovati za projev o po
měrech podniku žalobcova podle § 10 řečeného zákona. O ·těch pro
jevech vš"k podiIe výsledku projednání sporu nelze ří-ci, že by se pří
čil'y pravdě. Třebas tedy šlo na obou stranách o projevy u6něné v hos
podářském styku a za účelem soutěže, nebylo lze žalobě vyhověti, pro
tože tu nejsou předpoklady nároku ani podle § 1, ani podile obou ostat
ních shora uvedených paragrafů řečeného zákona, aniž záleží na tom, 
zda tu působily také ještě jiné pohnutky než čistě ho'spodářské. 
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Není odporovatelné s hlediska odpůrčího řádu zřízení zástavního 
práva na nemovitosti dlužníkově v pořadí poznámky podle § 53 knih. 
zák., \"}'dala-li třetí osoba usnesení o povolení poznámky pořadí (§ 56 
knih. zák.) věřitel~ aby si v mezích pravé pohledávky příslušící třetí 
osobě proti dlužníkovi vložil zástavní právo pro svou vlastní pohle
dávkn. V takovémto případě by bylo možno odporovati jen zřízení po
známky pořadí samé, "dyby by10 zřízení odporovatelné proti před
chůdci podle § 12, odst. 3, odp. ř. 

(Rozh. ze dne 16. června 1937, Rv I 2544/35.) 

Podle usnesení okresního sou'd!u v P. ze dne 29. led·na 1932, č. d. 
139/32, a dlužního úpisu ze dne 2. září 1932 bylo na nemovitostech, 
zapsamých ve vlo·žkwch č. 189, 123, 142, 698, 1037 a 245 a :p1ttřfcích 
knih.ovním vlastníkům Ja'roslm"u a Marii M-ovým, vloženo v pořadíl po
zn1tmenaném pocl C 34 zástavní právo za pohledávku žalované spo.fi
lelny !JO. 000 Kč s přílsl Na ideální. čá1sti patříd Jamsj.avu M. bylo podle 
směn.ečného platebního příkazu krajského sOlldu v P. ze dne 6. června 
1932 Cs 22/32 vloženo zástavní· právo za vykonatelné pohledávání ža
lujíd ~á!ožny 30.000 Kč s ph,sL Nemovitosti shora uveclené byly pak 
exekucne prodány za nejvyšší podiánú 286.540 Kč. Podle rozvrhového 
usnesení okresnih.o soudu v P. ze dne ll. li stop aduI 1933 bylo· uvedené 
nejvyšší pocfání rozvrženo a žalované na její pohlecláJvku 130.000 Kč 
s přísl. přikázána k hotovému zaphcení čásťka 139.166 Kč 51 h, čímž 
byly zaplaceny úroky a fl<Í!klac1y úplné a jistina až n1t čwstku 2.833 Kč 
84 h: Přikázanou částkou bylo nejvyšší podání vyčerpáno tak, že 
z knlho.vnich pohledávek násl.edujkích za pohledávkou žalo'vaJné došla 
uspokojení pouze knihovní pohledávka firmy B. a spol. 23'7 Kč 10 h 
a Václava K. 4.664 Kč 80 h, kdežto ostatní knilhovní, věřitelé mezi ninli' 
i· žal'?,lYkyně, vyšli na ,prázdno. Twdk, že se vklad zásta;nflho práva 
v poradl' ufV1edené~oznámky stal,! úmysl,u zkrátiti věřitele Jaws.lava 
a Mane M-ovych a ze SI toho hyla zalovaná vědoma, domáhá se žaIujíd 
z~lo~na výroku~. že žalovaná spořitelna jest povinna trpěti, aby žalující 
zalozna llSpOl~OJIl,,: s~ou poh.lediiv'ku 30:000 Kč s pHsl. z čás·tky 139.166 
Kč 51 h, pnkaz<I!ne zalovane rozvrhovlym usnesením okresního soudu 
v ~:,ze dne,l: listopad\] .1933, č. j. t; 1961/32-31, z dosaženého nej
vyss,ho pod~m za .n~mo.vltostJ manželu Jaroslava a Marie M-ovjÍ<ch na 
z,:placem l'e]I poh.',eda~ky 1,30.000 Kč s přísl., resp. kdyhy byla v době, 
az wzsudek o teto. zalobe nabwde právní mlOci, částka 139.166 Kč 
~I h vypl:aoena žalo:',ané, že ža1lovaná jest povinna zaplatiti žalohkyni 
castku 30.000 Kč s prusl. S o u cl p r v é s t o I i c e zamíH žal'ohu. D ů
v o ~y: Ž1tlují'CÍ záložn1t odporuje žalobou zřízení zástavního práva 
man,~ely Jaroslava a Marií M-ovými ve prospěch ,pohl'edávky žalované 
spo~lteltly 13.0.000 Kč s pHs!. z důvodů - jak výslovně uvád! _ llve
denych v § 2 č. 1 a 2 odp. ř. Je tud,íž na ní, alby prokázala objektivní 
podmmky odporovatelnosti, zejména také, že byla právním jednáním 
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žalované s m1tnžely M-ovými zkrácena. Podmínkou odporovatelnosti 
podle zákonných ustanovení jest, aby tu bylo právn.í jednání věřitele 
zkracujíd. ža,lohkyně spatřuj.e takové právní jectnácní ji zkracující v tom, 
že hlovaná spořitelna, ač z vyjádření Jaros'lava M. věděla, že poznámka 
poIadí pro Matěje M. byla zapsána na nemovHostech manželů Jaroslava 
a Marie M-ovýoh »jen tak«, aby se totiž m1tnželé M-ovi chránni proti 
svým věřitelům, zejména proti žalující záložně, dala si svou pohledávku 
proti manželúm M-ovým zajisti'ti právem zá!stavním na jejich nemovi
tostech v po.řadí poznamenaném ve pro~pěch Matěje M. Je arci pravda, 
jak zjÍ'štěno, že Jaroslav M. se někol,ikrát vyjádm vůči funkcionářům 
žal·oV'ané spo'řitelny o poznamenaném pořadí tak, j.ak uvádf žalobkyně, 
avšak :podile názoru SOUIÓIU nelze od!porovatelnost právního jed~á!n.í za
klá!diati na pouhém vyjád.ření. Jaroslava M., nýbrž nutno přihlédnouti 
k tomu, jak se opravdu věc s poznámkou tou měla. A tu soud - lrledč 
na to, že Matěi M., otec J1trosla'va M., po.tvr,ctliJ, jako svědek, že opravdu 
má proti svému synovi a jeho manželce pohledáV'ku ze zápůjč,ek asi 
250.000 Kč, že to taJké d'ří've stále tvrdil a prokazoval a že se snažil 
usnesemí o poznámce té, když je měl u sebe účetní, žalované spořitelny, 
dostati opětně dia svých rukou - máJ za to, že se poznámka pořadí, 
zapsaná ne nemovitostech manželů Jaroslalva a Marie M-ových, stal,a za 
jejkh souh.lasu pro Matěje M. k zajištění existu~ídho. již pohledávání 
Matěje M. proti man.želúm M-o.vým a že prohlašováJní JamslavaM. 
o tom, že se po.znáJmka ta stala jen proto, aby se chránil proti 'Svým 
véřitelům a zejména proti ž1tIUFCí záložně, a že pohl<ldávky jeho pří
buzných, pro které byl.o provedeno zajištění· na jeho věcech, jsou fingo
vány, mělo jen ten účel, aby Jaroslav M. j<ťksi U'spokojil i žalovanou 
~pořitelnu i ·okresní záložnu hospod'ářskou v B. v tom, že o svá pohle-

, dávácni· nepři'jdou, a aby zatím z toho,c1ů·vodu na ně:ho nedoléhali. Že 
tomu tak byI.o, to vyplývá i z výpov;ědi' svědka B., jenž výslovně po
tvrdi,l, že ře6 Jamslava M. diěla.Jy na něho dojem, že Jaroslav M. ne
mluví pravdu a že má jen úmysl pr·otáhnouti lhůtu k placení. Když se 
pak žalovaná za vylíčeného stavu věci domá:hala zajištěn·í. své pohle
dávky Matěje M. a ·dosáJh>la od Matěje M. toho, že jí vydal usnesení 
o poznámce pořadí., a odl manželů M. dosáhla podepsání dlužního úpisu 
ke knihovnímu vkladu schopného, jednala v mezích svých práv jako 
věřitelka manželů }amsl",va a MaJfÍ,e M-ovýoh, a nelze o ni právem 
tvrditi, že uvedené právni jednání sjednala přes to, že jí bylo známo 
nebo musilo býti znáJmo, že manželé M. dali s·vol,ení ,k zápisu poznámky 
po.řadí na svých nemovitostech v úmyslu poškoditL jiné své věřitele a 
zejména žalující záložnu. Poznámka po.řadí, pO'volená ve prospěch Ma
těje M., byla v souzeném případě vlastně pouhou dočasnou náhražkou 
vkl,adu práJva zástavního samého za exis.tujíd již pohledávky Matěje M., 
a jestliže Matěj M. vydal. ulsn.esení o poznámce pořadí žalo.vané spoři
telně a d1t1 tak souhlas, aby si· ona sama v pořadí pozm\mlky svoji po
hledávku proti manželům M-o'vým zaji.stila, bylo to jeho věcí, a nemůže 
proto nyni žalobkyně právem odporovati zřízení· práva zástavníiho za 
pohledávku žalované, stavšíiho se na újmu pohledávky Matěje M. Je sice 
pravda, že žalobkyně byla tím zkrácena, ježto při vnuceném pro'deji 
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nemovitosti manželů M-ových vyšla se svou pohledá\Okou- na prázdno. 
Pouze to však nestačí k odůvodnění oc!iporov,atelnosti, jak se toho ža
lující záložna domáhá. O d vol a c j SO L1.c1 potvrdil napadený roz
sudek. 

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

Důvody: 

žalobkyně odpomje zříz,ení, zástavniho práva manžely Jaro'slavem 
a Marií M-ovými ve prospěch ,poMedávky žalované spořitelny 130.000 Kč 
s pří,slušenstvím v pořad'í, poz,námky pod pol. C 34. Nli'tným předpokla
dem zřízení zá,stavního práva toho v p'Ůř,adí uvedené poznámky bylo 
však, aby k žádostí za jeho zápis bylo podle § 56 knih. zák při!o'ženo 
usnesení, povolujíd poznámku pohrdL Usnesení to měl v mce Matěj M., 
a jestliže je vyd:a!, aby v mezí,ch pořadí pro 250.000 Kč bylo zřízeno 
zástavní ,právo pro nahoře uvedenou pohledávku žalované spořitelny, 
jednal, když byllo zjištěno, že jeh'Ů pohledávka 250.000 Kč hyla po p-rá!vu, 
v mezich 'svého vlastního- práva, jehož se zčásti vzdal ve ,pro,spěch 
žalované spořitelny, a u,stupuje tu zcela do pozadí zří-zení dlužního úpisu 
man,~ely M-ovými, neboť hy pouze podle -c!io-lčeného dlu~ního úpisu 
žalovaná nilcdy nedosáhla zaji-štění v ,po,řadí' :poznámky. Proto nejde tu 
ani o odporovatelné právo ,předchůdcovo ve smyslu § 12, odst. 3,odp. ř. 
Co se týká zřízení poznámky pořadí, samé, bylo by z,řízení to právem, 
na jeho,ž základě bylo zřízeno další právo, a bylo by možno uplatniti 
,proti žalované právo odrom, odůvodněné proti předchůdci pQ!dle § 12, 
odst. 3, odp. ř. Předpokladem ta'kovéhoto odporu by bylo odporovatelné 
právo, odůvodněné proti předchůdci. Že by však bylo právo Matěje M. 
na zřízení pomámky pořaJd'i z jiných důvodů od:porovatelné než z dů
vodu, že jeho pohl,edávka proti manželům M-ovým nebyla po právu, 
žwlobkyně netvrdila. Odvolací SOUdi proto, nepochybil s hlediska PTáv
nJ-ho posouzení, když vyslovU, že nel!ze mluviti o nařikatelnosti spm
ného vkladu_, bylo-li zjištěno, že poh\iedá!vka Matěje M. byla pn právu. 

čís. 16199. 

Odpůrčí žalobou lze odporovati zcizení přídélových PO'zemků, na 
nichž vázne zákaz zcizeni a zavazeni bez svoleni StátnihO' PO'zemkO'véhO' 
úřadu, přes tO', že smlouva o zcizení přídělových pozemků byla Státním 
pozemkO'vým úřadem (nyní ministerstvem zemědělství) schválena. 

(Ro'Zh. ze dne 16. června 1937, Rv 12607/35.) 

Proti odpůrčí žalobě, jíž se žalobce domáhal, aby trhová sml-ouva 
ze cine 11. ří~n'a 19313, kterou }o,sef a Hellena H. prodal'i žalované po
zemek č. kat. 90/2 role v B., byla prohlášena vůči němu za neúčinnou 
a žal.ovaná uznána ,povinnou trpěti vedení exekuoe na dotčený pozemek 

! 
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pro žalobcovu vykonatelnou poh\.edá\Oku za Jos~efem a Helenou ~., na
mítla žalovaná mimo jiné i to, že by žal,oboe sam nemoh,l vymoc, svou 
pohledávku exekucí na uv-edený pozemek, je~to by neobdržel souhlas 
Státnfho p'Ůzemkového úřadu. S ou,d pr ves t o lIJ c -e uznal podle 
žaloby. O d vo \, a c í s.o u dl zamítl žalobu. 

N e j v y Š š í s o II dul-ožil odNoladmu soudu, aby znova o odvolá,ní 
žal'ované rozhodL 

D ů vod y: 

Odvolací soud zamítl odpů'rčí žalobu proto, že pozeme~}. kat. 90/2 
v B jehož žalovaná nabyla kupní smlouvou ze dne 11. rlJna. \933 od 
žal~boový,ch dlužnfků Josefa a Hel~uy ~., pochází.z pozemkor;for~mího 
,příd-ělu, že vázne na něm zákaz ZClzem a z~va~em. bez s:,:,o!em Statn.,ho, 
pozemkového úřadlu, že dotčený veřejn'Ůpravn" za'kaz ClUl uspokoje~[ 
žaloboovy pohledá"ky bez svolení Státního poz(lm~ovéh? úř~d\] ne~oz~ 
ným, takže prý nelze mluvi,ti ve smyslu § 2 oc!:p. r. ,o nejakem ~krace~l 
žal'Ů:bce, který si neopatřil od .řeče,ného úřadu SV,?I~~, k exeku~lllmu<. ZCl~ 
zení n.ebO' zatílžení, a že, dal-ll St atm pO'zemkovy urad svol,em k zClzen~ 
uvedeného pozemku žalo,vané, jest pochyhno" ž~ by svolení, ~}abave~1 
nebo prodeji dosÍ<rl, žalobce. Avša'k tím, z~~ ~t,,~m pozemkov~ madl sv~lll 
k zdzení sporného p'Ůzemku se strany pn-deleu Josefa a Hej'eny H. za
l'Ované nestala se trhnvá smlouva takto schválená nedotknutelnou s hle
diska ~dpúrčího řáJdLl. Otázky, jež jest ,posuz,ovati s hlediska ustanovení 
§§ 2 a 4 odtp. ř., Státltí poz-emk?~ý ÚJřad nezkoumá,. schval~]e-It. smlouvu 
o přidělovBm poze'filku, a nemli'ze 'le "m zko~m~t~, .nebot, n,eUI k, t?mu 
povoJ1án. Jemu jsou pr.o udělení souhhsul,smermc;)en o,ta,zky, vere]no
právní, nikoU' otázky rázu soukromopfavmho, .o nez jde pn pr,edipok.l,a
deoh §§ 2 a 4odp. ř. (mzh. č. 8666 Sb. n. s.). Dokud byl'l vJ~stmky 
sporného pozemku žaloboovi, d<lužníci Jo<se~ a HeJ,ena H., mohl\! za!obce 
vésti k v)'1možení s-vé vylkonat;l'llé p.oh~edavky ex,ekl1,~I< .na ,~p-omy po
zemek, o-všem jen' se svo-Iemm Statmho poz~mkoveho ma<dU'., Tato 
možnost byla mu však odňata zcizení-m uved!eneho pO'zemlku a hm byl 
žalobce jako v(,htel manželů H. zkrácen ve svých právech ~e .smysl~ 
§ 2 -odlp. ř. Bude-I';' vyhověno jeho odipÍlr,čí žalobě, bude mOC! s1l!hnou.u 
se svol'enim nyní min-ilsterstva zeměděls:ví na. spO'rný po.'e,mek, k!er~ 
odporovatelným jednáním vy~el z . r:'ajetku t~ho ~1~lZmku, m~nzel~ 
H-ový-ch, a již tato mo~nost zjednah ZaIO?~l pnzmvejsl P?'s.tavem, ,nez 
bylo před odporováním, a p'Ůskytnouh nadej1 na uspokoJent je~o ,pohle
dávky stačí pro závěr, že byl jednáním, j,emuž. odpo~uje, zkrac~n. Za
l'Ůbee, bude-Ii jeho žalQ!bě vyhověno, bude mocI vestI na sporny ~oze
mek exekuci- nuceným zřílzením ,prácva zástavního, nuoenou dratbou, 
ba i vnucenou správou, ovšem jen se svolentm, m·irni,sterstva zem-ě:dělstvÍ, 
neboť i, uNalení. vnucené správy na pozemek k v)'možení pohledávky, 
která na nělm ij.eště neváz:ne, lest jeho- zad:luženÍrm a zatÍlženÍ,m, a: j-est čistě 
vécí ministerstva zemědellStví-, zda k ta:lwvé 'exekuci dá své s,vOlleni či 
niko'li, aby s,e však žalob-ce mohl 'O to p~~usiti, ~t;Jusí. nejlP~ve s úspěche;n 
provésti odpůrčí spor, neboť len p",k muze po-zadab minIsterstvo zeme-
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elěl,ství O svolení k e"ekuci· a může vésti exekuci. Tím, že Státní pozem
kový úřad dal svolení: k zcizení· sporného přídělového pozeml<u s man
želů H-ových na žalovanou, není, již řečeno, že mini'sterstvo zeměděl,stvi 
nedá žaJ!obci svolení k vedení exekuce na takovýto pozemek. Je tectly 
právní názor, pro který odivo,lací soud žalobu zaJmítl, mylný. Poněvadž 
s~ však odvolací soudn.ezabývalostatními dlŮ'vody a vývody odvola
clml, zeJmén,,, odvol"cím důvodem kuso,sti ří:zení a nesprávným hodno
cením provedenýchd:ůkazů, nemohl dovolací soud rozhodnouti ihned 
ve věci samé, a bylo proto nutno n"padený rozsudek zmšiti a vrátiti 
věc odvol.acímu soudu, aby znOvu o od-volání: žalované rozhodl. 

čís. 16200. 

Nejde-li o úraz úmyslně způsobený, neodrpovídá zaměstnavatel za 
úraz .utrpěný provo21em motorového vOzidla zaměstnanci kterého se 
uživá V'e výkonu jeho smluvní povinnosti (služby) při pr~vozu moto
rového vozidla, byť i se to deIo jen v určitých případech. Nárok tako
véhoto zaměstnance proti zaměstnavateli jest posuzovati podle § 46 zák. 
o úraz. poj. děl. č. 1/1888 ř. z. 

Podnikatelem proV'ozu úrazovým pojištěnlm povinného jest .ten kdo 
odvoze~ (derivativně) nabyl skutečné a právně chráněné moci nad 
m.~torovym vozidlem v takovém rozsahu, že jest mu umožněno hospo
darsk~.samostatně využitkovati jeho jízdní způsobilost, a na jehož ne
b~pec! se p~voz .ten děje. Za uvedených předpokladů mohou býti po 
připade podmkateh resp. spOlupodnikateli provozu :motorového V'Ozidla 
též přihlášení dědicové nebo některý z nich, byly-Ii jejich dědické při
hlášky na soud přijaty. 

(Rozh. z,e dne 16. června 1937, Rv I 33/36.) 

'Pr-0ti ž.aJlobě, jíž ~e ~a:lobce, zaměstnaný od: roku 19'16, jako zá
mecky kastelan u majltelu velkostatkul a zámku v Ž.,domáhal na žalo
vaném Emillu Š., nynějšim malj.ileU uvedeného velko·statku a zámlku ná
hrady šl~ody za tvrzený jim úraz, utrpěný při ji~elě ze Ž. do P. při ~uto
m:;bd?ve neh?dě,. k níž došlodn,': ~3. únor~ 19~:, kdy žalobce jel s ža
tovanyrr;. jemzsam automobIl nelIl, na nadrazl v P., a to na příkaz 
zalova~.eho, aJby odvezl prázdný automobil zpět do Ž., namítl žalovaný 
ml,mo JIné, ž,e žalúbci nepřÍisbuší proti ža.lovanému nárok na náJhradu 
škody vzešlé mu z tvrz·eného úrazu. K smlluvním služebním povinno
s~~m žaloI;ce, .kler? jest vyuč,ený?,. zámečník;m a montérem, hyl již 
d;~ve zamestnan pn obsluze vybusnych motoru, náležel od roku: 1929 
tez dohl'~~, a udržováníl dvoIU automobilů a říz·ení jejich. Aby mohl býti 
k tomu u·celu upotřeben, podrobi,1 se žalobce řidičské "koušce a obdržel 
vůdčí ~ilst, a to n.a nákl'ad zaměstnavatelův. Od té doby žalob-ce skutečně 
vykonaval, povmnost šoféra, totiž dohHžel a udržoval oba osobní auto

. mobi:ly.a při, jízdách: je řídil. Automobilem žal·obce jezdi'l jako řidič, 
kdyko'}.I'V mu to podle potřeby bylo nařízeno, a to vždy, nikoli jen v říd-
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kých případech a výpomocně, nýbrž velmi často a stále, kdy toho bylo 
potiebí. Že žalobci pří:slušel dohled a obstarávání obou d:otčených vo
zidel, lest .patrno, i, z toho, že menší opravy pohzovaL sám, k provedeni 
větších oprav zajížděl pak žalobce automobilem do P., při čemž vo
zídlo sám řklil, inlormovsl firmu, u které oprava se provádělaJ, ° tom, 
čeho je zapotřebí. a účty za takové opravy, jakož i za benzin a o-lej 
byly důchodem panství, placeny jen na písemné potvrzení žalobcovo 
o tom, že opravy se slw:tečně staly. Kromě žalobce nebyl ve službách 
panslví Ž. zaJmlě'slnán žádný stálý šofér. Jen občas byl vedle žalobce 
zjednán výpomocný šofér, bylo-li toho zaJpotř.ebf. Jí:zdy automobilem, při 
níž došlo k nehodě, se žalobce zúčastnil ve výkonu služby jako šofér, aby 
žalovanému byl nápomocen a mohl· býti kdyko-lliv vyzván, aby zase řízení 
aUltomobHu převzal aneb ahy konal jiné ,práce při jízdě potřebné a s ni 
spojené a aby zejména řídil vozidlo na zpáteční' cestě z P. do Ž. I I<dyž 
zejmén,a iP,řil jbdě, o niž jde, žalo:vaný sám automobil řídli!', bylo přece po
vinností žalobco'vou, aby o.pravil možné pomch.y stmje, poškození, kola 
neho pneumatiky a t. d. a ll'vedl vozidlo zase dlO stavu způsobilého 
k daMí jízdě. Automobil:, o nějž jde, nál,ežel v době nehody do pozů
stalosti po Dr. Karlu Š., měl připadnouti d.o vlastnictví 'i.eho testamen
tárnílch dědiců, toUž žalovaného a jeho dvou sourozenců, kteří všichni 
se p-řihlási:!i k uvedené pnzúst"llOs!i a jejichž přihh<iška byla soudiem 
přijata, a byl. též .ponech';n k jejich dlÍ'sposici. Ža:lovaný paJk uží:va:l auto-
mobilu toho při svých jí-zdách s.ol1'kromých i obchoÓlnkh jako přihlá
š-ený děd.ic a s vozidlem tím di'sponova.[. tak, jwko by byli jeho v,l-aJstníkem, 
taJkže byl podnikatelem resp. spolupodnikatelem aJutomobilového pro
vozu. Niž š ís o u d y zamJ.tly žalobu, o cl vol a c í s o- u d z těchto 
d Ů v o d,ů: V souzeném případě jest rozhodující jedliné 10, zda jest ža
lohní nárok proti žalovaJn'ému vyloučen z důvodů uvedených v § 1 I 
autom. zák. a § 46 zák. o úraz . .poj. děl. V tom směm prvý soud zjistil, 
že žalovaný ,přihlásn žalobce dodatečně ,po nehodé u Úrazové pojiš
ť·ovny dělonioké .pro čechy v P. a že řečená poji:Šťovna uznala žalobce 
výměrem ze dne 4: listopadu 1'9131, č. j. 205965/31, č. kat. 56/,06, za 
po'vinného úrazovým poaištěním a zařadila jej od 10. srpna 19Z9 do 
ústavního katastru svých pojištěnců. Dot,čeným výměrem byl prvý soud 
v otázce, podléhal~lli žalobce úrazovému pojištění, vázám, a nebyl proto 
ani oprávné-n, neřku~l,i povinen, a:by zkoumal správnost výměru toho 
a řízení mu .předcházejídho, zejména i to, jakého dmhu bylo zamést
nání žalobcovo a z'd~ byl žalovaJl1ý oprávněn přihl-ásiti žalobce k úra
zovému pojištění. Byl-li tedy žalobce u úrazové pojišťovny pojištěn, 
mohl by se na podnilkaleli domáhati nároku na náhrad~ škody utrpěné 
úrazem při automobilovém provozu, toliko tehdy, kdyby mu podnikatel 
způsobil škodu úmyslně, nebo kdyby se zanedbání povinnosti stalo 
v úmyslu, aby mu byl způsoben určitý úraz. Že žalovaný způsobil ža
lobd úraz. takový'mto. zpúsobem, žalobce ani netvrrdH, al pouhá námitka, 
že žalovaný neměl předepsanou řidičskou zkoušku a vůdčí list pro řízení 
aJUtomoibiIUI v tUizemska, neoo že úraz mu zpúsobil hrulbým zavinění-m, 
Il:epostačovala. Proto se prvý soud právem námitkou tou nezabýval-. 
Zbývá tedy ještě řešiti otázku, byl-Ii žalovaný v době úrazu podnika-
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telem. Podle §11, odst. 4, autom. zák. jest se zřením na úr",zové po
jištění pokládati za ,podnikatele provozu po'jištěním povinného vždy 
vlastníka motoro'Vého volidila. V lom směru prvý soud zjistil, že ",uto
mobil, o nějž jde, náležel v době úrazu ,elo pozůstalosti po' zemřelém Dr. 
Karlu Š., že se ža10vaný spolu s druhými dvěma dědici Karlem a Hed
vikou Š. při'hlásW k uvedené pozůst",!osti a že jeho přihláška by],a sou
dem přijata. Proto jest žalovaného pokládati za spoluvl,astníka škodného 
automobilu nebo aspoň za osobu totožnou se zemidým vlastníkem, po
něvadž přihlášený dědic nastupuje na mí,sto zůstavitde do všech jeho 
právních poměrů (§ 5470bč. zák.). Jest tedy žalovaného pokláJdati za 
podnikate],e, jímž byl i v době úrazU!. Nemúže se tudíž žalobce se zře
telem na § 46 úraz. zák. na žalovaném domáha!t nároku na náhradu 
škod,y. Nevadí, že žalovaný sám vdobé úrazu automobil. řídil, ",ni to, 
že žalobci nebyla přiznána náhrada úrazovou pojišťovnou dělnickou, 
neboť ta mu byla odepřena nikcH proto, že nešlo o podnikový úraz, 
nýbrž jen z toho důvodu, že ža10hce ve skutečnosti žádný úraz neutrpěl. 
Proti tomu rozhodnutí se měl žaliObce brániti žalobou, j<lk také učinil, 
ovšem rna:rně. 

N ,e j vy Š š í s o u d nevyhověl, dovo],áni. 

D ů vod y: 

Netřeba řeši,ti otázku, zda byl soud vázán výměrem Úrazové POJ,lS
ť'Ovny dělnioké pro čechy v P. ze dne 4. listopadu 1931 v přičině toho, 
zda žalobce podléhal úrazovému pojištění, poněvadž, zikou má-U se čin
nost ža,lohcova s hlediska zákon<l 'O úrazovém pojištěni č. 1/1888 ř. z. 
a s hlediska, § 11 aulom. zák., Č. 162/1908 ř. z .. musí se dojíti k stej
nému výsledku, že tom ž<l!obce hyl zaměstnán činnostU podiléhajki úra
zovému pojišlění, a že uelálost, z níž žalobce vyvozuje zažaJl'O'Vaný nárok, 
se stala právě při dotčené činnosti'. Podle ush~no'vení § 11, odsl. 1, 
aJulom. zák. jsou podrobeny Í1ra,zo'Vému pojištění osoby, jichž se ve vý
konu smluvni služby UŽÍivá při prov0'Zu jí'zdnich siloslrojů. Jsou tedy 
úrazovému ,pojištění poáobeny nejen osoby, které trvale řídí' při jílZ
dách automobily, ale i všechny osoby, kterých se ve výkonu jejich 
smlmll1Ích povinnosti užívá při provozu aUltomO'bilů i' jakýmkoliv jiným 
způsobem (srov. v tom smyslu ro.zh. Č. 8568 Sb. n. s.). Tako'Vouto 
činno,st žal'Obce u výkonu své služby i podle s'éého vtastního úda'ie konal, 
neboť připustil, že se podrobil šofér~ké zkoušce právě ,proto, aby řídil 
automobH, aby jej řídil při jízdě na nád,aží nebo při návratu s ,prázd
ným automobHem a aby .zajíždělautomobHy do garáže nebo s nimi 
pfedjf.žděL 'Úraz se sbl, právě při' této jeho činnosti, neboť podle jeho 
vlastního tvrz,ení předjel s automobilem z garáže před zámek za úč,e
lem jhdiy žal;ovaného na nádraží v P., při níž došlo k tvrzenému j,eho 
úrazu. Té jízdy se zúčastnil proto, ",by řídil automobil na zpátečni 
cestě z. P. do ,Ž. Z t,oho jest tedy zřejmé, že žalobce jako osoba, jíž 
bylo UŽIlo při ,provozu jí<zdného sillo.stroje v,e výkonu jeji smluvní služby, 
byl podlle § 11 autom. zák. podiwben úrazovému p'Ojištění, a že tu šl,o 
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o úraz nastaillý v této pojišt,ěné čirunosti, ~vl~'ště když bylo ;prv~:m ~sou
dem zjištěno, že ÚraJzová pojišťovna dě].Olcka v P; um~l~ podn:k z.,:lo
vaného »,osobní' au'tomobily »F.« a »A.-D.« na ~aJkl~de l,;ho pr~hlasky 
za podnik pO'jištěnim povinný podle platnfch ~zakonu o urazov:,m po
'ištění dělnickém. Ostatně podle ustanovem § :> zak. č. 1/1888 :. ;. ve 
~néni čl. 1 zák. Č. 363/1917 ř. z. byly prohlášeny ,za podnrkove. urazy 
i takové úrazy, jež se přihodi cestou z bytU' do prace neb;o z prace do 
bytu, t",kže by i podle vlastního tvrzení žalobcov~ byloyzdu do P. na 
náJdraží, při ní,ž došlo ,k tvrzenému úrazu, pokl,~daJlI z~ v~ko~ ve srr:y~lu 
§ 5 odlst. 2 nebo 3 ř,eč. zák Je proto schvahlI pravm n;azor '~Izslch 
sOU'd<ů, že žalobce p:odléhaI úrazovél11!u~ t:0j.ištění .a ž~ se uraz pnho~dll , 
při činnosti podrobené úrazovému pOj lstem. Take.~o:a~ku, zda b'yl za
lov",ný v době úrazu podnikatelem prov~zu po}"stemm .. eovl'~?eho ve 
smyslu § 11, odst. 4, <lutom. zák. a § 1 zwk. o ~raz. POJ1~ť .. d,e].n., po
soudily nižší, soudy s;prwvně. Pro otázku tu :nenI ;oz~odUI'CI, k;d? b~l 
v době škodné události v,lastnikem au,tomobllu, nybrz ~rozh:oduJlcl I',;st 
jen skut,ečnost, kdD byl. podni~atelem. provOZU, ~onevad: § 46 zak:, 
o úraz. p'Oj. d:ěln. stanovl podl11'lnky naroku na nahradu ~s~ody plolI 
podnikateH provozu. V rozhodnuti Č. 6538 Sb. n. s., na ne~ se o'?ka
zuje, bylo vylo'ženo, že podnikatelem provozu p:,dl: §. 1 ~ zaJk .. :: ura~: 
poj. dé!n. jest 'Osoba, která nese ri~iko hospodarske vyroby a Jl'z tud~z 
připadá i podnikatelský zisk. PodntkateI.el11' provozu~pod],e § 1, od~st: 3, 
a § ll, odst. 4, autom. zák. jest ten, kdo O'dvozene na?yl skutec:,::e a 
právně chráněné moci nad v?zidlem .v. tom .:ozs~hu,o ktery mu umo~nu.I~ 
hospodářsky samostatné ,:yuzltko~,~h Je~o Jl'zdl1l zpusobl!ost, a na lehoz 
risiko se proVioz d,ěje. Prvy ,SQ;ud zJIslI~', z:, auto,?obll], znacky >:F.«, s kte
rým se ÚfaJZ stal, náleželo Dr. Karlu S., ze. p~o }eho ~mrt! patnlo do po~ 
zústaJlosti po něm, že v době nehody byl< zalovany '" leho s?~rozencI 
přihlášeni k pozůstalosti a že jejich přihlášky bylr. na sOUid pr~Ja.t~. Za , 
toho stavu věci naJbyli žalovaný'" jeho sourozencI JakO' spo,ludecllcl odr 
vozené skutečné a právně chránéné moCÍ nad vo,zidlem v tom rozsahu, 
že mohli hospodářsky využitkovati Jeho jízdní' způsobi.lO'st, a že P!OVOZ 

diotčeným ",utomobHem se dál na jejich ri'siko. ~est tedy povazovatr 
v době nehody za podnikatele anebo spolupo?m~atel;:. IP:O,~?z:r u'Ve
deného au!omobHu žaJlovaného, který byl QPlfavnen ;prihlaslh z<dobce 
k úra,zo'vému pojištění;. Dovmmje-}i dovolatel .s ;~Iediska ~o'Vol~~cího 
důvodu podl,e Č. 3 § 503 c. ř. ,~., ze poclle cerhflkatu o,~"esm'ho uradu 
v P. ze dne 14. srpna 1929, c 11510/51, ~by,1 ,:Iasl~~k~n; ~ut~mo
bílu »F.« 503 bratr žallovanéh>o Karel Júsef S., a ze z]lstem, ze 2alo
vaný byl v dabě úrazu výhradným a sku>!ečným vlastníkern ~utom'Obilu 
»F.« s kterým se úraz stal, jest v ro21porusob:~~hem cefhflka~, neJ~?:u 
jeho vývody odúvodněny netolik.o proto, ~e m~sl soudy ta~ove?,o z]l~
tení neučiniIy, ale i proto, že vy,pIS z p01,lcelmho automoblloveho reJ
stříku okresního úřadu v P. nepodává důkaz o skutečných vlastnostech 
a p'Oměrech podnikatelských, nýbrž slouží jen evidenč,:i~ účelům, j~k 
bylo dovodeno, v rozhodnutí Č. 11553 ~'?'~ n. s., na ,nez se ?dkazu~,:. 
U21naly-li nižší soudy, že žalobce byl pO]lsten podle. zak?na o~~raz. pO'I'· 
děln. proto, že ho bylo užívámo ve vykonu sl11'lll'vnr s,lmby pn provozu 
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. jízd.ních silo,strojů, a že se nehoda, o niž tu jde a z níž žalobce vyvo
wje zažaIova,n'Ý nárok, staIa při provozu silostroje a tedy při činnosti 
pojištěné, a ž,e by ludíž šlo o úraz podnikový, l<clyby byl žalobce sku
tečně úraz utrpěl, jest jejich právni názor schváliti. 

čís. 16201. 

Odpovědnost majitelů domů za pád římsy. 

Majitelé domů odpovídají podle § 1319 obč. zák. nikoli jen za oby
čejnou péči (§ 1297 obč. zák.), nýbrž za péči zostřenou se zřením na 
to, že se třetí osoby nemohou vůbec nebo jen ztěží chrániti před hro .. 
zícím nebezpečím. Důkazní břímě, že byla vynaložena veškerá péče 
nutná k odvrácení nebezpečí, jest na majiteli domu. Takovouto péčí 
'jest_a péče, kterou 121e podle názoru životního styku, podle poměrů 
a stavu věci rozumně od majitelů domu očekávati. Pokud je tomu tak, 
dal-li majitel dům proWédnóuti příslušnými odborníky. 

(Rozh. ze dne 16. června 1937, Rv I 94/36.) 

Ža,l,oIba na náhradu škody, jíž se žalobkyně domáhala na ža:lované 
maji,telee domu proto, že jí byl z:pi1soben úraz pádem části podkrovní 
římsy, jež s.e utr.hla a žaIobkyni zasáhlll,byl'a zamítnu,ta s o u d Y 
vše ,e h třÍ' 's. t 10 I i c, n e j vy Š Š jl lID S ,ou di e m z těchto 

Po prá,vní, stránce (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) jest žalobkyni při'Svi'dóti, že 
zákon v § 13119 ohč. záck. neuldádá maji,teJ,ům dlomů loli'koohyčejnou 
péči' o stav domu, jak ji má na mysli předpi's § 1297 obč. zák., nýbrž 
péči wstřenou hledíc na tO,že se třetí osoby nemohouvů:bec n'ebo jen 
ztěží chrániti před nebezpečím tam uvedeným, a mimo to přesunuje 
předpis § 1319 obč. zák na majitele domů břímě důkazu, že užili veš
keré péče nutné k odvr"cení nebezpečenství. Avšak ani tu se na nich 
nevyžaduje všechna vůbec jen pomysliteIná péče, nýbrž všechna péče, 
kterou lze podle názoru životního ,st}"ku, podle poměrů a stavu věci 
ro·zumně od nÍICh očekávatí. Takováto péče zprošťuje majiteJ.e domu 
odpov,édino-sti uložené jim ustanovenim § 1319 obč. zák. žalobkyně spa
třovala zavinBní žalo,vané v tom, že nedala od roku 1924 provésti na 
domě větší OlpraNU, ž,e neudržoval,a ř'ímSlli v řádném stavu, aby nemohla 
spadnouti. Nižši soudy zjistHy, že žalovaná dllla v létech 1923, 1926, 
1930 a 1932 d:ům prohlédnouti a opraviti, že řemes,lnici tam u'ledení 
shledali dům v dobrém stavu, že na římse, jejíž pád způs·obi,J žalobkyni 
úraz, nebyl patrný vl·iv povětrnosti, že nebyl nebezpečný stav římsy 
žaJ.ované zn"m při veškeré opatrnosti, že nebyl zevně znatelný ani pro 
pokryvače Vlad,slava V., že tedy nějaké nebezpečí hrozící snad pádem 

, 
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řimsy nebylo vůbec zevné znatelné ani nemohlo býti předvídáno. Jest
liže pak nižší soudy došly k úsudku, že se žalované podařil důkaz, že 
u.žila veškeré péče potřebné k odvrácení nebezpeči, posoudily věc 
správně. 

čís. 16202. 

Poměr dřívějšího rozsudku vydaného ve sporu o rozvod, skon~enéh? 
zamítnutím žaloby, k později zahájenému sporu o rO'zluku manzelstvl. 

Byla-Ii žaloba manž,elO'va na rozvod manželství ?- výhra;dné. viny 
manželčiny pravoplatně zamítnuta, mohl by se manzel domaha!t rO'z
luky jen tehda, kdyby dokázal, že po vydání rozvodové~O' roz~~.~a: 
staly skutečnosti jež by byly hud' samy, nebo ve .spoJení s dř1veJS11111 
slrutečnostmi zpftSO'bilé prokázati manželčinu vinu na tOI11, že manželské 
společenství nebylo obnoveno. 

(Rozh. ze dne 16. června 1937, Rv I 1283/37.) 

Srv. mzh. č. 4686 Sb. n. s. 

S ,o udp r v é s t o t, ic e vyhověl žalobě manžela o rO'zluku man
žel's,tvi sporných stran jedn!JJk pro z:lé nak,IMání' (§ 13, e) rozl. zák.), 
j-edna'k pm hluboký rozvrat manže'!,ství (§ 13 h) rozl. zak.), a to z Vlny 
O'bou' manželů. O d vol a c í s o u d na odvo,l·luní žalované žalobu za
mítl. D ů vod y: Odvolání jest v právu. Již ve zrušovaCÍm usnesení ze 
dne 15. ",ří 1 9G3 bylo ,prvému soudiu vytčeno jaM? vadnost, ž,e nedbal 
předcházejídho provedeného sporu o rozvod manzelstvl, (,zn. sp. Ck lIa 
437/27 prvého soudu), poněvadž bez jeho znal-os\il schazl podklad pro 
pO'souzení nenÍI-.{.i1 s-nad na ža'lobci .převážná vina- ua hlubokéml rozvratu 
manžel'stvl" a ~dJa 'snad urátlivé výstupy žalO'lané nejs·ou jen důsledky 
jím způsobeného rozvratu. Prvý soud provedl! důkaz řečenými spisy, 
avšak zjistil z n,Uch pOUlze, že žalobce tehdy se žal0I;0u na rozv?:d ~e~ 
pochodil, jinak si však výsledk~ dotčenéh.o r?z~odo~eh? .. sp?ru oClVldn~ 
vůbec n,evšíma!. Jenom taik tohz lze vysvethlt, ze prehllzl', ze 10 hlaVnI, 
z čeho jest žalovaná i v n~nějším SpoTU o rozInku obviňo'vána, bylo 
už předmětem sporu o rozvod a tam také o tom pra,voplatně rozhodnut~~ 
takže v tě-chsměrech, třebaže se nyní žalUje o ro'zluku, Jde o- rozepfl 
rozsouzenou, na jejímž výsledku nelze (bez obnovy) nk měniti. Jestliže 
tedly procesni soud, opřev se o důkazy, které se vztahují na dobu před 
rozchodem sporných stran, dospěl k závěru, že žalovaná tehdy žalobce 
opětovně be~důvodně urážela resp. jej k nad'ávkám vyprovoloovávala, 
s. nim zle nakládal'a a jemu vyhrož'ovala a že tím a svým způsobem 
života převážně způsobila hluboký manžel'ký rozvrat, oeit" se v ne
možném rozporu s naprosto opačnými wzsudky vydanými ve výše uve
deném sporu rozvodovém, l<de všemi třemi stolicemi soudními bylo vy
sloveno a zdllrazněno, že zjištěné urážky žalova,né (slovní i skutkové) 
jsou omluveny zkl,amáním, kterého se žalované dostalo v manželstvl, 
že nešlo II ní 'o snahu sni'žovaU manžela, že příči1nou hádek byl on sám) 
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a že pr'oto nelze v urážlivých činech a v chování žalované spatřovati 
důvod k rozvodu, že žaloba není odůvodněna ani námitkou neh'Ůspo
dárnosti žalované, že nemůže býti dávána žalované vina -- alespoň ne 
t",ková, aby byl·a důvodem k rozvódu - na tom, že se jí nep'Ůdanla vý
chova dětí, a že z celého stavu věci je pMrno, že na nastalém hlubokém 
rozvratu manželství je převážně vinen ža·lobce. Prvý s'Ůud tedy zá'Sadné 
pochybil, když nedbaje předpisu § 240, po'sl. odst., c. ř. s., znovu to, 
co se stalo před rozchodem 'sporných stran a co bylo už předmětem 
předcházejícího sporu rozvodového, přetřásal a pak rozhodl, docela 
opačně; zavini,l tak, že byly o týchž sporných 'Ůtázkách vydány roz
sudky sobě odporujíd, a to je nepřípustné. Na toni nemůže nic změniti 
t'Ů, že v podrobnosteah přibyly k tomu, 00 vyšlo, 'najev'Ů ve sporu mi
nulém, ještě také některé ,skutečnosti nové, nehoť i ty majl význam 
toUko v rámci buď rozlukového důvodu opětovný,ch urážek, anebo hlu
bokého . manželského rozvratu, a ty důvody byly již rozsudkem 00 r.QZ
vodu jednou pro vždy vyřizeny. Jedinou otázkou tedy jest, zda se snad 
žalovaná neprovinila ještě něčím dalším po skončení sporu rozV1odového 
tak, aby to mohlo býti dŮV10dem rozluky. Po té stránce vš",k zjištěné 
skutečnosti nepo'staču~í k tomu, aby žalobě bylo v)'1hověno. Kclyž se 
totiž uváží to, co všechno bylo zjištěno ze života sporný,ch stran z doby 
před jejich rozchodem a před skončením jejich spom 00 rozvod, jest 
míti za to, že n·ové naclávky a urážky žalobce žalovanou nejsou zřejmě 
zase ničím jiným než relUkcí na žalobco'fochovánf, zejména na jeho 
poměr s Annou Š., že tudíž za,se nejsou rozlu'klovým důvodem podle § 13, 
lit. e) ro'Zluk zák., a že ostatní zjištěné s,kutečnoO'sti, nezakládajíce samo
statného rozhtko''fého d"vodu, mohly by míti význam jenom v rámci 
hlubokého manželského rozvratu. Ty 'fšak v SOuzené věci nemohou býti 
důvodem r'Ůzluky, když byl hluboký rozvrat v manželství sporných ,stran 
dokonán již dávno před nimi z přÍ'čin jiných. Proto neni tu vůbec nic, 
pro CO' by bylo možno vyhlověti ža'!obě o rozluku manžel'ství z 'finy ža
lcm,né, a když se tedy ta k žalobě nepřip'Ůjila a navrhla výslovně její 
zamítnutí, bylo na ro'zluku manželství' sporných stran u,znáno neprávem. 

N e j v y Š š í s o u d nev)'1hověl dovoJánL 

Důvody: 

V souzené veCI jde především 00 po~měr diří,vějšího sporu O rozv'Ůd 
manželství od stolu a lože k nynějšimu sporu wzlukovému. Rnzsuidlkem 
klraj~kého SOUdllJ v Ch. ze dn,e 7. února 1'128, č. j. Ck IIa 427/27-21, 
ktery byl potvrzen rozsudkem vrchního soudlU v P. ze clne 2. října 1928, 
~. j. Co V 216/2&-30, a nejvyššího soudu ze dne 24. k'fětna 1929, 
c. J. Rv I 1833/28-1, byl,a zamítnuta ža'loba O' rozV'od z výhradně viny 
žalované. Dotčeným rozsu,dkem, jeho~ správnost nemůže býti již pře
zkoumávána (§ 411 c. ř. s.), bylo z~ištěno, že příčinou man.želských 
hádek byl žalobce, který přesto, že 'hyl pohIa'vn,ě nemocen, ch'Ůdi.] do 
ho'stince a flámoval, napadal ženu, nadával jí, dopouštěl se výstřed
ností při Ů'bcování a bezdůvodným opuštěním společné domácnosti "pů-
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sobil hluboký rozvrat manželství. ,Nad~vky. aOČeči žaJ,~va?é byly. vy: 
světleny jejím zklamáním v mamdstv:, a JeJ":"', ro~msemm. Spravne 
uS'llZuje odvolací soud, že by ,po ,pravm moC! receneho rozsU'di~u mohl 
žalobce odůvodniti žalnbu nyní podanou o rozluku Jen &kutecnostnll, 
které nastaly teprve po vydání rozvodového rozsudku a jež by buď 
samy, neb aspoú ve spojeni s dřív,ěiším; sk,uteč~ostml ~yly zpusoblle 
prokázati vi,nu manželčinu na tom, ze manzelske spnlecenstvl nebylo 
obnoveno. Odvolaci soud takto věc posuwje, dospěl i k správnému 
wsudku že skutečnosti nově uvád.ěné ani ve spojení se skutečnostmi 
uplatn~nými v wzvodovém sporu n~mo~lOu býti roúukovým .~"vode11l 
podle § 13 pí'sm. e) nebo h) roz]" zak., ze nove nadavky a urazky pr?
nesené žalovanou jsou zřejmě jen rea'kcí MaV1ně na ž~lobců~ po,?,er 
s Annou Š., který přece 'jest hlavní překážkou obnovem manzel~ke~o 
spoJoečenství stran. Žalobce nepráve:n vy:ýká, ~e 'Ůdvolací S'OU?' zame
ňuje pojem rozvodu a rozluky mame!stv!., Z duvodu, nap,aden;ho ro,,
sudku jest zřejmé, že toho rozdílu odwolacl súud pine d:~a, ovsem pra
'fem pojal do svých úvah i situaci ~ytvořenou r~:z~o.dovy~ rozsud~em. 
Jeho důvody nejsou 'fy'fráceny vyvo:cly do\'oIam, ktere JSou' d1'1em 
i v rozporu se spisy. 

čís. 16203. 

Bylo-li hospodářskému a výrob~u ~O'lečenstvu (~žstev~ m!é
kárně) povO'lenO' správnlm úřadem uzívánl (prO'~z) mlek~y, !es~ za· 
loba sO'useda dO'máhajícíhO' se zákazu zásahu dO' Jeho vlastmctvt hrmO'
tem, pO'suzO'vati pO'dle § 364 a), nikO'li podle § 364 O'bč. zák. 

Předpis § 364 a) není O'mezen na zařízeni živnostenské, nýbrž vzta
huje se i na podniky jiné. 

(Ro,zh. ze dne Hi. června 1937, R 11 2005/37.) 

Ža;lobce, jenž jako vlastník st. p. Č. kat. 566 s domkem č. p. 844, 
zapsaným ve vložce č. 1192 ka,. území, H., sousedí se st. p. Č. kat. 56/2 
s domem č. p. 745, zapsaným ve vložce Č. 1102 kat. území H., kterážto 
nemovi'tosl patří: žal!ov8:né Rolnické družstevní mlékáJmě, zaps. ,spole: 
čenstvu s r. o. v H., se dom<lhá na za,lovaném společenstvu, které v dúme 
č. p. 745 v H. provozuje mlékárnu, aby bylo uznáno právem, že ž.alo~ 
vané družstvo zasahu:je ,při provozu mlékárny do žalohwva v!astmctvI 
k nemovitosti na st. p. 566 ve vložceč. 11!92 kat. území H. kromoby
čejným hřmo'tem, který jes! z~ůsobován .st:ojním zař.íze,nin;, v, n;1~kár,"ě 
umístěným v takové mí,ře, ze Jest znemozneno normalm UZlvam z8:l,ob
covy memovitosti potud, že s,e znemožňuje no,rmální ~paní v žalob
cov.ě domě, že jest povinno upustiti od zásahů tak, aby .spánek v ž"'l?b
cO'fě domě clo, 6. hodiny ranní mohl býti nemšený. Prah žalobě namltlo 
žalované společenstvo, že zásahy do ciúho vlastnictví, jsou-Ii vůhec 
způs'Ůbov"ny provozem v mlékárně ža'lovaného, js:ou v nutné SOUV1S-
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lo~ti s pr?,:ozem úředně schváleným, ježto žalované společenstvo uživá 
~~nzent, Jez od!po~ídá 'provozovacímu konsensu. Žal·obce proto. nemůže 
za~atI ,zanH:ze~1 ImiSI, I kdyby dostoupily stupně u'ved.eného § 364 
obc. zak,; nybrz ~y se mohl za podmínek § 364 a) obč. zák. domáhati 
pouze, n,,,,hrady s.kOdy, Ostatně nepřímé imise, o něž zde jde t. i, 
h~~k: J,'ou tolik? obyčejné, nepiesahují obvyklou míru a nezat"raňu]; 
~zlvanl sousedmch pozemků v místě obvyklému. Mlékárna jest po,lo
z~na ve čtvrtI, kod:e ,bydl' většinou zemědělci, - sám žalobce jest rol
nl:kem :- a k~:e lide vstávají v létě již o 4, hodině ranní, kdežto mlé
karna zalovaneho pracuje pouze Vz hodiny denně, a to v létě od 51' 
ho.d:ny ran~í a v zimě ještě později. Žalobce uvedl, že na straně žal~: 
vaneho~ruzs!~a neJd.e a ne'llJIůže aíti o' obchodni živnost ve smyslu živ
nost:nske,ho ra?u, pon~va9.~. žalovaná mlékáma jest ustavena na pod
kla?le druz,stevmm, a z te pncmy nebylo anI na místě živnostenské schva
I:~vam p~ovozovny, POdl'e" ž!vnostenského řádu schvaLuje živ,nosten.ský 
urad pouzeprovo~ovny pn ~Ivnostech, pro které platí živnostenský řád, 
~ lroto pro,:eden,e schvalem provozovny jest neplatné a nemá právního 
ucm~u, ponevadlz nebrlo provedeno podle zákona, Avšak i kdyby se 
schvalem provozo\O?y ~alovaného družstva živnostenským úřadem stalo 
pravem: tedy s-chvalem to zamklo podle § 33 žiVIL ř., iežto od březn~ 
1926 ,az dlo roku 1935 nebyla mlékárna žalovaného v provozu. S o u d 
p rve, s toL IC e zamítl žalobll, D ů vod y: žalobce se d.omáhá za
me~e;H kmm:.~by~ejných n~p,římých imisi, vznikají.cí-ch hlukem strojní 
m].ekar~y patncI zalovwnému družstvu, zlÓlržovací žalobou podle § 364 
obč; z<rk, žalolbc~ nesprá'Vně uvádí v žalobě, že žalobui nárok opírá 
t~ke o ,!>stanovenol § 364 a) obč, zák" neboť podl'e posléz dotčeného 
zako,mneho ustanovení' by se mo.hl diomáha,til J'enl náJhrady· škody .kde't 
' t b '''d . , z o 
lilO 'lil lib I~StJ. se ?.omáhá, ,aby žalované družstvo Irpusiilo od zásahú 
!ak" ahy s,pane,k ~ zalohco'v~ domě do· 6, hodiny ranní mohJo býti nem
~eny, a ?edomaha se te,~y ,~ahrady škody, Při zkoumání, hlavní námitky 
zal~vaneho Jest sO~lldu resllI otazku, "da strojní- mlékárna jest »zaří
~enI,m na souse9?v~ po~emkll úředně schválenSnm« a zda Jest zdržovací 
~,alo~a pro, neJ'nm~~m!se ,kromobyčejné 2lpi'uso'bované takovýmto za
nzem,;, pravne mozn~cl nI~oli. V té přičině soud spisy okresního úřadu 
~ H."c; J. 1536/1/V }IIV" zFstJ,]., že na zákl,adě výsledku komisionálníilO 
]edln,am ze dne 12, cerVlna 1926 bylo d'otčeným okresním úřadem dne 
1~. cervna, 1926 povO'leOl? lIží'~áni ml'ékárny v H" ježto bylo podimí-nkám 
predepsa,~,ym povolovaclm vyměrem vyhoV'ěno, Spisy okresniho úřadu 
v H., Č, J, 2682/V /11 ,Přest., j,est zjištěno, že 29, prosince 1934 bylo 
učm,:,nočetn~ckou st~mci oznámeni pro přestupek živnos.tenského řá.du 
ma pr:"dsed:u za,lov~neho sF,olečeastva Jana D., že neohlásil znovu provoz 
mleka!:ny .zalovanyrn dr-uzstvem, a, dale bylo u:činěno omámení žalob
c,;m, ze SI v domě, .o nějž jdle, ,nějaká společ-no,st zařídila strojní, mlé
karn~, ~de se pr,acuJe dl'?u:~o do n~ci a brzy ráno, twkže jest žalobce 
vyr~sovan ze spanlku. V.setrem pole zavedeném bylo zjištěno, že žalo
valne. společensh'o zahaJl'lo proV'oz po opětném převzetí mlékárny po 
Vlkto~u D;, ktery v}oce 1932 a 1933 provozoval v místnostech mlékárny 
~tro]nI pradelnu. Pn opětném zaháJjení provoZIli mlékárny byly na stroj-

I , 
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ním zařízení učiněny menší, opravy a byl postave'n nový stroj pasteur 
na místě starého opotř(!bované'hlO pasteuru, jinak zůstal,o vše při pu
vodn,ím zařízení,. Na základě toho vyšetření bylodpovědiný zástupce 
žalovaného františek K. od, přestupku proti' živnoste,nskému řáclu osvo
bozen a nové komisionální řízení a kolaudace nebyly vykonány, Podle 
výpisu ze spol,ečenstevníiho r,ejstříku a stanov založefliých ve spisech 
okresního úřadu" Č. j. 1536/1/V živ., jest žalovaná strana založena na 
základ,ě zákona Č. 70/1873 ř. z. o společenstvech výdělkových a hospo
dářských a předmětem jejího podnikáni jest další z,pracování a co nej
lepší zpeněžení ml'éčn.ých výrobků dlodaných čÍeny společenstva na 
společný účet. Podle toho žalované sp,oJ.ečenstvo zpracovává po živno
stensku mlé6né výrobky (čl. IV uvoz. záJk, k ži'vn, ř.) a tím, že okresní 
úřad v H. vydal framtisku: K. živnostenský Hst ze dne 29. dubna 1924, 
Č, 11,290/0, dal najevo, že žalované společenstvo podléhá živnosten
skému řád.u, Že hospodářská a výdělková družstva mohou podléhati 
živno,slenskému řádu, připou,ští také oběžmfk zemské správy politické 
v P. z 2, května 19Q3, č. 15 A-Ul23/191.686. Ostatně také z ustanovení 
§ 92 zák. Č, 70/1873 ř. z, plllyne,že spoi'e'Óeostvo, které chce prpvolO'vati 
podnik, k němUlž jest podl'e zákona potřebí státní,ho povo'].ení, jest po
vinno opatřiti si takové povolení podlle platných předlpi,sů, Soudlu ne
přísluší zkoumati, zda ok-resní úřad vydal po zákon,u živ,nostenský list, 
neboť tu jde o otázkusprávnf (§ 96 ústav, lis!.), a rovněž se nemůže 
zabýva,fi otázkou, zda povolení živnostenským úřadem udělené zanikl,o 
ve smysl!U § 33 živo. ř. tím, že mlékárna nebyla žalo.vaným provozo
vána vke než tři léta, neboť tu otázku řešil již okresní úřad a do'spěl 
k názoru, že povolení nezanikIo; i kdyby tedy ve skutečn'osti povolení 
mělo zaniknouti pro tříleté neprovozováni, tu o'kresní úřad svým roz
hodnutím schválil opětně zahájený provoz. Avš<rk i tehda, kdyby provoz 
mlékárny v souzené věd nepodléhal ustanovením živnostenského řáJdu, 
pak žalobce sám připouští, že provoz ten podléhá zdra'Votné poIfcejnímu 
dohledu poHUckéhn úřadu, a dále že ,se zřeními na to, že se v 'ml'ékárně 
žal,ovaného pracuje také parním kotlem, podléhá kotel periodickému 
zkoušeni a V'yšetřování, a strojní zařizeni dohledu živnostenského",I!:spek
torátu. Při kolaudaci dne 12, června 1926 byb mlékárna,O niž jde, 
schválenla také zástupcem stavebn.í správy státní a zástupcem ži\Cno
stenského inspektorátu. V § 354 a) obč, zák se mluví o úřed:ně schvá
leném zařílzení (»beh>ord~kh genehmigte Anlage«), Podle náwru soudu 
jest dotčeným »úředně schvá'leným zařizením« rozuměti k"ždé schvá
lení s hlledis:ka veřejného zájmu (Krč:mář v Právníku 19)6, strana 771), 
neboť důvody" které vedly zákonodárce k ustanoven.í § 364 a) obč. zák, 
lze shrnouti ve slova, že nákladné investice nesmějí přijíti na zmar, 
a proto i v takovém připadlě může se postilžený domáhati pouze ná
hrady škody, 'když imise budou. z.působeny »zařízením«, !. j. když 
za,řízeni působíd imise bude dohotoveno, Soud do'spěl tedly k pře
svědčení, že strojní mlékár'na žal'ova:ného jest zařízeTIlí~m úředně schvá
leným ve smyslu § 364 a) obč, zák" že by se ž",l'Obce mohl domáhati 
pouze náhrady škody způsobené zás"hy při provO'lu mlékárny a že 
tedy nemůže žalovati zdržovaCÍ žalobou, Od vo I a c í s o li d uložil 
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sou,dlu prvé stolice další' jednáni a nové rozhodnuti. Důvod y: Jest 
nesporné, že žalovaná mlékárna jest zřízena podle záJkona ze dne 
9. dubna 1873, Č. 70 ř. z. j.ako společenstvo výrobní (produktivní) a že 
př,edmětem jejího podnikání jest dále zpracovMi a co nejlépe zpeněžiti 
mléčné výrohky dodané od členů společens,tva na společný účet. Je to 
spolek, jehož účelem je ,napomáhati hospodářstvi svých členů provozo
vámím závodu,. Je především zkoumali, zda bylo žal'ovanému potřebí 
živnostenského schválenj, provozovny, tedy, zda Vle smy-shl § 364 aj 
obč. zák. jde o pro'Jozov@ úředlllé schvále,nou. Žal,obce již v žalobě 
tvrdil, že ža]ovaná mlékárna jako společenstvo' podle zákona společen
stevního nepodlléhá živnostenskému řádU! a že tudlíž procesní soud ne
měl přihlížeti k lomu, že provozovna byl,a schválena okresním úřadem 
v H. podle příslušných ustanov·,ni živnostenského řádu. Procesní soud 
zjistil spisy okr€JSního úřadu v H., Č. j. 153&(I(V živ., že na základě 
komisionálního jednání ze dne 12. če'rvna 1926 bylo řečeným úřadem 
v H. dne 13. června 1926 povoleno uží,ván& mlékárny v H., ježto bylo 
vyhověno předepsaným podmínkám. Jde tudíž o to, zda soud jest opráv
něn zkoumati výš,e urvedený správn,í akt a zda jest pro, sOUld záva:mý, 
či nikoliv. V § 364 a) obč. zá:k. se mluví o zařízení úředně schváleném, 
a proto .podle názortl odvolacího. soudu jest s.oud povinen a oprávněn 
zkoumati, zda v soulzeném přírpadě jde o úřední schváJení', zdla se schváC 
lBní to stalo podI,e úkona a zda ho bylo potřebí, neboť, mohou-li soudy 
přezkoumávati platnost nařízení, t. j. zda a pokud nařízení jsou pro soud 
závazná, mohou také zkoumMi, zda tím, že správní úř-a-d nedopatřením 
schváJi,J provozovnuspolečenstva, aniž toho bylo podle zák. č. 70(1873 
ř. z. potřebí, byl porušen zákon, či nikol,iv. Procelsn'Í soud zaujímá Slta~ 
noví'sko, že jde o provozŮ'vnu: úředně schváil,enou, .a dovolává 'se k odů.
vodnění svého náz.oru oběžnlku zemské spráJvy politiiCké ze dne 2:. května 
1923, Č. 15 A(1923. Podle názoru ,odvolacího' soudu ll'vedený oběžnik 
řeší především otázku spo,lečenstev konsumních (spo!řebnich) neuvádí 
nic o zásadách zákona Č. 7.0/1873 ř. z., takže jeho obsah není ',pro soud 
závazný. Žalované společenstvo jest organisováno pocl],e zákona č. 70( 
1873 ř. z. a dI,e obs<lJhu řečené!lo zákona žalované společenstvo nepo
třebovalo úředníh'O schválení provoz-llÍlCh místností po stránce živno
stenské, totiž se stanoviska ži'Vlllostenského řádu, kde jedině jest schva
lován,í provozoven předepsáno, neboť žal10vané sp'Olečenst'JO nen'Í žádnou 
obchodní živností podle živnostenského řádu. Jest ovšem ji's!é, že při 
provozu svého podnikání pod'léhá dohledu zdravotně policejnímu se 
str<lJny ,politiokéh,Q úřadu, ale pmvozovny n.epotřebují schválení dle živ
nO'stenského řádu, takže bylo-Ii v daném případě schválení udělenO', 
nemá právního účil1l<u, neboť nebylo pmvedeno podle zákona. Nejdeť 
u žalovaného společenstVla o ži,vnost, nýbrž o hosp,odářské podporování 
svých členů. Pmces.ní soud zamítl žalobu i proto, že neuiZnal za potřebné 
zabývati se otázkou, zda ve smyslu § 33 živn. ř. zaniklo, povolení udě
lené živnostenským úřadem tím, že mléká:ma nebyl'a .provoz.ována ža
lovaným společenstvem více než tři leta, ježto tu otá2!ku řešil již okresní 
úř<Ld, který dospěl k názoru, že povol'ení ·nezamiklo resp. svým rozhod
nutím schválil opět.ně zahájený provo,z. Při ustanovení § 33 živo.. ř. jde 
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pouze o výklad záJkona a tu můž,e soud přezkoumávaH správnost po
stupu správnírch 'orgánů, poněvadž nejde o volné uváženÍ. Jak jest viděti 
z přiložených spisů živnostenského úřadu o trestním řízení 'správním, 
vedeném pmti předsedovi spo.]ečenstva žalovaného družstva Janu D., 
š,lo sice o oznámení, že nový pwvoz mlékárny nebyl' ohlášen, ale mkde 
v onom spise není" kde by se zjišťovalo, kdy onen provoz ustal. Jed
natel žalované strany FranUšek K. uvedl pouze, že provoz by,1 přerušen 
asi na 16 Imiěsfců, a poté se trestní spráJvní sp,jls končí roz'sudkem osvo
bozll'jídm pm nedostatek skll'ntkové podstaty. PodIe výtahu z rejstříku 
společe,nstev bylo spO'Iečenstvo zrušeno a vstoupilo do I'ikvidace drTIe 
27. února 19'29 a teprve 11. listopadu 1934 se mlmořádlná valná hro
mada usnesla na zrušení likvidace a na obnovení činnosti družstva 
Z toho p}yne, že po dobu pěti let žalované společenstvo podnik nepro
vo.zovalo, že tedly byl přefU'šen na dobu více než tři I,eta. Proto podle 
§ 33 živn. ř. schvál'ení provozovny zaniklo, takže již také z tohodlůvodu 
nejde o podnik úředně sohválený. Nemůže tudiž býti soud vázán tim, 
že okresní úřad dospěI k názoru, že po'V'olení, udělené svého času ž.alo
vanému družstvlll neprovozováním mlékárny více než tří let nezanik1n, 
neboť zde jde 'O výkl'ad zákona. Bude tedy věcí procesniho soudu, aby 
po případě bez d~lšího jednání ve věci samé meri!orrně mzhodl. 

N e j v y Š š í s o' u, cl zrušil usnesení odvolacího soudu a u,loži! od
v'olacímu soudu, aby znovu o odv,olání rozhodl. 

D ů vod y: 

Jde o to, zdra se má spor,ná věc posuzovati podle § 364 či podle 
§ 364 aj obč. zák. Podle zjištění nižširch 'soudů bylo okresním úřadem 
v H. na základě komi,sionrMního jednání vjÍlměrem ze dne 13. červ,na 
1926 p'Ovoleno 'po str"nce ži'vnostenské užív,áni, mlékárny, sousedicí 
s domem žalobcovým. Zdali takového ,po,volenI hJredk na to, že žalioVlanrá 
strana jest výděIl<o'vé a hospodářské společenstvo podle zákona č. 70/ 
1873 ř. z., bylo třeba čHi nic, nepřísluší zkoumati soudu, neboť v té 
příóně jde o' rozhodmutí pří.slu·šného správního úřadu, vydané v mezích 
jeho plusobnosti, a je proto pm soud záv'azné. Otázka ta je však také 
bez významu proto, že předpis § 364 a) obč. z,rk. mlu'1í jen o zařízení 
úředně schvál,eném a že s.e neomezuj.e na zaříz,ení ži\nnost'enSlká, takže 
jest nll'tno vztah'o'vati jej i na podniky jiné (srv. Ehremweig, Sachen
reeht, 19123, str. 135). Nelze také seznati, proč by úředně schválený 
živnostenský podlnik lysické osoby p'o.úval výhody stanovené v § 364 a) 
ohč. zák., kdežto stejný podnik výdělečného společenstva, mvn,ěž úředně 
s,chválený, nikoli. Co se tjÍlče toho" zda shora dotčené schválení pomí
nulo podle § 33, odst. 1, živn. ř. tim, že započatý provo'z mlékárny žalo
vaného společenstva byJ. po více než tři léta př,eru~en, byla tato okolnost 
vyšetřována okresním poHtkkým úřadem v H. v trestním správním řízení, 
zahájeném n,a zákI.adě trest,ního omámení proti předsedovi žalovaného 
dmžstva, že neohlásiJr 'Olpětné zahájení provozu mlékárny. Z u'vedeného 
řízení jde najrevo, že podlIe výpovědi Frantíška K., který vedtl pro'Jo,z oné 
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mlékámy, byIo provozovánf přerušeno toliko po dobu asi 16 měsíců. 
Nepom:mulo .tedy ,~řediní schválení ze dne 13. června 1926. Proto také 
ohe's,nI pO!IÍlcky ~rad v H., jedi'ně v té věcí příslušný, nezastavil provoz 
mlekamy zalovane strany, ani nenařídil nové schv'alovací řízení nýbrž 
vydal dne 10 .. b!ema, 1936 pod č. 12746/2/V-10 nález osv'o'b~zující. 
Jde tedy u mlekanny zalovaného družstva o úředně schválené zařízení 
ve s:ny~lu. ~ 364 a) obč, zák.; úpačný názor odV'olacího soudu" na zá
klade neho'Z byl r?zsu~ek prveh,o, ~ou~u zrušen, je mylný, a bylo proto 
na'Pade~e , uvsnesem .,..zrusl'tt a vratltt vre,c odvoliacímu soudu, aby znova 
o odvolam zalobcove. rozhodl. 

čís. 16204. 

Jd~ ? vadnost řízení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.), neprovedl-Ii odvolací soud 
dopl~em vysilechem str~n .sám, nýbrž slyšel-Ii jen jednu stranu a výslech 
druhe str~y dal prov~st! s?ud~ dožádaným. Podle velícího předpisu 
§,488 c. r. s., se doplnem dukazu - kromě ohledání - může státi jen 
pred <>?volaClm soudem, a to i v případech, které by jinak spadaly pod 
§ 276, c. 1 ne!,o § 375, odst. 2, poslední věta, c. ř. s., ledaže by nebylo 
takove doplmní mozno provésti pro překážky faktické nebo právní. 

(Rozh. ze dne 16, června 1931, Rv II 838/35.) 

Srv. rozh. Č. 11128 Sb. n. s. 

Ž~l~ba, jí'ž se žalobkyn,ě (bydlkí ve Zlín-ě) domáhá na žal'ovanél!11 
(bydhoch ve Va·lašských KJ.ohoukách). zapl·acen,í 15765, Kč 35 'h .. I bl' , " , ,s, pns . 
ya n I z s lm I s o u d y zamítnuta, ' 

Ne J' vy Š š í s o ll' d zrus'I'1 n"' d' d k . '~pa eny rOESll' 'e a llil'ožil odlvolacímu 
smvd'u" aby po doplněn.í řfzení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Oprávněna jest žalobkynina výtka v,adJnosti řízení záležící- v tom Ž' 

?dv~!aCl so~d nep!ov1edl doplnění výslechu stran sim nýbrž vysl~Ch~ 
j~n zalo;,aneho a za,lobkynin výslech dal provésti dožádaným soudem, 

dv~lac~ ~OU? po;usIl lIm '."elicí předpis § 488 c, ř, s., podle néhož Sf' 
doplnovanl d~kaz,:.- kromě ohledání - může státi jen před odvolacín; 
soudlem, a to I v pnpadech, které by jinak spadaly pod § 216 č 1 anebo 
pod u~st~novetly poslední v,ětyodst. 2 § 315 c. ř. s., I'edaže by takové 
doplnen! n.ebyJ.o možno provésti pro překáŽJky faktické nebo právní 
(rozh,. c. 1,172~ Sb, 00, s,). Podle ~tavu věci nebylo v souzeném sporu 
t~~ove~o preka~ky:" a pr'oto o~d'."oh,cI so~d mě,] i žalobkynin výslech pro
vesl! s~m., Nez~lez~ na tom, ze odlvo'lacl soud věřil výpovědi ža,lovaného 
a,mkoh vypove~'I, z3!lobkyně a že doplnění skutko'vého zjí,štění odvob, 
Clm d soudem. op"r~ o ~ý1po;věd' ž3!lovaného, jenž byl s-lyšen odvolacím 
s.ou em, a ne o vypoveď žalobkyně, která byla slyšena dožádaným sou-
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dem. ~oxhodluj[d jest, že odvolací soud za účelem doplnění skutkového 
zjištění po:kládal za potřebné dopl,niti výslech obou stran, že na základě 
doplnění výpovědi obou stran rozhodl tak, že' ll'véřil doplněné výpovědi 
a že na tomto podkladě zjistil skutečnost pro SpOT rozhodnou. Byl proto 
napadený rozsudek z"u,šen pro dotčenou '."adll. řízení, která byla EPŮSO
bi-lá zameziti vysvětlení a důkladné posouzení rozepře, a věc podle 
§ 510 c, ř. s, vrácena soudu odvolacímu, 

čís. 16205. 

Byla-Ii ve vyvlastňo\\acím řízení složena odškodňovací částka 
u soudu pro ďřívějšiho vlastníka vyvlastněné nemovitosti a byl-li ten, 
kdo si z jakéhokoli důvodu čini na ni nárok, poukázán na pořad práva, 
může se domáhati na něm určovací žalobou výroku, že má ná1'Ok na 
složenou částku. Není na závadu, že bylo .možno podati i žalobu na 
plnění, t. j. aby vlastník vyvlastněné nllffiovitosti trpěl vydání částky, 
složené u soudUI ža1obd. 

Vlastnictví k vyvlastněnému pozemku se nabývá pravoplatt1ým vy
vlastňovacím výměrem a zaplacettim nebo složením odškodného u soudu 
Knihovní poznámka slOžení odškodného má toliko účinky poznámky 
uděllll1í příklep,u, 

Prodal-li bývalý v'lastník pozemek v době, kdy byla náhrada za vy
vlastněnou jeho část složena u soudu, nenabývá kupitel vlastnictví k vy
vlastněné části prodaného p<nemku, třebaže vyvlastňovací výměr nabyl 
právní moci teprve po sjednání kupní smlouvy. 

(Rozh, ze dne 16, června 1937, Rv II 921/35,) 

Srov. -rozh, Č, 8253 Sb. n. s. 

Žalovaní František K a nezletilý Valter K jsou dědici po zemřelém 
Hugovi K, který byl vlastníkem pozemku Č, kat. 1376/1 ve vložce Č, 8 
v H, H. Vyvlastňovacím výměrem zemské správy politické ze dne 1. čer
vence 1926, č. 65,143/IV-26, bylo uznáno, že Hugo K je ve smys,I-u zá
kona Č. 30/1878 ř, z, povinen pro zřízení vle·čné driuhy firmy G. K a syn 
v R odstou!piti jí za náhradu, kterou příslušný soud vyměří, plochu 
plochu 116 m' z pozemku Č, kat. 1376/1. žádost za vyvla,slnění dlotčené 
části pozemku j-rnenovanou firmou byla ve vloiceč. 8 v H. H. dne 
24. prosince 1926 kníhovně' ;pomameniuna, Usnesením oléresniho soudu 
civilního pro R-okolí ze dne 31. října W21, Č. j, Ne IV 518-26-32, bylo 
stamoveno pro Hugona K odškodné 1.144 Kč 64 h, které vyvlastňu'jící 
firma G, K a syn v B. dne 1, května 1928 složila do 'soudní uschovy 
pro Hugona K Složení odškodného bylo v pozemkové knize po'wame
náno dne 20. prosince 1933, Kupní smlouvou ~e dne 31. pro'sí'nce 1928 
a prohlášením z téhož dm koupiM žalobci od Hugona K pozemky Č, kat. 
1316/1 a 1798 ve vložce Č, 8 v H. H. za 44,000 Kč se v;šemi právy a bře
meny v těch mezíoh a hran,icí.ch, jak je prodatel do té doby držel a jich 
užíval nebo k tomu byl oprávněn, Usnesením jmenovaného soudu ze dne 
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7. listopadu 1930, č. j. Nc IV 518/26-92 bl" , 
ři!elna v B. K, aby vyplatHa částkw 1.744 1<t rEt~k~z~na Mes~ská spo
vsak usnesením téhož soudu z~ dne 14. srpna 1934 u~onov~ ., potom 
26-124, bylo slanoveno' d' , . ,.]. c IV 518/ 
Z 'I'h . . ' ze uve ·ene odskodne bude v"placeno de'dl'cu" m ·,emre.e 10 perClplenta H K"v" ',) , , 
P ok --'.. k , .. , ugona ., lesthze za·lobci· do 10. záři 1934 ne 
~ , aZl; ze zal ro-ellt zalobou o vymožení 'imi tvrzen-rh -

nehd'~ nar,oku na. výplatu' dolčeného Odškod~ého a bU'~eoll' aZ'atelodbY Sp?,
po ·ana ze budle 'I t ' , ,. -, a vcas 
rozepře: Dne 6. Z~ř~~~;4o~0~0~e~k~n~ až do pravo:platnéh? rozhodnutí 
hají urč.ení že 'im o I r,la I za o CI souzenou zalobu, Jíž se domá-

~1~i~~!h~nú~~~u2n~~~;~~n~;0!~~Vtd~~0~~eé~~' t;~!i~Ct t4 P;Osh~ář~:~~ 
vložce Č, 8 kat. uze~K a syn,:: B; za 116 m' poze'1!'ku č, kat. 1371/1 ve 

fo,~~ é OS ~ ~.I i c e u~n~i ~'~d~ez~:I~~~;anb]~,ovuO~~v~nímsl~ ~~na:~m7t~ ~a~ 
':k ,o d y, PO:kud od,"01ateIé (žalovaní.) tvrdí že tu n' d 

mIne pro zalobu llTC0'vaCI' rot." 'I' , .' em po " 
I ' , ',p Oze za obCI mohli za'lo ť .. 

p nenl, nelize s nimi souhlasiti Ža,loba p.od'an' , lb" va I pnmo na 
I ' , , I ' '.', ·a za 'OCl jest ° ď k eCne za 'Obou určovad 'na v ". v, v vsem -8' u-, , I ' ' cemz nt'C nemem to ze obsah . t r" v T 

ze za ova!TIÍ .j·s'ou povinni uznati '.' k .'" . . u]e ez zadost, 
Avšak nutno poukázati na to / ze k n"r~ ,o ne]z jd'e, přisluší žalobcům. 

. , ze o' reSnI soud civIlní pro B ·k I' 
semm ze d:me 14. srpna 1934 rozhodl že 'k,' .:0 o I usne-
vyplaceno Fmntišku K. a nezletHém', ods od ne 1.744 K:, 64 '~ bude 
Osvald B', a Josef N, do 10 '" 193~ ~altru J~,? ~eprokazl-h zalobci 
jimi !vrzeného a tedl s.', za~lh : ze z"kroc~h zalobou o vymoženi 
pravda, že žalobci mo.lI'i' . ~~~nt~ ~oal:awru na, ~y,~latU' .?dškoclného, Je 
povinni trpěti "by h C4l d " b~ o. p!nem, ze tO.'hz žalovanf jsou 
d' ,s ora Uve en'a odsko-clnovací částka bl" 
. ana, avšak i ža'!obou určovad s lni!' "k .'''' 'I a Jim vy
sením okresního soudu civi,1 'h P .' I BPn kaz" dany pm dotčeným u·sne
aby b 10 ' . . '. .. TI! o pro .-0 oh. Podle přílkazu jde o to 

~,IO~Žt:n %~h !y~~:~~~~t~1 e: J ~s~~~Ui:~m:ozh~í~~~ši;l~á~os~unz~n~ýe ~al tUb ,P ebnědz: 
JIs eno pravo té či oné- stran a b id "v. I '-, Z o e U' e 

pro B.-OIl<oM naří'dH, komu u ~ěhousle ,mo~n~" aby OIk:es~1 soud civi'lní 
Žalobci, kteří mají se zřením na do~:en~ castk~ ma byh vyplacena, 
brzkém určení ,pTáva m'ohll' k d ' , ' .okene 'sGuduI U'snesen,í, zájem na 

. . " .' ·osazem onečného' h d" . 
S?~:dlu cMlnlÍho pro B.-okoH. podati i žalob. '" ro~ o In~h okTesmho . 
pnpu'stnosti nemilže býti lieči Avš"k d I~ ~rcovacl, takze o jeJI ne
<lprávněno, Mezi stranami n'~nf s or o -,vo,'am jes,t yo hmotné stránce 
správou po1i:ti'Ckou v B vydán v 'Vla t~e, z~ v, do;be, kdy byl zems:kou 
zemku ,č, kat. 1376/1 v~ vl " 8 kYt ~ nov,acHI vymer, byli majitele.m po-

, ' '. a . uzeml H HuO'o K ' I ' van,e a otec žal'ovaného Oa'le ' . v' • b ., manze, zalo·-
ě . ,nem spome ze V' dob" . , 

n nI, vydaného okresním soudem dvHnfm' r. B ~ ,'e ~ymeru a odš!~~d-
1927, Nc IV 518/26-32 . ". .p ° . ?kol'l ze dne 31. njn-a 
1376/1, n,ý1brž že U'Vedlen? mn~~,;~lse~~lo,bcI v!astmky :poz~n]ku Č. kaL 
bylonapadéruo, byla náhl~a,ct;a z "I~, tk~ere stran spame par,cely ne
nov! K, ~ále vysví.tá ze spisu N~ ;;'t5~; meno,~, pJoch,u' přiználna Hugo
stolICI -dukaz a to z usnesen' k 'h /p6, jlmz byl proveden v prvé 
dne 7, k"ět~a 192,s, Nc IV ~1°~í;;nll 2~ S~UdUd:i'VilillÍI~o pr? B.-okolí ze 
0, K a sJ"n v B. Fž zaplati'la resp sl' ,~e 'O skodne v te době fhma 

, l. IOZI!,a. Ul soudu.. Posledním usne-
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sením byla Mě'stská spořiteln,a v B. K poukáz<Í!na, aby odškodné pře
ved,la na novou vkl"dní knížku a označila ji jm.én.em: »Firma 0, K a syn 
a inž. Ma" K v B., o-clškoďlné za vY'vlastněné pozemky pro vlečnou 
dráhu firmy 0, K a syn v B" v kat. území H, H. a S, B" Nc IV 518/26«, 
a aby ji vinkulovala pro okresní soud .civilní B,-oko.jj" takže nesmí býti 
bez povolení soudu nic vY'bráno ani z kapitálu, ani z úroků, a aby ji pone
chal'a v soudní, úschově. Tím, že odŠikoďné firmou 0, K v· B. :bylo zaplaceno 
a v,zato do soudní úschovy, sta-li se firm" O. K a syn v B. a inž. Ma'x K, 
vlastníky vY'vlastn,ěných ploch, n,a čemž nic neměni ustanoveníl po·sled
níihoodstavce § 34 zákona ze dne 18. února 1878, Č, 30 ř, z" podle něhož 
má poznámka účinek vykonané 'Vnucené dražby, t,udf.ž účinek přiklepu. 
Neboť z řečeného zákonného u,stanoveni nevysvítá:, že by poznámka slo
žení od:iíkodiného, která soudem nebyla ani nařizena, jak ze ~pisů vy
plývá, měl" konstitutivní účinek. Poz'námka má jen účinek deklaratomi, 
t. j, účinek, že každý může po·znati, že již bylo složeno odškodné a že 
se osoba, v jejíž prospěch se vyvlastnění stalo" 'stala složením oďškoď
ného majitelkou vyvlastněn,ýchi pozemků, Hugo K nebyl tudíž nejpozději 
dne 7, května 1928 již majitel-em vyvl'a:s,tněné plochy, prodej parc, 
Č, 1376/1 se st,,) nesporně dllle kUlpní smlouvy teprve dne .31. prosince 
1928, tudíž 'V době, kdy prodava,tel již nebyl malj,itelem vyvlastněné 

plochy. žalobci se domáhají zjištění, že jim přísluší nárok n'a odškodné 
za vyvlastněnoU' plochu, výhradně na základě kupní smlouvy ze dne 
31. pro-since 1928, jíž koupili, !pozemek Č, kat. 1376/1 se všemi právy 
a břemeny v těch hramicích, jak real·itu tu pwdavatel Hugo K až dosud 
držel a uží"a!. Jiného titUllu neuplatňují. Prvý soud hájí· názor, že proto, 
že žalobci koupi'li uve:clený pozemek Č. kat. 1376/1 se všemi právy 
a břemeny, mají i nár,olk na -odOíko:diné, které by,lo za vyvlas,tněnou jeho 
část složeno u soudU', Avšak nehledíc ani na to, že žalobci koupili no
movitost v těch mezích a hranicích, jak Hugo K pozemek, o nějž jde, 
s"m une 31. prosince 1·928 drže'l a u~ival, a že v té době vyvlastn.ěnou 
část pozemku již nedržel a neuží,vaI, nestačí mírok z kupní smlouvy ni
kter;rk k tomu, "by byla uznán·a ža'lohní prosba za oprávn-ěn,ou, Neboť 
k právům a břemenům, s kterými hyla nemovitoslt prodána, ruepatří již 
prob, že prodate! již nebyl majitelem vyV'l"stněné p,jDchy; ,právo na vy
dání DdškodnéhD, které mělo dlle usneseni okresního sDudlu, civillního pro 
B.-oko,j,f ze dne 31. října 1927 připad!n,outi HugoMvi K Hugo K měl 
obligační nárok na toto odškodné, žalobci: mu,seli by dDkázati, že tento 
nárok na n.ě prošel, a k tomu ne'stačí skutečnost, že nemovitosti nabyli 
dne 31. pro.si:nce 1928 kupní SmIDU"OU, n.eboť ta je ještě neopravňuje, 
aby žádali odškodn.é, které přf:slušelo Hugonu K za plochu, jejímž ma
jitelem v době odprodeje vůbec již nebyl, a kleré mu bylo již v době 
odprodeje phmánD, 

Ne j vy Š š í .s o II d nevJ"hověl dovolání. 

Oítvody: 

Pokud žalDv"ni v dovolla:cí oc\po'vědi poukazují na to, že určovací 
žaloba není v souzeném příp"clě na místě, ježto mohla býti pod"na ža
IDba na plnění, uehe jim při svědčiti a odkazují se v té příčilně na správné 
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Ddůvodnění odvolacího soudu. Dovolání kl,ade největšf důraz na to že 
žalovaní v prvé stolici netvrdili, že v drobě uz'avfeníl<upní smlouv~ ze 
d<1e 31. prosin,ce 1928 hyh již vla'stnicí vyvl!astněné plochy firma G. K 
a _~yl~.a ~,jkoliv zemřelý Hugo K, a že tedy odvol ad Isoud nebyl oprávněn 
pnhhzeh k této skutečnosti a že ji neměj, zjišťovat, INd!yž tak neučini'l 
prvý soud a když od"olací soud ani, provedené důkazy neopakoval ani 
nových důkazů neprovedl. V té přičin,ě však dovolatelé přehl,ížejí že 
o.d:,~la;i so.ud jestoprá.\nněn. i bez opaNování důkazů doplni,ti sNutkové 
zJlsten.1 prveho soudu a ze otazka, I<do byl v clobě dotčené kupní smlouvy 
vlla'slnrkem sporné plochy, jest otázkou právní a nikoE skutkovou.. Otázka 
ta je pro soU'z~ný spor důležitá, neboť ,nebyl-li zemřelý Hugo K v době 
prodeje vl~stnlkem sporné plochy, nemohl ji ani žalobcům jako vlastník 
prod~h ~ z~lobo nemohou se pouze na úkladě uvedené kupní smlouvy 
ct.o~m~hatl nar.oku n.a odškodné za plochu, která jim nebyla pmdrána a na 
~IZ. v,aslmckeho naroku nenabyli. Pw po·souzení té Q1tázky jest dúležité, 
ze Jde o vyvk,stňovad hzení podle záJkona č. 30/1878 ř. z. Nabytí vlast
mctvl k vyvlastně<1é půdě jest nabytí originární a neni k němu třeba 
kniho:vního, zápi,~u,. :'ři vyvlastnění .se nabývá vlastnictví' pravoplatností vy
vlastnovanho vymeru a zaplacenwl nebo složenim odškodnéhO' u s.oudu 
(srv. Klang: Kom k § 365 obč. záJk., str. 59~60, Ehrenzweig, S"chen
reoht, vyd. z r. lJ9'23, str. 249, rozh. Č. 8253 Sb. n. s.). Knihovni po
~~ámka složení odškodného má podle § 34 zák. Č. 30/1878 ř. z. tol,iko 
uCI'~~y poznáI?kr udělení příklepu (§ 72 knih. zák., § 183 ex. ř.), t. j. že 
d"~Sl kmhovm zaplsy protI dosavadnímu kn'ihlOvnímu v'lastní'ku z"klildají 
pravo Jen. ("hda, kdyby vyvllastněníl bylo prohlášeno za neúčirnné (srv. 
Ehrenzw.el~ 1. c.). J ezto tect.yodškodňovací částku 1.744 Kč 64 h, soudem 
pro zemreJ.eho. Hugona K stanlOvenoU', firma G. K a syn jako vyvJa.si
novatelka slOŽila u SIOUdll dne 7. května 1928, n,abyla tím dnem vlast
níctv~ k vyvla'stn.ěné pl,oše a zemřelý Hugo K nebyl v době uzavření 
N~PIll .sml-ouvy ze dne 31. prosince 19028 již vJ.astníkem oné plochy. Po
~e~"diz pak . .odškodné pŤÍ'sluší osobě, proti níž návrh na vyvlastněnI, smě
rUje a za; m Jest pokMdati tOhlO, komU' předmět vyvlastněni nál'ežel (§ 4 
ře:č. zák.), přisl~uší odškod!>é, když nebylo o něm nic zvláštního. ujed
nano, Hugonovl K re'sp. žaJov"ným jako jeho právním n<'lstupcům. 
~ z,e s,?'mého doslovu kupní smlnuvy ze dne 31. pwsi!>oe 1928 jde na-
1.ev.o, ze Hugo Kspomou plo~hu ža;lobcům neprodal, ježto jim pozemky 
c. k~t. l3,76/l.a l78~: pm~~l Jen v těch mezí.ch " hranicích, jak je sám 
do te ct.oby drzel a J1'ch uZllval :neb k tomu byl oprávněn, a jemu v t~ 
době sporná pllOcha již ne:nál'eŽela, Ol č·emž se žalobci mohl:i přesvědčiti 
z pozemko,vé knihy a ze spi1su Ne IV 518/26. To, že proti usnesení, 
okresní'~o sou;dul civHního pw B.-~'NoH ze dne ,3,1. říITna 1927, kterým 
brlo ods.k?drne ,~ta:n?veno, podala yrma G. K a syn co do. výše rekurs, 
niC n" vecl nemem Jednak proto, ze Hugu K rekurs nepodal a že mohlo 
?ýti te:dy jeho odškodné rekursním soudem powze "níženo, nil<oJii zvý
seno, Jednak proto, že rekursní soud usnesením ze dne 30. prosince 
1929 ~!snese'~í p~vého soudu v příčině Hugou:, .K potvrdil, a že po
tvrz.eITII to pusobl ex tunc, tedy .od doby 'vydanl usnesení soudu prvé 
stohce. 
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Sjednalo-li stavební a bytové družstvů s členem zvláštní smlouvu 
'O vypůvěditelnosti a splatnůsti stavebnlh'O vkladu, 'Odchylující se od 
stanov družstva, aniž byl'O výslovně uvedenů, že se člen v tom směru 
podrobuje stanovám a jejich budoucím změnám neb bud'Oucím usnese
ním družstva, plat! pro vypověditelnost stavebníh'O vkladu pouze tato 
smlouva, nik'Oliv stanovy nebo P'Ozdějši .usnesení družstva. 

(Rozh. ze dne 16. oervna 1937, Rv II 935/35.) 

Žalobě, jíž se žalobkyně jako postupnice domáhala na žalov"ném 
stavebním a bytovém družstvu zapla,cení 8.382 Kč 15 h, omezených za 
sporu na 7.907 Kč 05 h s přisl., jakožto n,edoplatku na stavebnim vkladu, 
vyhověly s o u dl Y vše c h tří s t o I i c, fl e j v y Š š i s o oU d z těchto 

důvodů: 

Jako rmpor se spi,sy (§ 503 Č. 3 c. ř. s.) vytýká žalo,van.é družstvo, 
že odvolací soud z výpo'vědi svědka Františka V. zjistil, že s Fmntiškem 
V. byla vědomě umluvena odchylka, že totiž stavební vklad je splatn'ý, 
když se do bytu nalezu.e náhradník i bez stavebního v'kladu, ačkoliv to 
žalobkyní v prvé stolici nebylo předneseno a ačkoli" prý toodpO'rnje 
svědecké výpovědi Františka V. Výtka není oprávněna. Stanovisku, 
o něž žalobkyně svůj žalobní nárok v prvé stolici opí,rala, bylO', že ža
lov·ané družstvo uzavřelo s postupitelem Františ'Nem V. zvláštní smlouvu, 
klerá se co do vypověditelnosti a splatnosti stavebního vkladw odchy
l·ovala od stanov družstva., a že podile do,tčené smlouvy neby!'a sphtnost 
V. stavebního vkladu vázána na náhradinika, který by složil stejný sta
vebni vklad. O tom nabídla žalobkyně dlrkaz nejen smlouvou ze dne 
13. dubna 1926 a stanovami družstva, ale i svědectvím Fran,tiška V., 
klery onu smlouvu s tehdejším předsedou žalovaného družstva Anto
nínem U. uzavíral. Zapadá tedy zjištění odvolacího soudu, že uv·eden'á 
odchylka byla tehdy vě,dllmě ujednána, do předttJ,esU' žalujicí- strany. 
K tomu zjištěni dospěl odvolací soud nejen hodnocením svědecké vS'
povědi Frantiska V., který zejména udal, že žalované družstvo patmě 
nahlédlo, jak těŽ!NO' se čllerrové zÍ:skávají, když klade pcidmínkm o ná
hradníku se stejným vkladem, a že proto u něho tuto přDsnou podmínku 
p<lk nekl"dJ.o, nýbrž i úvahou, že v proto kOlie o valné hromadě Mužstva 
ze dne 7. záři 1930, v němž byl usnesen text formu:láře zad:ávadch do
pisů (smluv) s dolo,žNou, že se stavební vklad nájemci bytu vrátí, jest
liže si opatří náhradnílka, který by jej složil a byt převzal, je v 10. od
stavci -llvedeno, že se touto smlouvou ruší všechny dosavadní s:mlouvy 
a ujednání, z čehož odvol-ací soud zjišťuje, že se takové odchyl!né 
smlouvy, totiž bez povinnosti staveb-ního vkladu při náhradníku před tím 
stávaly, jak tomu byl.o i II Františka V. Není tedy zjiMěnf odvo,lacílho 
"oudu v té příčiné v rozporu s procesními spi,sy. Když vš"k odvolací 



- Čís. 16207 -
854 

soud doplcňkem k zjíštění prvého soudu zjistU, že s Františkem V. byla 
,skutečně vědomě ujednána odchylka, podle níž nebylú podmínkou splat
ností jeho stavebního vkladu složení stejného stavebního vkladu ná
hradníkem, kterýmžto ,sku,tkovým zjištěním jest dovolací soud vázán, 
není již třeba se zabýw,ti právnim výkladem doslovu smlouvy potvrzené 
závěrečným listem žal,o'vaného drulžstva ~e cine 12. dubna 1926, která se 
stala perfektní dne 13. dubna 1926. V ,příčině stavebního vkladu byl 
FranMek V. i jako člen žakwaného družstva jeho věřitefem a platí co 
do jeho splatnosti jen to, C{} bylo mezi ním a dmžstvem ujednán'O (rozh. 
Č. 13114 Sb. n. s.). UstaJnovení § 2 stanov, které mluví o nevypověditel
nlých sta'vebních zálohách a stanoví, že o vypovědi:telnosti s,tavební zá
lohy rozhoduje valná hromada, nel,ze vztahovati na Františka V. jednak 
proto, že v závěreĎném liistě ze dne 12. dubna 1926 není zmínky o sta .. 
novách družstva, jednak proto, že v přfčině vypověditelnosti vkladu 
došlo mezi Františkem V. a družstvem k zvláštní od stanov odchylné 
úmluvě. Na této úmluvě se nemohlo nic změniti pozdějšími jednostran
Inými usnes,eními drllJžstva, zejména shora uvedeným usnesením valné 
hromady ze dne 7. září, 1930, které 'Ostatně neobsaJhuje změnu stanov 
nýbrž"toliko textformuláře zadávacích dopisů (smluv). Kdyby mě,1 býti 
Fra;'tlsek V. těmIto ustanoveními vázán, muselo by býti v závěrečném 
lIste ze dne 12. dubna 1926 výslo'Vll1é u!vedeno, že se v příčině vypo,vě
dltelnosÍI' a splatnostI sta,\Oebnlho vkladu podrobuje stanovám a jich bu
doudm usnesením žal'ovaného družstva. Tomu však taik není. 

čís. 16207. 

":roti zažal?vané p~ěžité pohledávce hle uplatňovati vzájemnou po
hl~davku, ktera se zazalovanou pohledávkou vnitiíně nesouvisí jeli ná
mItkou kompensace, nikoli mezitúnnim návrhem určovacún '(§§ 236 
259 c. f. s.). ' 

(Rozh. ze dne 17. června 1937, R I 445/37.) 

~alobce sle na ~aloV<tn,ém domáhá zaplaceni< nedop'latku 564 Kč 95 11 
s pns!. za prodane a dodané zbo'žL Proti žalobnímu nároku namítli ža
lovaný kompen.sando též vzájemnou pohledá\Oku 1.000 Kč kterou mu 
posto~pili dědici po Dr. S. z důvodu, palmámf odměny, p~íslušíd jim 
pr~t: z.alobcl, a vznesl zároveň mezitímní n,ávrh (§§ 236, 259 c. ř. s.) na 
zJl<stem,. že žalovanému př,slu'ší proti žalobci vzájemná pohJ,edávka 
1.~OO Kc a ie naopak náhradrní nároky vymáhané žalobcem nejsou po 
pravu. Proll dotčené vzájemné pohledávce žal'Ovaného uvedl ž1lJlobce 
že není po právu, ježto jemu samému vznikl proti Dr. S. mimo jiné ná~ 
'roky ! n~rok na~áhradu škody, činíd dos,ud 12.935 Kč 55 h, ta:kže Jest 
palmamI pohleda\Oka namltaná k započtení' vyrovnána. S o udp r v é 
s t~.11 ~ e uznal podIe žaloby co dia částky 378 Kč 20 h s pří'S!. a co do 
clals, častky 167 Kč 75 h s příst žalobu z«míll, o mezitímnÍm návrhu 
urč~v~clm, tý~ají;cím ~e vzájemné pohl~dá~ky 1.000 Kč, posto~pené ža
lovanemu dotcenyml ded'loDr. S. a namltane zalovanym.k zapoctení, roz-
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hodl, ta, že vzájemná pohledávka není ,po právu, protože byla vyrovnána 
nároky na náhradu škody, namítanými žalobcem. O cl vol a c í s o u d 
odmítl odvolání žalovaného. D ů vod y: Mezi stranami jest sporné, zda 
jest odvolání právně možné. Ze spisů vyplývá, že v sou'zené věci byl po
dle §§ 236 a 259 c. ř. s. učiněn mezitímní návrh určovací, a to na zjištění 
poh'ledávky 1.000 Kč. Takové upl,atněné vzájemné pohledávky mají účel, 
«by určením vzájemné pohlledávky byla žalobnu žádost zamítnuta. Upla't
ňuje se tedy takto soudní kompensace. Odvolací soud má za to, že pří
pustnost odvolání závisí n,a tom, zda jest správ,n,ý názor prvého soudu, 
že rozhodnutD o bytí či nebytÍ' pohledávky žalovaným namítané k za
počtení jest účastno právní mocí rozsudku jen do výše čácstky, s ní'ž ~e 
má státi z1lJpočtení (§ 411 c. ř. s.). Soud prvéstolke rozhodl také o me
zitfmnfm návrhu u\fčavaCÍm -vzn.eseném žalovaným jen do. vý'še zaža,lo
vané pohledávky, přes to, že vzáj'emná pohledávka namítaná k započtení 
činí více, totiž 1.000 Kč. Odvolací sOlud sdNí názor prvého soudu. Po
slední věta prvého odlstavoe § 411 c. ř. s. jest pOdl,e 'názoru odvolacího 
soudu myšlena i pro případ, když byla i vzájemná pohledávka uplat
~éna podl,e §§ 236 nebo 259 ,co ř. S. Přiznal-Ii všwk § 411 C. ř. S. právní 
moc jen až dlo výše pohledávky, až do níž se má z<\poč,sti, a to i teháa, 
byla-Ii vzájemná pohledávka uplatněna nejen prostou námitlmu, ale 
i mezitímním návrhem určovacím, p'ak j,est pro otázku přípustnosti od~ 
volání rozhodující výše častky, která se má započ'sti. Z doslovu § 411, 
odst. 1, C. ř. s., který se v druhé větě dovoIává výslovně §§ 239 a 259 . 
C. ř. s., nelze vyčílsti, že třetí věta prvního odstavce § 411 c. ř. S. neplatí 
tehda, bylra-H vzájemná pohled'<Í!vka uplatněna v podobě mezitímního 
návrhu na zjištění pohledávky. V sou'zené věci byla zažalovaná pohle
dávka zjištěna v nepatrné (bagatelní') částce terprve rozsudkem prvého 
soudu, a to pTavoplatné. Ježto u vzicjemných pohledávek sahá právní 
moc wzsudku, i pokmd se vztahuje na pohledávku namítanou k za
počtení, jen do výše z1lJžalované pohledávky, jde tu nepoohyhně o věc 
bagateln,í. V příčině další částky vzájemné nohledávky namítané k za
počtení, stran níž ,není rozhodnutíl účastno právní moci, ndze pokl,ádati 
odvolámí se zřením na uvedené omezení právní moci za přípustné. Jde 
tedy o případ:, který hyl upraven odchylně od druhé věty § 411, odst. 1, 
C. ř. S. (srov. Soudcovské USlty 1924, Příspěvky od Krchy, str. 9'5, 
Divoký, str. 61, 79, Ocha, ,tr. 144, 157, 175, 191, a rozh. č. 9034, 9'186, 
10546,12692 Sb. n. s.). Bylo proto posumva!i věc jako bagatdní (§ 452 
c. ř. S. v uved. zněnn a rozhodnouti, jak shma u'vedeno, když odvolání 
neupJratňuje v odvolání žádný z důvodů zmatečnosti dotčených v § 477 
č. I až 7 C. ř. S. 

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

Důvody: 

POdle §§ 236, 259 C. ř. S. může str1lJna učiniti mezitímní návrh, aby 
právní p.omér~ebo právo, je~ .se staly za Sp;OfU .sporné a na jeljichž bytí 
Čl nebytI zaVllSI zcela nebo zcwsh rozhodnuh o z1lJlobní prosbě, byly na
jisto postavet1y v rozsudku, který bude O' žalohě vynesen. Je tedy pod-

! 
li 
I:. 

:[1 
'j 

I 
,[ 

I!! 

I 



-- čís. 16208 --
856 

mínkou mezitímního návrhu určovadho, aby byl ve vnitřní soU'vislosti 
s žalob-ním nárokem. Proto žalovaný nemůže uplatiíovati mezitímním 
náwhem určovacím vzájemnou peněžitou pohledávku, která neni s po~ 
hlediivkou žalobní v žád'né souvislosti. Takovou pohledávku může ža
lovaný namítnouti kompensando a tu jest podle § 411 c. ř. s. rozhodnutí 
o ní účastno právní moci jen až do čáslky, kterou má býti Immpenso
viino, tedy do částky, kterou žalovaná pohledávka byla rozsudkem 
u~nána jako po právu jsoucí. Vztah vziijemné pohledávky příslušíd ža
lovanému k pohledávce žalovamé nastává právě jen uplatněním kompen-
sa'ce, a pla,ti o ní tu,c1íiž ustanov'ení § 411 c. ř. s. To plyne i z úVaJhy, že 
mezitímní návrh určov<>cí může býti vznesen při jakémkonv žalob-ním 
nároku, kdežto peněžitá vzájemná pohledávka může býti kompensand'O 
uplatněna jen proti pen,ěžité pohledávce. Klein (Vorlesungen, str. 199 
až 200) správně praví, že mezitímn,j, náwh určovací se musí týkati l'ráv
nich poměrů, které ,jsou pro žalobn'í nárok prejudkiální, že takový návrh 
nic nemění na obsahu hlavního sporu, nevnáší do sporu žádnou novou 
procesní látku, ba že neznamená ami nový úlml pro soudce, že by soudce 
musil tak jako tak rozhodnouti otázku' prejudiciální pro žaJ.obní nárok, 
ať byl o ní učilTI·ěn mezi,tímnf návrh určovaJCÍ, či nikoli, a že si má na 
mezitímní lIávrh určovací vzpomenouti teprve až při vynášení rozsudku. 
To přece nelze řici o vziijemné pohledávce žalovaného, která není' s ža-

_ lob-ním nárokem v žádné vnitř-ní souvislosti a která představuje samo
sta~ný nárok žalovaného, a mamená tudíž rozmnožení hlavního sporu 
o nový spor. Může proto žalovany proti zažalované pohledávce uplatniti 
vlastní vzájemnou pohledávku, která se zažalovanou pohledávkou 
vnitřné nesouvisi, jak je tomu v someném případě, toliko námitkou 
kompensa,č,n,í a jen až do výše ,částky, kterou mii býti kompensoviino 
(§ 411 c. ř. s.). Při opačném sta,novisku by usta:nQvení § 411, odst. 1, 
věta druhá, c, ř. s. nemělo významu, neboť by si' žalovaný mohl' v kaž
dém sporu místo ná!mitky kompensační dáti zjišťovati v podobě mezi
tímního návrhu určovacího všechny své vzájemné pohledá"ky do libo
volné výše s účinkem právní mocí. I když prvý soudce rozhodl ve vý
roku rozsudkovém 0' celé uplatněné vzájemné pOhled,ávce žalovaného 
v částce 1.000 Kč, je přes to jehlO vý1rok se zřením na imperaHvni usta
novení § 411 c. ř. s. účasten právní moci jen óo, výše pohledávky ža
lobci př;'sou,zené, tedy clo výše 397 Kč 20 h; rozhodl ted'Y soud o vzá
jemné pohledávce nepatrné. 

čis. 16208. 

Jde o zmatek podle § 477 Č. 4 c. ř. s., byla-Ii v pracovních věcech 
doručena žaloba žalovanému, bydllcímu mimo obvod procesního soudu, 
tak polOdě, že jeho právní zástupce nemohl uvědomiti substituta v mlstě 
pmcesnlho soudu obyčejnou poštou. Nerozhoduje ani, že substitut mohl 
by ti nvědoměn telegraficky neb spěšným dopisem, ani že se právní zá
stupce žalovaného nebo ŽlŮovany mohli osobně k roku dostaviti, ze
jména, když není hodnota předmětu sporu úměrná výlohám přímé 
intervence neb osobního dostavení se. 

(Rozh, ze dne 17. června 1937, Rl 698/37.) I 
r 
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Zalobce, obchodni zástupce v L., se na žalova'ném ma'jiteli toviimy 
v D. K. domáhal zaplacBní 1.500 Kč s pří'SI. K roku, ustanovenemu na 
2. ledn~ 1937, se ialovaný an, jeho právn'; zástupce ne_dostavllt. S o u d 

, s tol i c e vydal k žádosti d0'stavivšího se zalobce rozsudek 
p rve - dl' , v I - 'h pro _ zmeškání. O d vol a c is o u d ~evyhověl ? 'vo am za -ovane 0, 

uplatňujícímu zmatečnost podle § 477 c. 4 a 5 c. r. s. 

N e j vy Š š í s o u d zmšil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu" aby po doplnění řj,zení, znova rozhodl. 

Důvody: 

Podle § 25 zákona č. 131/1931 Sb. z, a n. jest ~stano~iti prvý r,o~ 
nebo rok k prvnímu pře Hrčení z p r ra V I d I a ,do eelIv~nu. od ;P0cl<>m 
žarloby. Již z dotčeného doslovu zák~~a vypl~':.a, z; rece~a_,lh~ta ~e
musí býti přesně dodržoviina, ~e p.o pnpade muze bylI I ~ratsl, ze vswk 
vždy musí býti podle § 19 do~c.v zak. a § 43: ~ § :.39 c. r. s. stanovena 
tak, aby byla odpůrci umoznena dostatecna pnprava.k . roku, , a~y 
však strana mda možnost se dostaviti k soudu, anebo Sl ZjednalI z~
stupce a náležitě ho informovati. V souzené v~ci vytýk:,l žalova~ý, z.e 
žal,oba doručená proti předpisu § 106 c. ř. s. Jeho zamestnankym Bel
thiIdě B. klerii neměla po'štovni plnou moc k přijímání žalob, mu byla 
odevzdr"'~a jmenovanou zaměstnankyní dne 30. prosince 1936 večer, 
kdry již nemohl nk zařídiH, že věc svěř~I dne 31. pros!nce 1936dop'?~ 
ledn,e svému' ,právnlimu zástup.cl Dr. Vllemu E.,. ad~~katu . ve D. K.~ z,: 
jmenovany zástupce ještě téhož dne zaslal subshlucm dopIS .cloporucene 
Dr. Karlu M., advo'ká~u v L., a to s pourkazem, aby při stiiní, U!stanove
na 2. ledna 19,37 na 10. hodinu: dopolední, intervenoval, že však Dr. Ka
rel M následkem toho, že dne 1. ledna 1937 byl Nový rok a n,edoTučo
vah se po,šta, obdržel droporučený 'dopis teprve dne 2. ledlna 1937 
v 10Y2 hod. d,opoleclne, tedy po stánír. Z uvedeného předlnesu, k~yby ~yl_ 
prokázán, bylro by zjev,no, že žaloba i obsílka k roku byly dorurceny za~ 
lovanému tak pozdě, že žalovaný nemohl pro krátkost cloby za-vcas SI 
zj'ednati zástup oe a nMežitě ho infonruovwti, zvláště příhlížHise k tomu, 
že 1. ledna 1937 byJ. státní svátek, kdy se nikde neúř.adruje. Neprávem 
dovozuje odvolací soud, že žalovaný měl užíti. tdegrafu, nebo telef?nu, 
.nebo spěšného dopisu, ježto zákon má na zřetel:i)en pravidelný zpusob 
obstarávání zástupce pírsemnou cestou, zprostredkovanou obyoeJnou 
poštovní dopravou (drůvody mzh. Č. 11210 Sb, n. s.). Nelze však spra
vedlivě požadovati na žalovaném, wby vyslal k stání právního _zástupce, 
jenž nemá sídlo v mí'stě procesního soudu, zvláště ze D. K, mesta dostI 
vzcláleného, š,lo~li ° srpor, jehož hodnota činila toliko 1.500 Kč, a žalo
vaný mohrl o,čekávati, že nrepoměrné náklrady, spojené rB cestou taJkového 
advokMa k procesnímu soudu, musÍ' z3JpravHi sáml,. nemaje naděje na 
jejich náhrad'uodpůrcem. Na žalovaném však nemůže býti ,~:ožad~váno, 
wby dojížděl sám Ik dosti vzdálenému soudu a zanechal SVOJI tovarnu a 
závod právě v drobě konce roku a začátku nového r,okll, kdy bývá znač;,! 
obchodní rurch, nehledí-li se ani na to, že šlo o spor o hodnotu VY'Sl 
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1.000 Kč a žalova~ém~ nemwze býti bráněno, aby se dal zastupovati 
advokatem (§ 23 zak. c. 131/1931 Sb. z. a n.). Mylný jest tudíž názor 
?d'.'olac,ho soudu, že nevznikly nesprávným doručením (§ 477 Č. 4 c. 
r. s. a § 28 Č. 4 zákona Č. 131/193·1 Sb. z. a n.) pro žaIobce žádné 
škodlivé právní, účinky, ježto mu· nebyla odňata mo·žnost jednatit před 
soud~m. (rozh. c. 8900 Sb. n. s.). OdvolacÍ! soud vycházeje z mylného 
naZiram na věc, nezjistil však, zda je přednes žalnvanéh'O pravdivý, a 
nepr.ovedl o tom nabízené důkazy, takže věc není. zralá· k rozhodnutí. 

čís. 16209. 

Pensijní pojištění (zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.). 
J~stlt~e zletilý nevlastní syn majitele podniku konal v podniku pravi

detne p;ace továrního úřednika, k nimž svým předběžným vžděláním byl 
schopny, a to s vědomím a souhlasem majitele podniku v takovém roz
sahu:, že ~čerp~valy, ~r~covní sílu úřednika v p'Od'Obném P'Ostavení, 
obdrzel p~aVldeIne sluzne I remuneraci a podnikatel s jeho pracemi dis
P'Onoval, jmenovav jej prokurist'Ou a ředitelem t'Ovárny došl'O mlčky 
(konklu~entn~) k ~j~dnání služební smlouvy (§§ 863, 1i51 'Obě. zák.). 
V,tak'Ovem prtpade Jest majitel p'Odniku povinen přihlásiti jej jako za
mestnance k pensijnímu P'Ojištění. 

(Rozh. ze dm 17. červ.na 1937, Rv I 627/35.) 

.. t~lobkyné J~trmila Z., vdO'~a po proku,rilstovi Janu. Z. starším, a ne
zlehly srru poslez,e Jtffile:?ovaneho Jan Z. ml'"dší, se mimo jiné nároky 
domaha'Ji puvodne na zalované pozústalosti po Antonínu H majj,telti 
prol~kOtl?vvar;é fir~y'VA~tonírn H.! tkako\,ryna v Ú., a po jejím ~dlevzdání 
n~ pnh~as,ei:y~h dedi'C'~ach Mani P. a Ousta\'ě R., že js.ou žalované po
vmny pJ.ahtJ zaJobkYnI rukoUtspolečnoUt a nerozdílnou měsíóní' dlůchn-cl 
416 ~č 65 h, od" L ledna 193.0 až do jejího. úmrtí nebo opětného pro
v?am, aneb? pn JeJim provdání vyplatiti jí v' den jejího provd'ání 
duchod zav t!; let~o 15.000 Kč, a žalobci ruo mkou jeho poručnJ.ce Jar
mvly Z. meSi'cni duchod 208 Kč 35 h ode dne 1. ledna 19300 1l!Ž do d,o
k?nan~ho 18. rok~ žalobcova věku, po příp1l!dě, kdyby pro duševní. nebo 
lelesne '.'ady by: zalobe; mdál,,; n~zpúsobilý k výdělku, nebo dokud by 
se nemohl vydrzova tJ sam se zremm na '."ědeokow nebo. odbomou prů
praV!> prov své příštf povolání, až clo 24. roku jeho věku. K odůvodnění 
zalob~ predne~li: Zemřel'ý Antonín H., majitel ,prolokolo.vané firmy 
Anto:mn . H. v (J" by~ ne\Clastním otcem JaJna Z. staršího, který žil až 
do te dO:by, nez se ozeníl se žalohkyní, t. j. do 18. října 1919 v domác
~osh sve,ho nevlasttního otce Arvtonfrva H. V manželství uzavřeném se 
zalob:kym se ,narodi'I diDe 13. dubna 1922 s'P'olužalující ne'ZI,. Jan Z. 
mladsl. Antonm H: by,l vlastníkem domů Č. p. 108, 110 (továrna) a 125 
v S. s:e zahradami a lukaml. Tkalcovna má 120 stavů krom toho měl 
Antonín H. najatý ohchodní dům v Ú. Jan Z. starší, který vystudoval 
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gymnasium, vyšší textilní školu v S. v Německu a ovládal mimo češtinu 
též němčinu, franštinu a angličtin-u, byl asi od roku 1904 zaměstnán 
u firmy Antonín H. v Ú., a to nepřetržitě, věn.oval závodu, vš-eaky své 
sUy, schopnosti' a ča,s a stal se brzy nejdůleži.tějším úředníkem svého 
nevlastního otce a jeho pravou rukou'. Pracoval od 8. hodiny ranní v to
várně v S. Pak jeJ do kanceláře v Ú. na ko,le, kde pracoval do 12. ho
diny poledlni O jedné ho.d'ině odpoledne 'jeJ zase do továrny v S., kolem 
2. hod. odpoIedrne pak zase jel do k1l!nceláře v Ú. a vracel se o 6. ho
d,ně večemí, často i později. Ci·zojazyčnou korespond:eruci vyřizoval 
většinou sám, mimo to jezdil· na obchodnlí ces'ty do luzemska i cizo
zemska a v pondělí obyčejně jel s Antonínem H. Ota bursu do T. Spolu 
s Antonínem H. ll'zavírwl náJkupy příze a prodej zboží,. V uznání svých 
zásluh byl jmenován Anlonírnem H. dne 1. ledna 1920 ,prokwrislou zá
vodu a ředitelem továrny, wž bylo v obchodn·ím rejstříku protakolo
váno 29. ledna 1920. Jen Z. starší bral měsíoní' plat, naturální byt, otlop, 
s·'."ěílo, no\'oro.čné a Nlwnčn,í, remune'faci. By.l tedy úředníkem li·rmy, ko
najícím služby vyššího druhu, převážně duše'.'ního rázu podle CÍts. nař. 

z 25. června 1914, Č. 138 ř. z., zákona z 5. února 1920, Č. 89 Sb. z. a n. 
a záJkon.a z 21. únOra 1929, č. 26 Sb. z. a n. ° pensijním poFštění sou
kromých zaměstnanců ve vyšškh službách, a měl proto bý(j. svým za
městnavatelem bezpodlmírnečně pojištěn co do pense pro sebe a pro 
svou rod ,nu u Všeobecného pensijn.ího ústavu v P. Arutonín H. vš"k ho 
k pensj,j,nímu pOljištění nepfihľásH, čímž ovšem .přišli žalobci o vdov
skou. resp. skotčí pens,i, po případě též o odbytné. V opominuti přihlášky 
k pensijnimu pojištění tkví výhradrné zavinění Anton.ím H. jako zaměsl
navMele, které jej resp. jeho pozůstalost zavazuje k náhradě škody, jež 
z toho opominwtí vzešla. Kdy.koliv Jan Z. st. nebo někdo z jeho rodiny 
toto opominutí Antoninu H. vytkl, utěšoval Jana Z. st., že ho učiní. spo
lečnikem závodu, neboť v'lastního syna neměl. To však nesplnil. Jan Z. 
st. iClme 12. prosince 1927 zemřeL Za svého zaměstnání měl Jan Z. st. 
jako úředrn,ík zá·vodu úhmruý ročn.í plat 24.7200 Kč,od 1. července 1920 
do 12. prosince J9t29 (správrně 192'7) 50.050 Kč. Kromě toho obdržel 
Jan Z. ,st. jednou n{Ukupní přídavek 1.500 Kč, který jest zapo.čítatí též 
do zákIadu pensijruího, t1l!kže kdyby byl býval Jan Z. st. u Všeobecného 
pemsijního ústavu. pojištěn, připadl by mu podle § 177 zá.k. Č. 26/1929 Sb. 
z. a n. nárok na důchod 10.00000 'Keč. Ža,lobkyně měla by tedy jako vdova 
n<irok na polovici tohotO' důohodu, tedy 5.000 Kč ročné, tudíž měsíčně 
416 Kč 65 h, a nezI.. Jan Z. na důchod sirotčí čtvrtinu důchodw otcova 
2.500 Kč ro·čně, tedy měsí,čně 208 Keč 35 h. Jan Z. Slt. byl úředníkem 
a nikdy se nevydával za společníka firmy a nikdy neříkal, že nechce 
býti pojištěn. 1 mezi mítstními úředníky byl pokládán za úředníka firmy. 
An,tonín H. Jam Z. st. skutečruě také měl na stmosti mecharuickou tkal
covnu jako její ředitel, mimo to zapisoval do 'saldokonta, určoval dělní
ki'vm mlldy, OItvÍral a vyří'zo'val poštu a dělal s Antomínem H. kalkulace, 
prováděl inventuru v to,vámě i v .obchodě, udí,l"l disposice, byl posílán 
na obchodn.í cesty též do ci·ziny. Plat mu' byl té'ž zvyšovám ja'ko ostat
ním úředníkům. Sml.ouva služební mezi Janem Z. a Antonínem H. byla 
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uzavřena ústně, opětovně doplňována a skuteóně prováděna. U berní 
správy v T. byly hlášeny služební požitky Jama Z. st. Niž š í s () u d y 
zamí,tly žalobu týkající se uvedeného žalobního nároku. 

N e Ď v y š š í s o u d na dovolácní žalobců uložil odvolacímu soudu 
další jednán, a nové rozhodnutí. 

o ů vod y: 

Jádrem s'P0ru jest řešeni otázky, zda byl zesnulý Jan Z. starší _ 
manžel žalobkyně Jarmily Z-ové a otec nezl. Ja·na Z. ml. - k Anto
n~nu H:: jehož jsou žalovamé dédičky, v poměru služebním, zaklád<ljí
clm pOjl'stnou povinnost podle záckonů o pensijním pojiMěni soukromých 
z<Lměstnanců. Neboť bylo-li tomu tak, měl Anlonín H. zákonnou povin
nos~. ~by !'o včas a ř<idlně přihlásí,1 k pen'sijnímu pojiště'ní, a ,když tak 
neu';InI!, jest on anebo jeho pozůs-!<LI.ost pozůstalým odpovědna 
z~uv~du náh:ady škody uvedeným opominutím jim vzniklé (§ 1295 
o!bc. zak. )'. t. j. za to, co by lbyH obdrželi od pensijního ústavu, kďyby 
se stala,:P'ř~~.táška pod~e předpisu (ra-zh. Č. 11031 Sb. n. s.). Že při tom 
nelze pnhI'lzeh k zamestnan,covu spoI:u,za,viněni na opominutí přihlášky, 
odůvodnI!, nejvyšší. soud jh v rozhodnuU Č. 6711 Sb. n. s., na ,něž se 
odkaZUje (smv. též rozh. Č. 13207 a 14754 Sb. n. s.). Ani, na tom by 
nezáleželo, že prý nebyla· přihláška učiněna v dohOdě se zaměstnancem 
(Jane~ ~. st?r~ím) 8!.s jeho s'Ůuhlasem, neboť z~kon próhlašuje za ne
platna ujedna'lll, ktera by omezovala nebo vylučovala platnost zákon:! 
o pen.s~j.nJÍor~ poji'štění v nepwspěch pojištěnců nebo jich příslušníků (viz 
§ 11 z~k. c. 26/1929 Sb. z. a n.), čímž ii.sou mí,néna všechna ujednání, 
dotý~aj~ciho ,se,?rávní110 porněm pojistn~ho, (roz11. Č. 13828 Sb. n. s.). 
~on~cne nezaleZl a;nl na t'Ům, zda Antonín, H. obstaráva!l přihlášky svých 
z~mestn,an~ů k pen·si'jnímu pojištěnÍ' osobně, či' zda užíval k tomu sch'Ů,p
ne~o zames,tnance. Je'žto ohlašovací povinnost byla zákonem ullo,žena 
tohko zaměstnavateli, jdle tl] o veřejnoprávní povlnnost zákonem zvlášť 
~'Prav~n?u, a~o.~ěřH-l~ zaměstn:av~tel, tí~to úkolem některého ze svých 
~rec!lllku, n;m':,lll to Il1IC n'" clvIIn.epravn.rch předpokladech pro náhmdu 
skody (roZil. c. 14217 Sb. z. a n.). Podmínkou pojistné povinnosti 
je,st zaměstn~ní na základě smlu\Cního poměru, pokud jest tako
vChc: druhu, ze osobu konaj'l'CÍ příslu'šné úkony možno zařaditi mezi 
zamestn,ance uvedené v § 1 zák. o .pens. poj. V souzené věci není sporu 
o t~m, ze J,an Z. st. konal v p'Ůdmku Antonína H. práce člstě duševní, 
takze by byval podléh'al povinnému pellJsijnímu pojištění, kdyby tu by! 
s,mlu~nI služební poměr. Služební poměr vzn.iká podle § 1151 ·obč. zák. 
!Im, ze se, ně,kdio ~,a'v<Lz~'je konati jinému služby po nějakou dobu, a 'jest 
tedy potrebl .vzalemneho souhl<LSU stran, záležícího v tom, že jedna 
o,soba proJevuJ; o:hotu k určité práci a drutháosoba přijímá tuto po
h'Ůtovost a s Ul dl!spo,mu1e. Tento souhlla;sný !projev vůle se může státi 
výSIOV1Uě" a~š?k t~ž mloky, činy konkluden,tnlml (§ 863 'Obč. zák.). 
V souzene VecI nem sporu o, tom, ž·e nebyla sjedná,na výslovná smlou.va 
služební aní ústně, ani pÍsemll1ě, a jde jen o otázku, zda k ní do'šlo kon
klUidJen,tně. Předem .ie zdůrazn.iti, že jen to, že tu je příbuzenský nebo 
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podobný poměr, nevylučuje skulečn'ost, že byl založen poměr služební, 
a že nelze vždy mÍ,ti za to, že služby ta:kovou osobou konané mají sv U] 

d·ůvod v roc!inném svazkul. Jde 'O otázku jednotlivéh'Ú případu, ji.ž je 
řešiti podlle jeho zvláštností. ža,I'Ůbci tvrd-t1i více okolností, z niohž do
vozují, že zesnuÍ'Ý Antonín H. nebyl oprávněn očekávati od svého ne
vlastního syna lana Z. bezúplatné služby, ž'e ten mu' konáva;l služby 
pravidelné, příslušící jinak továrnímu úředn.íku, a to s vědomím a SO.l1-
hhsem Antonína H., který mu je přikazoval, že pří.slušné úkony vyčer
p<iv",ly praoovní sí,lu úředln,íka v podobném postavení a že si, Antonín H. 
tím uspořil úřednlíka, že J",n Z. pobi>ral: pravidelné služné i obvyklou 
remunerad, byl jmenovácn prokuristoU' a ředÍ'leÍ'em ·lovMny a všeobecně 
uznáván jako úřednik v podiníku a ,pocl. Kclyby tyto sku·tečno·sli byly 
prokáz"ny, bylo by možn'Ů z nich usouditi, že Jan Z. projevi.1 ochotu 
kO'nati An,Ionínu H. určité práce a že Antonín H. tu ochotu přijal a pak 
po delší dobu di'sponoval s pracemi Z-ovými, čímž by bylo došlo k sjed
nání služební smlouvy mlčky. Tento závěr hy byl tím spíše o.důvodněn, 
ježto Z. byl zletilý a svým předběžným nděMním 'k výkonu příslušných 
prací schopný, ba přímo určený muž, který z",ložil samostatnou do
mácnost, neměl talkového jmění, a;by z něho sebe i svou rodinu přimě
řeně vyžívoval a u kteréhož pmto nelze předipokj,ácdati, že práce' ty chtěl 
pw svého nevÍ'astníhO' otce konati zdarma, zvláště - což bylo žla;lohci 
též tvrzeno - když Antonín H. své sl·iby, že ho přiijme do Hrmy, 
vždycky oddaloval a zdráhal se je uskultečnib taikovým způsobem, aby 
Jan Z. starší. mohl: býti o tom přesvědčen, že se v dozímé době st",ne 
společníkem závodlu. Rodinný vzta;h, nla který odvo,lad s.ouď klade ,nej·· 
větší váhu, nebyl tu tudíž tak'Ůvého rázu, <Lby vyl'o>učil sjednání služeb
ního poměru. Pokud' odvolad soucl vylu.čuje smluvní poměr zv'láště 
z výpovědi 'Svědka Arnold" K., je,st ,důvodná výtka rozporu sespi3y 
(§ 503 č. 3 c. ř. s.), ll1eboťodvolací -soud nepřihlíží k cellcovému ob
sahu jeho výpovědi, zejména k tomu, že svědek sá,m n,ezji'Stíl, že Jan Z. 
nebyl v služebním poměru k Antonínu H., nýbrž udal v podstatě jen to, 
že mu byl u Hrmy dotčený poměr p'Ůpřen, a dále udal svědek, že mu 
byl'O zwmlčeno, že l",n. Z. byl jmen'Ůvám prokuri'slou, že mu nebyl hlá.šen 
jako ředítel, a,ni· že má vlastni domácnost, a že kdyby se bylo tě,chto 
skutečn,ostech dO'věděl, byl by svědek za;řídH ,pojCštění z úř<Ldu. Ani· zevní 
forma, jakou byly zapisovány Z-ovy pří'jmy do. knih firmy, nemá záva;žné 
důleži'uo,sti, neboť není vyllou,čeno, že ta forma byl.a zvolena jen z dů
vodů daňových a režijních úspor. Odvolací soud má tudiž my·luě za to, 
že nezáleží na skutečnostech uplatňov~ných žalobci ve spom pro to, 
že tu byl s'jednán mLčky sÍ!užebn,í poměr, a pro ten·lo nespráv;llJý názor 
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.) se v p'Odsbtě nezahýval od'l'olaccími dŮ'l'ody ne
úplno.sti řílzenf, nesprávného. hodnocení, důkazů, a rozpoITu se spilsy Pe.sp. 
.převážnou částí uvedených výtek, což mu. d:ovoláni právem vytýká, a 
neu6nil v těch směrech potřebná skUltková zjištění (§ 503 Č. 2 a 3 c. 
ř. s.). Zejména jest mylný názor odvo.lacího soudu (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), 
že mu jest odňalo přezkol]mání hodnověrnosti svědků a skutkového 
zjištěni prvého soudu z jejich výpovMí učiněnéh'O, což prý vychází 
z u'stanowní § 272 c. ř. s., neboť takový přezkum je sice odňat dovo-
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lacímu soudu tím, že dovolací důvody jsou v § 503 c. ř. s. výčetmo 
uvedeny, níkoli však odvotacimu; soudu, pr·o který neplatí podobná ome
zení (§ 457 Č. 3 c. ř. s.), a k nejdůležitějším úkolům odvolacího soudu 
náleží právě přezkum hodnoceni důkazů, a proto mll byly přiznány da
leko.sáhlá práva a povínností, aby mohl, dostáti tomu'to úkolll (§§ 488 
a na'sl., § 498 c. ř. s.). Pokud tudií'ž odvolací soud vycházeje z tohoto 
mylného názoru, nevyříd'j,j přílslušné výtky odvolateI,ů, jde o vadno,st ří
zení, (§ 503 Č. 2 c. ř. s.). ho výše vytčené nedostatky není věc v pří
číně otázky pen,síjní- povinnosti' Jana Z. st. a náhrwdlníoh nároků žalobců, 
V!~ozova~ých z opominuti přihlásiti jmenovaného k pensijnímu pojiš
tem, zral:a k rozhodnuti (§ 510 c. ř. s.) a musi'la býti vrácena odvol a
dmu sou,du, aby po doplnění ří,zooi znovu rozhodl. 

čís. 16210. 

Proti žalobě hypotekámí může se knihGvní vlastník brániti jen ta
k?vými námitkami, které lze dovoditi z hYPGteky samé nebo z právního 
duvodu h~potekámí pohledávky, nikoli však námitkami, týkajícími se 
neplatnosti smlGuvy, pGdle níž se stal formálně správný vklad vlast
nického práva pro něho. 

(Rozh. ze dne 17. červnla 1937, Rv I 2611/35.) 

žaJ,o.bě, jí,ž se žalujíd O. zál\),žna v P. domáhal,a na žalovaných 
Václavu a Anně J-ových, kni!hovnÍ'Ch vlastníckh nemovitosti zwpsané 
v ~nilhovní' vložce Č. 862, kat. území Ch., wby byli uznáni povinnými 
trpelI, aby 'se žalobkyně uspokojila pr.o svou pohledá\'ku 19.885 Kč 
s pří'sl~šenstvím z nemovItÚ'stí zwpsan-ýoh v d'o,tčen-é vložce pod poll. C, 
vyhovely s o, u cl y vš. e c rh tří s tÚ' H c, n e j v y Š š í s o, u d z téchto 

clůvo,dů: 

. Jde ? .ž~lohu _ hypotekirní, čelíd proti žalovaným jako hY'Potekár
mm cll'll'zmkum. zalov"ní doznávajíce, že hyU v době vydání rozsudku 
soudu ,prvé stolice zapsání v pozemkové Imize jako ,loníhovní vlastníci 
~a~íže:n~ neu;ovito,sti: v~ vl.ožc_e 552 pro kat. území Ch., brán-í se proti 
reoene zalobe len namltko:U., ze nenwbyl:i vlaslnktví k dotčené nemovi
tOosti, ježto prý trhová smlouva, sjednaná o nemovilo,sti té mezi žal'o .. 
vanýn~i Ijarko kupujícími a Františkem K. jaloo pmclávajídm, jest neplatná 
pro podistatn'ý omyJ" "že žalovaní ji'ž podali z tohlO dúvo,du žalobu o ne
p'latnnst uve~ené trho'vé smlou"fY, a to ještě před tím, než byla podána 
zwloba; o ':12 v s'Ouzené 'věd jdle. Než tato jejj.oh námitka nedO'statku 
paswnl l,eplImace neobstojí. Na oprávn.ění lon,ilhovního věřHele domá
?laU ,se ~e zastavené rnemovito,sti uspokojení hypotekámí pohledávky na 
zlwlova'l1lych Ja,loo. na kniho,vnioh vJ'astnidch nemá vlivu skutečnost že 
ž~lovwní podali ža,lobu o ,nepl'atnost uv'eclené trhové smlouvy, jež byla 
zakla'clem kl1l'hovnliho převodu vla,s,tukkého práva s jejich předchůdce 
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na žaJ.ované. To vypl,ývá z těchto zákOonných předpisů: Podle §§ 461 
a 465 obL zák. je zástavní věřitel, který není uspokojen po uplynutí 
času, oprávnén žádati na s'Oudě 'O dražbu zástavy; převedl-Ji. dlužník 
vl'wstnlÍCtvi zastavené věd na jin,ou o,sobu v době za'Stavení, může vě
řitel uplatňovati nejpnce své osobn,j právo proti dlužníku a: pohledávati 
pak své plné u·spokojen'í ze zástavy. Podl'e § 2 min. nař. z 19. září 1860, 
Č. 212 ř. z., !jež byl'o vydáno k odstranění pochybn,ostí o doslÚ'vu § 466 
obč. zák., má hypotekární věřitel na vůli říditi žalobu, jíž se domáhá 
zaplacení zajištěné pohl;edávky, bud' na osohního dLuž-níka, nebo 'na 
vlastníka zá'sta'vy, nebo n'a oba společně. § 59, oclst. 1, knih. zák. usta
novuje, že poznámku výpovědi hypotekární pohledávky a poznámku 
hypotekární ža:l·oby Jest ,povolW na věhtdovll' žádost, je-Ii jako vlastník 
nemovitosti dané do zástavy z ap s á n ten, proti komu směj;uje výpo
věd' nebo žaloba, a je"li vykázáno, že jest o žalobě zahájeno ř'zení. 
Z řečenýoh předpis-ů, zejména z posléz uvedeného zákonnéhO' ustano
ven-i vychází nade vši poohybnúst ua'jevo, že pro urpl,1lJtňování práva 
z hypoteky pJ.atí V'ůči věřiteli za vlastníka ten, kdo je zapsá!n v pozem
kové knize j"ko vlastník, a že tedy je rozhodující 'jediné knihovní stav. 
Hypo,tekární žaloba může směřovati· vžd,y jen proti Ionirh'Ovnímu vlrast
ní!ku hypoteky a žalo",aný touto žalobou může namítati jen takové ná
mitky, které lze d'OvoldiU z hYlP'oteky ,samé nebo z právního důvodu hy
poteká.rní pohledávky, jest však bezvýznamná jeho námitka, že není 
pravým vlastníkem n6bo že se vklad. práva vlastnického stal nepráv,em, 
neboť pravá hypotekámí žaloba se zakl,ádá jediné a výhradně ua 'slm
tečnosti fo. r m á ln ě spriwného knihovního stavu. Nemá tedly právního 
významu pro ,posouzení spúrilt vznesená ná,mi,tka, týkající se nepl:atnosti 
trhové smllouvy o dotčené za tížené nemovi-tostí. Nižší, soudy právem 
proto k ní nepřihlí!žely a nepochybily, jestliže nevyčkally vý'sledelk ,sporu, 
zaJhájeného žalovanými proti jejich knihovnímu předchůdci o neplat,n,osl: 
smlouvy trhové, a nepřerušily z toho důvod" rozepři, '0 niž tu jde. 

čls. 16211 . 
Odpo",ědnost advGkáta. 

Adv'Okát Gdpovídá za škodu vmiklOll JehlO kliento",i tím, že popřel 
v k'Onkursu bez jakéhokoliv podkladu pohledávku přihlášenGU jiným 
konkursním věřitelem a že tak zavinili zahájení sporu proti svému klien
tOvi, jenž, nemaje námitek proti popřené pohledávce, ve sporu pGdlehl. 

(~ozh. ze dne 17. června 1937, Rv I 35/35.) 

Žalující firma (sídlíd v říši Německé) sena žalovaném advokátu 
domáhá náhrady škody 12.210 Kč 55 h s rpnsl K odůvod'nĚÍní, žalohního 
nároku přednesla, že přihlásila pO'Medávku' 520 Kč ke konkursu pro
hlášenému na jmění' Karla K., majMde firmy VHém F., tím způsobem, 
že poh,ledáV1k'U tu přirhlásila firma »Tefa« jako zmocněnkyně žalujíci 
firmy na zálklad'ě plrné moci žalobkyně z 20. září 1932. Dotčená plná 
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moc byla pak přenesena na žalovaného, který ji uji'stil, že žďlobkyni 
nevzejclou žádné výlohy a náJklady. Ve skutečnosti však koncipient ža
lovaného zakročil při zkušebním roku dne 25. října 1932 za žalobkyni 

,I 

"1
11 

a učin,j! prohlášení, jež znamenalo popření pohledávek firmy O. a T., I 

a to ve výši 135.268 Kč 40 h a 412.418 Kč 80 h. Uve'dené popření vedlo 
k t'Omu, že firma O. a T. zahájilaJ ,proti popirajícím věřitelům, mezi numi 
i proH žal'Obkyni, spory. žalolvanýopominu'l se žal'Obkyně dlotázati, zda 
s jeho zákwl<em souhlasí, ač:l<oliv mu to bylo mOžno. Tím jí nedal mat
nost, aby aspoň dodatečně mohla udiěHti příkaz k zpětvzetí učiněných 
prohlášení. Vedením sporů vznikly žalobkyni náklďdy, neboť musila zapla
Hli firmě O. a T. jako podH na nákladech 5.610 Kč 55 h a kromě toho na 
nákladech vlastniho zastoupení. 6.600 Kč. Žalov<l!ný mimo jiné namítl, že 
popření pohledálvek firmy O. a T. nebylo učiněno lehkovážně, což vyplývá 
již z toho, že u6nÍ'li tďkovéto popirajíd prohl'ášení i ve vlastnim jméně 
a že kromě toho bylo učiněno ještě seclmí jinýmil osoh<l!mi. Jednal v me
zích udělené mu plné mod z 20. září, 193'2. žalobkyně ostatně si sama 
zavinila možnou šl<odu. Když totiž byly obě ža.loby Ok I 24/33 a Cm I 
1/32 doručeny, obrátili se jiný jeji právni zástup.ce v únoru 1932 na ža
Io-vamého s výzvou, aby převzal vedení Ispom na své vla1stn'Í nebezpečí, 
což žalovaný odmitl, a pn tom žalobkyně prohl'á'SHa, že nezamýšlí 
p'Ouště.!i: se d'O sporu. Dne ll. února 1933 se dostavil Dr. K. jakol ža
lobkynin zástupce ke konkursnímu s<oudu a učini,l svým koncipilentem 
Dr. Z. prohlášeni, že pohledávky firmy O. a T. u~nává co clo výše a 
dů'vodu a právě tak nárok na· vyloučení·. Při prvém mku dme 13. únOra 
1933 VŠďk žalobkyně popřela žal,obní nárok, jejž dva dny přecl tím vý
sllovně uznala. P'odal'a dále clne 2. bř,ema 1933 ž:alobní odpověď a v ní 
poukázala ta'ké na uznání ža,lohnílho nároku. žalovaný zastává .staJno
visko, že žalobkyni bylo možno, buď při prvém roku uznati žalobní ná
mk a požadovati náJklady, anebo pO'zd!ěji vydané rozhodnutí o nákla
dech krajského soudu v Č. L. s p·řj,znivým výsleclJkem napadnouti re
kursem, takže by rozh'Odnutí o- nákladech, vyd,ané v neprospěch ža,lob
kyn.ě, bylo bývalo se zř.e!elem na dotčené uznání změněno. žalobkyně 
mkms také skll'tečně vznesla·, ten byl však z jazykových důvodů od
mútnut, wž se stalo opět zaviněním žalobkyně s'aJmé. Ve spo.ru byla toUž 
hlobkyně zastoupena, avšak nikoNv ji1ž žalovanjÍl!l1, nýbrž Dr. O. P. 
resp. Dr. K. S o u,d p r v é s tol ic e zamítl žalobu. D ů vod y: Soud 
zji,stil obsa:hem ,spisů Kv 36/31 resp. K 29/33, d!ále Ck I 23/3.3 a Cm I 
1/32 to,tO': Usne,se'ním zlO. I1stopaJdu 19G2 bylo firmě O. a T. uloženo., 
aby "platňovalasvůj popřený nárok spor.em. Dne 25. ledna 1933 podiah 
uvedená fkma žalohu proti devíti věřitel,ům, mezi nimi i proti žalobci 
osobně a proti žal'ované firmě. Žaloba hyla podle údaje aclresy dloru~ 
čena Dr. Kadu Soh., advokátu v P. Doručení bylo pw\Cedeno dne 
7. února 1933 a první rok byl; nařízen na 13. února 1933·. Dne ll. únoya 
1933 se do kanceláře krajského 'soudu v Č. L. do'Stavil Dr. Wolfgang Z., 
koncipient Dr. K., v zastoupení Dr. O., advokáta v L., a učiniL jmél1em 
žalobkyně pmhlášen.í, ~e se pohledávka firmy O. a T., při zkušebním 
mIm dne 25. října 1'932 popřená, 00 do výše a pořadi ve třetí tříd.ě 
uznává a že se uznává i nárok na vyloučení. O tom měla býti uvě-
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d • t k' firma O a T Při prvém roku dne 13. února 1933 popřel 
?ntlena z~a' jeU']'I'CÍ fi,rmy' prál~ě tak J' ako i ostatní tehdy žalovaní, žalobní 

,zas upce, , o k d" v 

nácrok a byla pov'Olena všem tehclejším žalovanym lhuta poanr :;a-
lohní odpovědi do 6. března 1933. Nynějši žalobk.yně 'P~d~la v?as 
Dr Vďltrem P. a Dr. O-em žalobn.i, odpovéď a tvrdlla v n.l, ze sveho 
ča~u pohledávky firmy O. a T. vůbec '~e'P?přda, ,že popíra:a ,pou'z~ 
uplatňované nároky na oddělení a vyllOucenl; Krome toho se :al-o:bky,~e 
odvolával'a na shora uvedené uznání z ll. unora 1 9~3, tvrd,~S1, ze za
stupce firmy O. a T. byl před prvním rokem o JeJlm umitnI 7P!aven, 
že má bu:d' proti, ní řLzenÍI nechati v k1id~;, Ine~o alSpol~ o,mezl1h ,z:all~'~u 
na záJkladě výslovného u'znácní v konkm.snlm SiP:S~ n~ naro~ na ~akl.~dy. 
Nynější žalobkyně z",stáv«la ~ ž:,lohm OdiP.ovedl vysl,~vne yan?V1S'~0, 
'. f' O a T bylla v hlavm veCI us·pokoJena a ponevadz byla. vcas z,e l'rma. .' 1 • • v.), I , 'kl rl 
uvědoměna, maa také možnost omezIti se pn pr·vmm rok~ na na, ,,'" .y 
a důsl-edkem toho, že alspoň ocl začátku. prvn.iiho roku ztratrla n~deJ.' na 
vYhru. Při prvém sporném jednán1i dne II.dubm 1933 byla prav211, ro

. zerře Ck I 24/33spo-jena s právl?í roze:př~ Cm I 1j32 k slpolecnemu 
jednání a protože tehdJejší žalovanl tvrdlI!, ze vloas~e pohled,w~y hr~y 
O. a T. při likvidačnim rol<unepop.řeli, byl o.p;ubehu hkvld~čnl,ho roku 
"'t' d·u·kaz sou·d·nl'm· radou P V Jednanl bylo pokmcovano dne pnpus en .,. . '. . . """b ' 

26. záři 1933. Ta'ké ph tom sporném jednáni byla nyn~J" za!.o' ,kJ';e 
za'stoupena. Toho dne vydal ,soud ~ ob o;,' yě,cech u.sn,esenl ~ urcenI n~~ 
kladů, jimiž všichni ža,lovam, take dne'sm zalobkyne: byl; odsouzenr 
k ná!hradě nákl:adů. žal'Obkyně vznesla ;proh usnesenI o 'Uakladech ,re
kurs, o ně'mž však meritorně nebylo jedn}'uno, j~žto b~1 z JazJ.ko'vY,Ch 
důvodů odmí,tnut. Je správné, že žalobkyn·e nernda l~loznost. pn ;pr~em 
roku vystoupiti p'O přípaJd:ě uzná~ím ze 'sporu. Slo o Je:dnotne ~P?le5en
ství ve 'sporu ve smyslu § 14 c. r. ~. a .dJ?~ud neby,llo d:,no uzna!lI vsech 
spollečníků v rozepři, nemohlo býh u,zH'aJnL se strany ~alo'?kyne pr,?v.e: 
cleno s úspěchem. Přesto mohl'a skuteč,nost, .že dnesnr zalobkyn~ ]IIZ 
dva dny před 'jejím uznánim v konkmsmm ~,?lse !~~~u. O .. a T. ~spo
koji!;a, zjednati jí podle § 46 c. ř. s. prUZllIVe]SI ~črnek ne~ pro 
ostatni společníky v rozepři. Při sprfcvném pos~~.zem mel,prooesm so~d 
míti při vydání usnesen,í o n·áJklaJdiech z 26; zan 1933 zretel na to, ze 
filrma O. a T. byla již u~nánilffi v l<onkmsmm spIse uspokOj Em.a, a sku
te.čnost že firma O. a T. neomezila žalobní žádání n" útraty, byla by 
musela' míti nepřiiwivý účinek pro ni. Sou:dní. r?zhoclnu.ti by .'byl.o ~ 
selo 2lnHi taJk ž·e ·se firma O. a T. mn,áva povinnou nahradl'Í1 nyneJsI 
žalob!kyni náklady při prvém ro~u, takž,e, by ,žal,obk~ně. (tehcl:,jšíl žalo
vaná) byla hývďla mUSIla mhrad:lÍ1 neJvys: nakl:,dY"zaloby, Jez by byly 
ovšem hývaJ,y značně ni'žší. nežli náklady, Jež mela JI h;ma Sl· a T. ,na
hracliti. Jest tudíž míti za to, že kdyby rekurs 00 do nakl'adu byl byval 
s:právné seps·án, byl by rekursni S'Oucl ,buď učinil rozhod:;utí v n-aZl~~: 
čeném smém' anebo by ď~poii byl zmsl'l usnesem a nandll doplnenr 
ří,z,e.ni v tom 'smyslu, že jest zjistiti, zdla tvrz·ení nynějši žal,ohkyně" ž: 
Hrmď O. a T. byla od ni včas o provedeném Ulznán,í ~p<ravena, oclpovl'da 
skutečn'Osti. Takovýto výsIede1k rekursu si žalobkyně zmahl,a sama, a 
to tím, že podala svůj rekurs v jazykově nesprávné formě. V té době 

55 
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však žalobkyně nebyl,a ji'ž zastoupena žalovaným a ne:postihuje tudíž 
žalovaného žádné .zaviněni. Ponévadž on'a částka, kterou po,žadu~e žac 
lobkyně z důvodunálldadů zapl,acených fi~mě G. a T., jest uvedena 
pouze všeobecně, neni s'Oud s to na základě žalobnich údajů zjistiti 
podíl připadajíd na žalobu samou, jímž by v nejkrajnějším pří'Padě, 
kdyby se předpokládalo zavíněni žallo,vaného, mohlo býti- žalobě vyho
věno. Není. proto ža,]obnf nár'Ok odůvodněn. ° d vol, a c í s o u d po
tvrdil n"'paden.ý rozsudek. O Ů' vod y: Jde o to, zda se žalovaný tím, 
že popřel v zastoupenÍ' žalujíd fi1:my pohledávky firmy G. a T., dopustil 
zavinění, a zd", odpovídá jí za výlohy vzešlé následkem popfení ve
dením sporů Ck I 24/33 a Cm I 1/32. Podle § 1299 obč. zá<k. ten, kdo 
se hlásí k úřadu, živnosti nebo řeme,slu, jehož provedení vyžaduje 
zvlášt,n;í,cb odbomých 7lna],os!i nebo ne'Obyčejné pile, dává najevo, že 
důvěřU!j.e své nutné píH a potřebným neobyčejným znalostem, a musí 
tedy odpovídati za jejich nedosta,tek. Žalovaný byl p,r'Ostř,ednictvím 
firmy »Tefa« zmocněn, aby zastupoval žalujíd firmu v konkwrsním ří
zení firmy Vilém F. a aby ,popřel při zkušebním roku pohledávku firmy 
G. a T. K tomu byj. oprávněn po,dlle plné moci ze dne 20. září 1932. 
Že se popření to nestal,o nija'k Iehková.žně nebo z ,přehlédnutí, je zřejmé 
nejen z toho, ž,e i někol,ik jiných věřitelů ,pohledávky ty popřelo, ale 
I z tOhlO, že též ža,Jov",ný, který hyl' rovněž věřitelem, pohl1edávky firmy 
G. a T. svým vlastním jménem po:přeJ, ač mu tím pak vze'šly značné 
výlohy a nemohl v dohě popř'ení ani předpokládati, že z toho vzejdou 
výlohy v takové výši. Již z toho jest viděti, že tu nen,í podmílnek § 1299 
obč. zálk. pm nárok na náhradu ~kody proti ža,lovamému. Na to, že ža
lovaný zastupoval Ž1ťlohkyni be1Jplatně, nemůže ,se ovšem žalovaný od
volávati, poněvadž nejde o udělení' ,rady ve smyslu § 1300 obč. zák. 
K tomu však přistupuje ještě další, skutečnost. Žalující firma se totiž, 
jsouc zastou~p'ena Jj.inými právníllui zás,tujpci, pustHa do ř,ečených sporů 
a neuznala hned ph prvém roku nárok fi,rmy G. a T., přes to, že, jak 
tvrdí, ",epatrná vý'še její pohledávky nestMa za to, aby popírala tak 
značnou pohledávku firmy G. a T., a tím výlohy spom aspoň z nej
větší ,části sama zavinUa. Konečně žalobkyně jsouc zastoupena jinýmí 
právními zá,stupci, podala ,proti útratovému usnesení prvého soudu re
kms jazykově vadný, ačkoliv jí ,p~ece mas'elo býti známo, že nejvyšší 
soud důs'ledně ,stáJe za'stává názor, že podle § 2 jazyk. zák. a čl. 14 
jazyk. nař. mohou jen stMní občané československé republiky užívati 
jiného jazyka než státního (srv. rozlb. č. 6860, 70019, 9786, 9854, 99'72 
a j. Sb. z. a n.). Měla proto počMati s tím, že jejF rekurs, podaný v jiné 
než státní. řeči, bude odmí,tnut ,j'alw nehodící s'e k úřeclnímu jednání. 
A př,ece jest možné, že by při pod'án.í rekmsu v řádné, jazykově správné 
formě byla měl'a úspěch, ne-I,i' úplný, as,poň částečný, když sama ,přece 
tvrdí" že svým zástupcem Dr. K. ono ;popření odvolala, takže její si
tuace byla jiná než ostwtnkh popÍfajÍ'CÍ'ch věři.telů. To" že ji, jak tvrdí, 
žalovaný ujistili, že jí ze zastupovámí nevzejdou žádné útraty, mohlo 
se podle pova1hy věci vztahovati jen na útraty zastupování ža'lovwným 
v konkursním řízení, a žalovan'ý také zastupoval žalobkyni v konkurs
ním řízení bezplatně. Ani v tom, že se žalovaný hlohkyuě dří've nedo-

.' 
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tázal má-J,i, popříti jejím jménem pohledávku firmy G. a T., ?ehe shle,
dávati zavinění, a rrení proto možno diovoláva!t se.§ 1002 ohc:. z!'k., JaK 
žalobkyně čini. NevstoUlpi,l>-li žalovaný do spor,:]ako. vedlel~l mte~ve
nient, když mu žalohkyně spor opověděla, ~euzIi to.lI~o sveho prava, 
r,ejsa povinen ani k vstoupe~i do sporu: anI k pOd~nI, ,r~"kursu poJOlI 
usnesení útratovému za žaluj1'cl hrmu, jezto byh v te d?be. z~stol1pena 
'iž 'in'm prá,vním zástupcem. Právem proto pIVy soud za,lob,e nevrh?~ 
~ěl,j tř~baS není správné jeho odiůvo?:něn!, že by ~eby!'o:, .~lOznO" ZjISt~~ 
podíl připadající na ža,lohkyn'l, ponevadz by v te pnčme, lod) by z -
bylo zavinení na straně ža!ov~ného, bylo věd s,oudu, aby s~ za~~o,v~1 
podle § 182 c. ř. ,s., nestacIi:lI mu dosavadm pred,nes stran k ZJ1stem, 
jaký podíl by na zalol>kynl pnpadL 

Ne 'j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice da].ší jednání a nové 

rozhodnu ti. 
Duvody: 

Rozhodnutí věci zaVI'sl' na rozřešení otázky, zda žalovanÝ, adv~~át; 
'1 " • I' osoby v § 1299 obč záJk I'menované, nevynalozll zvlastnI na leZl'el mez I ' •• "." bk . 

odborné ZiTIalosti a potřebnou neobyčejnou píl!i, kdyz ja;ko zalO' , ynlTI 
zástupce v konkU!rsu K"'rla K., majitel,e firmy Vilém F. ~ .. c. L. (K 29/:2 
krajského soudu vč. L.), při zkuše?ní'll; rolku dn~ 25: njna 1?3'2 poprel 
pahledávky firmy G. a T. vP., coz melo v zapel!, ze posl.e:'"uvedena 
firma podala žalobu Ck I 24/33 :p~ot~ ny~ěj~í. ž~lo~bkyni a ;ozs!flla pro~~ 
ní i spm Cm I 1/32 již.dřtv~ zahaJeny, __ ~lmz, zalobkrn:podlehnuvsl 
v dotčených sporech vznIkly utraty ve vy'SI za zal ovane castky. O,dvo: 
lad soudl má za to, že se popř,ení pohliedávek fIrmy.? a T., k ~em,uz 
byl' žalovan,ý fmmálně podle plné mOCI z,e dn'e 200; zar; 1932 opra~n.en, 
nestalo nijak lehkovážně nebo z p'ře~I,,~nu1í; poneva,d} l,;nnoho J1nxc~ 
věřitelů nároky ty popřelo a žalovany sam,)sa ro~n~z ~entelem" uClTI.II 
t",k i vlastním jménem, a,č mu pak Íťm vze~ly macne vy!ohy, a ze ne: 
mohl v době popř,ení předpokM,dati, že z, toho vZ,ejdou vylo?y.~ takov? 
výši. S tímto názorem nelze sOUl~laSltI:. z;alovany pk? pr,,:~mk mus:1 
počítati s tim, že popření, pohledavky jmeho -,~onkllJfsm~o ~~nt~le. mU,l 
vésti k sporu podle § 112 komk. ř., trvá-II vente'! na pnhlasene P?hle
dávoe a rov'něž tak si musil býti vědom, že tímto sporem strane Jl:," 
zasto~pené vzniknou útraty, jež. má nwhfaditi odlP~rci. a vl~st~fmu za
stupci podlehne-li ve sporu o jsoui()noslI neho poradl poprene pohl,e
dávky: Žalovaný byl proto po,vinen svědomitě, odborně a pečlivě zkou
mati, zdali IPro krok tak dlalekosáhlý má vůb~c důvody a opory podle 
stavu věd a spisů. Ale žwlovany nen.wedl anI ve. spor,ech Ck I 24/33 
a Cm I 1/32, ani v nynější rozepři k odůvodnění svého pÚ'stu'P~ sebe
men'šího důvodu, který by alespoň zdánlivě nasvěd'čov.al tomu, ze. mohl 
míti za to, že popřené pohledávky fifmy G. a T. nejsou po prav~, ~ 
nesnažil se tedy vůbec soU!du vysvětliti, z kterých - třebas, pravne 
mylných - předpokladů a závěru při popření oněch~o~~eda~ek vy: 
cházel. Nezáleží na tom, že žallovaný ve své vlastní zalezltoslI stejne 
tak postupoval a že se taJké jiní věřitelé podobně Zi>chovali. Rovněž jest 
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bez významu, že podle seznamu přihlášek bylo prohlášení žalovanéhú 
učiněno za firmu »Tefa« v L., neboť z plné moci ze dne 20. záři 1932 
a z přihlášky ze dne 27. zML 193'2 jest patrno, že firma »Tefa« nejecl
nala jménem vlastnim, nýbrž žalobkyniným, a že její zmocnění bylo pře
vedeno na žalovaného. Konečně nemůže žwlovan'ý nic vytěžiti ani z toho. 
že prý obsah jeho prohlášeni byl' nesprávně anebo nejasně pojat do zá
pisu anebo do seznamu při'hlášek, poněvadž bylo jeho věcí, aby 
se postaral včas o nápravu. Tím tedy, že žalovaný bez ja1kbhokoliv 
podkladu popřel za žalohkyni v konkursu Karla K. pohledávky firmy 
G. a T., zavinilI "l!hájen'i, sporu Ck I 24/33 a rozšířenisporu·Cm I 1/32 
proti žalobkyni, která, nemajk vůbec námitek proti oněm pohledávkám 
a jejich uplatnění v konkursu, nemohla v řečen'ýeh sporech zví,těziti. 
Jako osoba práv ma,lá musil však žalovaný též předvídati, že v twko
vÓ'n případě shhne ža:lobkyni povinnost k náhradě út.rat vl,astnfch a od
půrcových, jichž výše byla závislá na výši zažalované pohledávky. Ježto 
žalovaný neuvědomil žalobkyni o svém kroku, nel'ze ani tvrditi, že ža
lobkyně před podáním žaloby Ck I 24/33 mohla něco učiniti, aby 
odpa;dla nutnost u,vedeného spom. Ježto tudiž z vylíčeného jednáni ža
lovanéhn - anebo jeho konci'Pienta, za ,něhož podle § 1313 a) 
obč. zák. 'Odpovidá, - vznikl<a žalobkyni šil<oda a jednání" při kterém 
nevynaložil potřebné neobyčejné znalosti a náležitou píJ.i, jest mu 
při,čítati jako zavinění ve smY'slu § 1299 'obč. zák., jest žal.ovaný ža
lobkyni Odpovědný za škodu z toho vzešlou. Je proto žalobní nárok 
důvodem po právu. Nižši, soudy, vycházejice z jiného právního názo.ru, 
neza,bývally se však výšf Uipliatněného nárol<u, j'ťŽ byla žalovaným po
přena. ža;J.ovaný nemůže arci žalobkyni namítati, že se špatně hájila 
ve s'P0m s firmou G. a T., nebo,ť mu žaIobkyně opověděla ve věci Ck I 
24/33 dne 2. března 1933 spor, ikteré'žto pmhláš,ení mu bylo dne 
30. bř,ezn.a 1933 doručeno, aniž vš",k žalovaný jako vedlejší inte.rvenient 
k ní přistoupi,l, čímž se sám připravili od této doby o možnost v,čas a 
řádně napraviti možné nedostatky v hájemí práv ŽaJobkY'niných. Pon.ě
vwdž však ÚČinky ty nastaly teprve domčením opav,Mi spom, nelze ža
lovaného činiti odpovědným i za to, že žalobkyně, misto aby· žalobnÍ 
nárok firmy G. a T. ve věci Ck I 24/33 uznala ihned při prvním roku, 
což by bylo md'O vliv na útratovou otázl<u, žádala o lhůtu k podání 
ža],obni odpovědi, v niž pak navrhla zamítnutí ža;loby, a také ve věci 

Cm I 1/32 neu>činikl nic, co mohlo zmenšiti její, povinnost k náJhradě 
útrat. Na prooesním souclě bude, wby při určeni výše žalobního nároku 
k dotčeným skutečnostem řádně přih<lí,žel. 

čís. 16212. 

Neurčitost žalobní žádosti, jíž se zaměstnanec na zaměstnavateli do
máhá vydání písemného vysvědčení, aniž uvedl zejména dobu a druh 
konaných prací (služeb). 

(Rozh. ze dne 17. června 1937, Rv I 993/37.) 
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žalobce, který tvrdil, že byl u žalovaného zaměstnán j",ko kreslič 
a dílovedouCÍ, se na žalov"ném mimo jiné domáhá ža,lobou vydání vy
svědčení o práci, odpovídajídh'O zákonu. V té přičině niž š i s o u d y 
u;,naly pod'!e žaloby. 

Ne j vy Š š í s o u d zamítl žalobu, aby byL žalovaný uznán povin
ným vydati žal'obci vysvědčení o práci, odpovída,jíd zákonu. 

Důvody: 

ža;lobce se na žalovaném domáhá vydání, vysvědčení ° práci, odpo
vídajícího zákonu. Toto žalobni žádáni jest tak neurčité, že by rozsud'ek 
mu vyhovujid nemohl býti "ni vykonán (§ 7 ex. L). Jest ,na ža,lobci, 
aby určil obsah vysvědčeni, jehož vydáni se chce .na ža.Jovaném domá
hati, zejmén'a aby v něm vytkl, o j"kých pr"cích má mu býti v}'1svěd
čení vydáno a za jaký čas. Není-Ii v. žalobním žádáJn,Í uvedeno, ani 
o jakých pradch má býti pracovní vysvědčenÍ' vydáno, ani za jaký čas 
má býti konání prací potv,rzeno,nevyhovuj,e obsah ž"llolbnf prosby usta
noveni § 226 c. ř. s., platného i pm řízen,í ve sporech prawvní,ch (§ 19 
zákona č. 131/1931 Sb. z. a n.), neboť hy rozsudek, jímž by bylo vy
hověno neurčitému ža,lobnimu žádání, byl jen podnětem k dalšim spo
rům mezi žalobcem a žalovaným, v kterých by se musely ziji'šťovati 
práce žalobcem žalovanému konan.é a čas, po který je konal. Neurčitost 
žalohního žádání tudíž vytkl' žalovan,ý právem a již ;pro tu vadu bylo 
ž"J,obu zamítnouti, neboť nel'ze ji již podile § 84 c. ř. s. nalpraviti. Ne
jdef o formální vadu žaloby, nybrž o hmotný předpoklad vyko'natelnosti 
ža;lobniho n<ÍJroku. 

čís. 16213. 

I. Provedení důkazu. vyhovující právu platnému v cizíně, kde byl 
důkaz proveden, avšak nevyhoViující tuzemskému právu, je platné (zá
sada locus reglt actum). 

II. Vadnost řízení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.), jestliže dožadující soud ne
požádal dožádaný soud italský za zpraveni o dni a místě, v němž bude 
proved.eno žádané opatření (výslech svědků), aby zúčastněné strany 
mooly býti při něm přítomny, mohla-Ii přítomnost stran míti vliv na 
průvodní váhu a výsledek prováděného důkazu, a odvolací soud to 
schválil. 

III. Neodporuje ustanoveni § 112, odst. 1, posled. věta, konk. ř •.• 
opřel-Ii žalúhce v přihlášce ke konkursu svůj nárok na služební plat 
o smluvený pevný plat, kdežto v žalobě jen o přiměřenou 
mzdu. 

IV. Uznáni pohledávky vyrovnávacím správcem ve vyrovnávacím 
řízení předcházejícím konkursu nemá právního účinku v konkursním ří
zení, v němž musí býti přihlášená pohledávka zkoumána znova. V ta
kovém případě jest uznání jen pouhou skutečnosti, nikoli novým samo
statným právním důvodem zavawvacím. 
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v. § 54 Č. 2 konk. ř. nevyžaduje při pohledá\"kách ze služebniho 
nebo pracovniho poměru, aby pohledávky ~y byly splatné, nýbrž záleži 
na tom, v které době zaměstnanec konal služby nebo práce. 

(Rozh. ze dne 17. června 1937, Rv I 1012/37.) 

Niž š, s o u d y z<>mítly žalobu, jíž se žalobce na konkursní, pod
statě hrabět'e Quidona T. H. v N. D. domá;hal zjištění pravosti a pořadí 
konkursních pohledávek 210.906 Kč a 483.833 Kč 35 h s přÍ's!., o d
volací sond z těohto důvodů: Jako vadnost řízení vytýká od
volání, že nebyl žalobce předv,olán k relkvi,sičnhruu výslechu úpadce jako 
svědka v Ř. (v !talii). Jest ovšem pravda" že ze spisů není, patrno, že 
by se strany byly výslovně vzdaly intervence při dotčeném svědeckém 
výsI,echu a že tuďÍ'ž měl'y býti o roku k tomu. účelu ustanovenému zpra
veny. Odvol,ací soud nepokkíJclá však přesto vytýkanou v"du za tak 
důležitou, aby pro ni bylo potřebíl u'Ipadený rozsudek zrušiti neboť 
'd " l e o výslech v dálné cizině ve spom, ktmý vede žalohce, požívajíci 
práva chudých, takže je zřejmé, že by se ani po uvědomění o roku 
určeném k svědkovu vý,slechu nebyl výslecbu zúčastnil asi on sám ani 
jeho ústupce, a dodatečně navržené je:ho opaková:ní, se nemohlo 'státi 
bez značného průtahu rozepře (§ 289c. ř. s.). Neúplnost řízení shle
dává odvolání v tom, že nebyl proveden ,připuštěný již <důkaz spisy 
okres111ho soudu v K. H. C 66/33 " že nebyly připu'štěny daÍ'ŠÍ důkazy 
mrbidnuté v přípravném spise de praes. 3. září 1936. Spisu C 66/33 
se nedovoláva,l, ža,lobce, n~brž žalovaný o svém Oipačném tvrzení o ujede 
nání, týkajícím se služebního platu, a dúkazy dodatečně žalobcem na
bízem·é o jeho činnosti jako ředitele velkostatku nehyly pro rozhodnutí 
souzenBho sporu relevantní, ježto skutečnost, že žalobce byl pro úpadce 
skutečné nějak činný, není vlastně spomá, a 'jde jen o to, éo mu bylo 
za nI shbeno'. S hodnocením v~pově(H svědka Quidona T. H. v D. S. 
odvolaCÍ soud .souhla,sí.Omluva o placení 5.000 Kč služného měsíóně 
se podle vlastního přednesu žalobcova slal:a jen ústně a hez svědků 
mezi ním a hrabětem T. H. žaloboe ji jako strana nepřísežně pohcrdil 
hr~?ě 1.':. J:I. ji ja~(} svědek pocl přísahou popřel. Jde nyní o to, kom~ 
splS.e ve':lt!. Pr? zalobc,e mluvf., že pohledávka byla uvedena ve vyrov
na.caTI nav"hu upadcove Kv 58/31, že byla ve vyrovnacím řízení žalo
van/m jako. te?d~jším vyrovnacím spráNoem uznWl1a a že ji potvnuje 
1 byvaly pravm zastupce Dr. S. Proti tomu mluví však několik skuteč
ností, n~ něž již soud prvé stolice v odúvodnění napadeného roz,sudku 
upozornil. Hr~!?ě T. H. p'řizná~á, že žalobce pro něho ji'stou činnost měl 
~yvmoutI a tez .vY:'mov,al a ze, mu k tomu. účelu vystavil< i píseml10u 
plnou m?c, tvr~1 ~saJ~, ze odmen:a. ne;byla presně ,mčena a měla se vy
~lalttI az, z ,~ozne nahrady od Statmho pozemkového úřadu a ž·e ona 
ltstt~a n;el:a jen význam Immálni a legítimačnJ. I když se přihlédne 
k vypovedl hrwběte Qmdona T. H., učinéné ve sporu C 66/33 ve znění 
vodvok,ní citovaném, nelze pře,s ur.tité odchylky poklwdati' svědectví 
v tom. sporu vyda~é za nevěrohodné, neboť v spomé otázce je zcela 
shodne, a vyskytu'lící se úchylky se týkají jen podrobnosti a možno je 
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vysvětlíti nepřesností protoko'lace nebo paměti a, snad právního nazí
ráni na věc. Dr. S. podl:e vlastního svědectví nebyl ujednání tvrzenému 
ža'Í'obcem přítomen a ví o věci jen z pozdějškh rozmluv s úpadcem 
o likvidaci žalobcový'Ch požadavků a může se snadno mýliti v tom, co 
ža.lobce požadoval a co úpadce mu chtěl konced'ovati. Proto nepadá též 
příliš na vá!hu sku(,eonost, že v návrhu vyrovnadm právě Dr. S. konci
povaném hyla žalobcova, pohled'iiN'ka uvedena. UÚŽí-I'j. se, v jakých fi
namoní'ch ,poměrech se tehdy úpadce i podle žalobcova přednesu octl, 
že reality byly ve vnucené správě, že úpadce měl svého právn,ího zá
stupce, že nebyla o ujednání sepsá:l1a žwdná listina, ve žalohce nebyl 
zapsán do dekretové knihy a ani úřadům k pensijnímu a nemocenskému 
pojištění' přihlášen, že mě,!' i jJodl,e vlastního tvrzení sloužiti bez služ
ného a že měl dostati peníze až z náhradly vyplacené Státním pozem
kovým úřadem, k nJž vůbec nedo'šlo, že domnělá výše služného je s.těŽí 
srovnatelná s nedostatkem jeho odborného vzdělání, I'~e i podlle názoru 
odvolacího sou{:;u sotva uv,ěřiti, že pravdu řná žalobce a že svědek T. H. 
pravdu nemluví. Vezme-li se VŠaJk negativní s.kutkové zjištění prvého 
soudu za spriwné, nutno s ním souhlasití i po strácnce právní. Nebylo-Ii 
umluveno tvrzené mě,síční služné ve výši 5.000 Kč s pří s!., nýbrž jen 
neurč,itá odměna splatná až později z náhrady, k jejímuž vypla
cenf dodnes nedošlo, neprávem se žallObce domáhá toho, aby mu byla 
z tItulu dlužných služebních platů přiznána vyúčtovaná pohledávka 
z konkursní podstaty, a to dokon,ce v prvé třúdě konkursnkh věHtdů. 
Skutečnost, že pohledávku tu vyrovnací správce svého času v později 
zastwveném Hzeni vyrov-nadmJ uznal, je 'Práv~:ě bezvýma.mná, Ježto se 
§ 111 konk ř., na n,ějž odvolá!ni poukazuje, týká uznání pohledávky 
úpildlce.m a n,e. vyrovnacím· Sp!úv:cem, a ž.alovaný, j,en:ž byl dříve i vy
rovnaClm sprav-cem, hodnovern,e VySVěUll, :proč ve vyrovnaCÍ1ffi řízení 

po:hledá~ku uznal, ny!,í. však v řízení konkmsním ji uznati nemůk Jest 
a bylo zallObcovou ven, aby pravost a splatnost svých <uplatňovaných 
pohledávek spolehMvě prokázal, a ježto tak neučini'l, byla žaloba ,prá
vem za:nítnut~ .. Co do pohledávky. u.a služn:é, nemo'hla ta z důvodů výše 
tlved~nych bytt vzata za ~polehltve pmkaz"nou, a v příóně náhrady 
za diety a cestovnÍ' výlohy žalob oe je přes vyzvání soudu ani nespeci
fikoval, ani bliže neosvědčil, t"kže V' příčině nich není žalOlba vůbec 
oprávn.ěna. 

Ne j v y Š š i s o u d uložil sOlbdu prvé stolice da'lší jednán'; a nové 
rozhodnutí. 

Důvody: 

Pro~eden.í důkazů do~ádaným. cizozemským úřadem, které jest vadné 
podle z"konu ctzozemskych, nem pod],e § 29.0 c. ř. s. s hlediska tu zem
s~ýi::h zákon.ů y<>dn~: jes!liže ~yhov"uje z~~o~ům p~o prooesní soucl plat
nym. O op~cnem pnp.ade se zak.o~ !ll~Zmln~!}e, :ponevadž platno'st zásady 
~.Io.cus .reglt act~m« jest s.a'r;'0zrejma, takze provedení diilkazů vyhovu
JIC~. ~ravu plat~emu v. Clzme, kde byl důkaz proveden, avšak nevyho
VU]'CI tuzemskemu pravu, jest platne. V souzeném případé nevyhovuje 
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ovšem provedení důkazu výslechem .svědka hraběte Quidona T. H. krá
J.ovským unifikovaným okresním soudem v Ř. tuzemskému právu, po
něvadž strany nebyly uvědoměny o roku k výslechu svědka (§§ 288, 
289 c. ř. s.), jak také dovolatel,ův odpůrce připouští'. Souclw však není 
~n.ámo, zda ono proved'ení důkazu vyhovuje právu cízozemskému anebo 
ne, a bylo by proto na d'OvolateH, aby ·skutečnost lu pod!>e § 271 c. ř. s. 
dokázal Než tou otázkou se netřeba zabývati, poněvadž vytý1kaná vada 
řízení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.) se týká řízení, procesního soudu a též odvo
lacího s'Olld-u, jenž postup prvého soudu schválil. žaloba vytýká ovšem 
jen to, že slrany nebyly zpraveny dO'žádaným soud.em v Ř. o- roku na
řízeném k výslechu jmeno·vaného svESdka. Ale výtku tu nelze v}"kládati 
tak úzce, jako, by žalobce spatřoval vadu .řÍ'zenÍ· jedině v postupu dožá
daného soudu, nýbrž jest ji pojímati. všeobecně tak, že se týká vadnosti 
ří·zení toho soudu, jenž způsobi·!., že strany nebyly uvědoměnyo- onom 
roku. Vada ta tkví tedy v řízení pmcesn,úho sowdu a též odvolacího 
soudlu, jenž postup prvého soudu schválil, a nejele proto o případ, který 
by byl'O možno podřaditi pod ustanovení § 290 c. ř. s., nýbrž o takovou 
vadu řízeni, 'kterou jest posuzovati, s hlediska § 503 Č. 2 c. ř. s. Neboť 
proce.sní soud pom.šil ustano'feni čl. 8, odst. 4, úmluvy mezi českoslo
venskou republikou' a královstvím Italským ze dne 6. dubna 1922, č, 126 
Sb. z. a n. z roku 1926, poněvadž >nepožádal< do.žádaný soud, aby byl 
1lpraven o dini a místě, v němž bucle proV'edeno žádané opat.ření', aby 
zúčastněné stran.y mohly při něm býti přítomny. V řečeném článku: se 
ovšem výslovně nepraví, že dožádaný soud musí tak učiniti, avšak to 
nezávi·sí' na libovůli soudu, nýbrž jest jeho povinnostÍ', aJby tak uónil, 
jestliže by přítomnost stran mohla míti vHv na průvodní váhu a vý
sledek prováděného důkalz,u. V soU'zené věci jde o takový případ, po
něvaclž svědek hlfabě Quido T. H. je vlaJstně jediný a hlavní svMek, na 
jehož výslechu z"vis,í celé rozlhodnutí> sporu. Nelze také mí.ti za ne
mO'žně, že by žal-obce byl bý'va] zastoupen při onom roku, kdyby byl 
o něm býval uvědoměn, nehoť mu bylo udéleno· ,právo chudých tU'zem
ským SO'udem, a požívá proto podle čl,. 3 dotčené úml'uvy výhody práva 
chudých i před soudními úřady italskými. Je proto důkaz ten opakovati 
a požádati podle čL 8, odst. 4, řečené úm1>uvy, aby proce.sní soucl byl 
zp.raven. Q. dni a místě, v němž bude výslech proveden. Než i tehda, 
kdyby ni'žší soudy po opakování dotčeného dúkazu zpúsobem právě 
uvedeným dospěly opětn:ě k zjišténí, že hrabě Quido T. H. nevzal ža
lobce d'O svých služeb výslovně jako ředitele velkostatku s ujednaným 
měsí,oním služným po 5.000 Kč, bylo by provésti ještě důkazy uvedené 
o skutečnostech v př\pravném spise o zlP'ů-sobu zaměstnání a činnosti 
žalobce. Neboť i služební smlouvu lze uzavří.ti· také mlčky (§ 863 obč. 
zák.) Hm, že někdo· koná .služby }<tko zaměstnanec a že zaměstnavatel 
to, třebas jen mlčky, schvaluje. Nezáleží při tom ani na ·s·],užebním ti
tulu, jaký byl zaměstnaJn,ci dán zaměstnavatelem, ani na tom, zda· za
mé,slnanec měl odborné vzdělání pro Ílkony takto mu svěřené, nýbrž 
záleží pouze na obsaJhu a rozsahu jeho činnosti·. Ani výše mzdy nemusí 
býti při tom ujedn"na, ,poněvadž, nebyla-li ujedluána, má zaměstna!TIec 
podlle § 1152 obč. z"k. nárok na mzd~ přiměřenou. Opře.J.1i žalobce 
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v přihlášce ke konkursu svůj nárok na služebnÍ' plat o smluvený pevný 
plat a žádal"li pak v žalobě také aspoň přiměřenou mzdu, nejde o změ.~u 
právního důvodu, poněviLdž právním důvodem ža10hniho nároku zu
stává stále služební smlouva, a to neodporuje ustanovenI § 112, od.s!. 1, 
po.slední věta, konk. ř. Bude-1·i zjištěno, ž·e žalobce byl v, služ,:bním .po
měru k hrahěti Quid'Onu T. H., ať výslovně, nebo Jen micky sJednanem, 
a ať jako ředitel velkost:,tk~, nebo zaměstnan;,c bez, zv1áš,tního sll1~e:b
n.ího titu1u,nebylo by prekazky, ahy byl za duvod,ny uznan Jeho n~ro.~ 
a.spoň na přiměřenou mzdu, pokud mu již nebyla uhraz·ena. 5pra~ny 
j-est náz·or odvolacího soudu, že u,znání po:hledávky vy~ovnacím sprav
cem v .předcházejídm' vyrovnacím řízení, 'nemá právního účinku na ří
zení konkursní, poněvadž v konkursním ří-zení musí býti pohledávka 
přihlášena a zkoušena znovu (§§ 104, 107 a 111 konk. ř.). Uznání p?
hledáV'ky vyrovnacím správcem není novým samostalným zavazov.~clm 
právnim důvodem, nýbrž uznán.i to jest hodnotiti jen jak'O katdou J1'n~u 
skutečnost, která mMe býti rozhodwjíd ,pro V'znik pohledávky z p~.: 
vodního právni>ho důvodu. Při řešení té otáJzky jest se však z~vru,?neJ; 
zabývati jak dúvody, kt~l[é vyrovniLcílho správce, ve, vyrovn.acnn n~ze,TI! 
vedly k tomu, že pohledavku Ulznal, tak I tvrzemm zalovaneho spravce 
konku"sní podstaty ve sporu, pr·oč ji nyní neuzn~vá. Na splatnostl,po
hledávky nezáleží, nýbrž na době, v které zamestnanec k9nal sluzby. 
Neboť § 54 Č. 2 konk. ř. uvádi rŮ7JTIé ná-roky a při poh1'ediwkách z po
m-i'ru služebního nebo pracovního nežádá dos.pě-J.o·st pohledávky, poně
vadž o dospělosti se zmi-ňuje jen pří pohledávkách jiných. Vše to, co 
dosud bylo uvedeno, týká se jen smluvené nebo přiměřené odměny 
(mzdy). Naproti tomu hyl žal-ohcl1'v nárok na hotové výlohy a dIety 
nižšími soudy zamítnut i z formálniho důvodu, poněvadž ža:lobce ne
předložil specifikaci hotových výloh a diet, přes to, že mu to bylo .ulo
ženo usnesením ze dne 20. září 1933 a že usn·esením ze dne 4. h'sto
padu 1933 nebylo vyhověno jeho návrhu, aby bylo niLpřed žalovanému 
ll'lo-ženo, aby předložil doklady, kterých žalobce potřebuje k speciikaci 
mu ulož,ené. Ta usnesení žalobce ani v odvolání' nenapadl, a nelze se 
proto zabývati tím; zda jest zam-Hnutí nároku na hotové výlohy a d'iety 
správné, či nikoli. Rozsudky obou ni·žší·ch soudů bylo podle § 510, 
odst. 1, c. ř. s. zrušiti, ",by by-Ia napravena uvedená vacla řlzení a aby 
věc i jinak byla učiněna zralou k rozhodnutí v naznačených směrech. 

.čís. 16214. 

Dohoda stran o tom, že se podrobuji rozboduuti advokátní komory 
o úpravě palmámiho. účtu advokátova, znamená jen to, že se strany 
sPo.kojí v příčině výše palmárního účtu ro.zhodnutím řečené ko.rporace, 
nikoli však, že se dohoda ta týká i žalobnlho. důvodu (právního. nároku 
na 'Odměnu) a ostatnlch námitek vznesených žalo.vaným proti ža10bnímu 
nároku, netýkajících se jeho výše. 

(Rozh. ze dne 17. června 1937, R II 270/37.) 

Srv. rozh. Č. 6723 Sb. n. s. 
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Ve sporu, jímž se žalobce (advokát) domáhá .na žalovaném zapla
cení 8.793 Kč s přís!. za právnické práce konané na příkaz a na útraty 
žMovaného, se sporné strany .při roku dne 4. zářj, 1935 dohodly na tom, 
aby byl žalobcův účet, který je předmětem sporu, s příslu,šnými spi,sy 
odevzdán adV'O'kátní komo'ře v B. k upraveni, a prohlásily, že se rozhod
nutí advokátní komory podrobují. Advokátní komora v B. up.ravila poté 
útraty, jež byly zažalovány, čáJstkou 7.294 Kč. žalobce při dalším ústním 
jednání omezil žalobu na uvedenou upravenou částku. žalovaný namítl 
mimo jiné, že žalobce nemá nárok na zaplacení odměny za jeho práv
niCké pTke, neboť byly konány zbytečně a k zřejmé škodě žalova
ného, k.teroužto námi,lku blíže rozvedlI, trvaje na ní i po úpmvě zaža
lované částky ",d%kátní komorou v B. S o u' d p r v é s t o I i c e uznal 
podle omezené žalohy, vycházeje z názoru:, že v dohodě, o niž jde, 
nutno spatřovati smí,r, tkvící v tom, že se strany spokojí s úpravou 
advokátní komory v B. a že se vzd:ávají jakýohkoJiv námitek proti ní i 
co do důvodu. O d v.o I a 'c i s o u d u!ooHI soudu, prvé stoIice, aby po 
právní moci zrušujícího usnesení dále jednal a znova rozhodL D ů
vod y: Podl'e obsahu dohody ze dne 4. září 1936 se strany za sporu 
dohodIy na tom, aby pa,lmárni účet advokátův byl odevzdán advokátní 
komoře k upraveni, a prohlásiJy, že se podrobují rozhodnutí< advokátní 
komory. Nedohodly ,se tedy na tom, aby celý spnr rozřešila advnkátní 
komora, ný"hrž po.věřily řečenou kmpmaci úpravou účtované odměny. 
V tom nelze spatřovati sml'ouvu o rozsudím podle § 1391 obč. ,zák a 
§ 577 c. ř. s., oý"brž dohodu o ustanovení odhadce, jak ji mají na mysli 
§§ 835, 841, 842, 1056, 1057 a 1092 obč. zák. Pouhé přečtení uvedené 
dohody vede nutně k úsudku, že se v 'souzeném případě strany nedo
hodly na tom, aby advokátní komora roz'ř·ešHa sporné otázky, týkající 
se důvodů žalohcova nároku a všech námitek žalovaného. Jest tn také 
patrno z odpovědi advokátní komory ze dne 30. října 1936, že není 
jejím úkolem rozhodovati dotčené sporné othky. Nelze tudí,ž schvalo
vati právní názor prvého soudu, že šlo v souzeném případě o smlouvu 
o roz sudím (rozh. Č. 6723 Sb. n. s.). 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověJ, rekursu žalobcovu. 

Důvody: 

Odvolací soud správně vystihl podstatu projevu stran učiněného při 
ústním jednání dne 4. září 193-6. Z obsahu projevu toho jasně plyne, že 
strany rozepře se dohodly na tom, "by žalobcův úČoet, jenž je předmě
tem sporu, byl 'se spisy dán advokátní, komoře k upraveni, a prohlásily, 
že se jejímu rozhodnuU, podrobuji. Tím byla vMí stran pověřena třetí 
osobnost určením ji·stých skutečností, to jest určením 'Odměny advo
kátské za účtované práce, jakožto osobnost odborná, která měla co do 
výš,e stanoviti přiměřenost palmárního účtu. Z dotčen.ého projevu však 
neplyne, že hy advokátní komora maa mezi stranami rozepře rozho
diovati s konečnou platností též sporné právní otázky, zejména rozho
dovati o odůvodněnosti námitek uplatněných ža,lovan.0m ve sporu. Slo-
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vům » •..••.•• že se podrobují roz;hodnutí této komory'<, nel,ze jinak 
rozuměti než t"k, že se strany spokojí v příčině určen! vý~e,palmámíh? 
účtu advokátní komorou, že tedy se námItka Jeho premrstenosÍ1 stava 
zbytečnou nedot.0kají se však ani právního nároku stěžovatelova na 
odměnu, tedy důvodu žaJ.obního, ani o~tatních n~~it~k ~alo~aného, 
který se jIch nendal; opak neplyne ze zaplsu o vereJnem ustmm Jed
nání, při němž k sporné dohdě došlo. ,Z doslovu ?n,oho projevu nelze 
také usuzovati na to, že by tu bylo uzavreno :nar~vnant ,v~,smysl~ § 1~8? 
obč. zák., podle něhaž se spa:rná a pochyh":~ 'l?~ava urcuJ' tak, ze .kaz~a 
strana se vzájemně zavazuje něco dált, uClmÍ1 nebo opommouh a. ze 
by tím tedy byly odklizeny veške,:é námitky, uplatněné ~al~va~tm, jak 
múní stěžovate!. K výkladu spomeho projevu nebylo potrebl stewvate~ 
lem postrádaného dúkazu svědkem H., a není protO' ani výtka kusasÍ1 
ř,zení odůvodněna. 

čís. 16215. 

Jednotlivé nemovitosti náležící do pozůst~o,sti ~er~č! nedílně za 'po: 
platky ·pro úmrtí vyměřené z převodu nemovdeho Jmenl v celku, nybrz 
pouze za část poplatků na ně připadající. 

(Rozh. ze dne 18. června 1937, R I 97/37.) 

Srv. rozh. Č. 4864, 11701 Sb. n. s. 

Československý stát (bemi úřad v R.) přihlásH k dražbě nedopl",· 
tek své pqplatkové pahkdávky v částce 34.793 Kč se 7 až 6% úroky 
od 22. če'rvna 1936 ve výši 5.656 Kč 05 h ve výsadním pořadí. Z úředně 
ověřeného opisu platebního wzka'zu ze dne 15. pms,ince 1932, Č. j. p. 
v. v. 1683/32, založenéhO' v spojených spiseoh E 1402/35 okresního 
soudu v R, je patmo, že šlo ° dědi-okou daň, předepsanou povinným 
Marii B. a Anně K. spolu s dvěma dalšími osobami z čisté hodnoty 
nápadu v oelkové částce 49.530, Kč, a nemovitostní poplatky přede
psané ,povinným v částce 8.488 Kč 20 h, o paušální poplatek z či'sté 
hodnoty pozlvstalosti 250 Kč a o poplatek z pí,semného posledního po
řízení 8 Kč. P r v Ý s o II d přiká·zal na přihlášené po:platkové pohle
dh,ky v lonihov·ním pořadí z po,lovice Marie B. 20.456 Kč 85 h a z po
lovice Anny K. 2.925 Kč 40 h, nepřiznav přihlášenému nároku výsadní 
právo. Rek u r s n i s o u d potvrdil napadené usnesení. 

N e j v y Š š í s o u· d n,ev)"hověl d·ovol<Lcimu rekursu českosloven

ského státu. 
Di'tvody: 

Pod,le § 72 popolat. zák. ze dne 9. února 1850, č. 50 ř. z. o poplat
cích, který podle § 44 cfs. na!'. ze dne 15. září 1915, Č. 278 ř. z. a § 5 
zákona ze dne 12. snpna 19'21, Č. 337 Sb. z. a n. byl zachován v plat
nosti, požívá sice dědická daň a v ní po případě obsažený poplatek 
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z pozůstalostnkh nemovitostí přednostního zástavního práva na majet
kových předmětech pokud se týče na nemovitostech, jichž se daň a uve
dený poplatek týká (rozh. Č. 11701 Sb. n. s.), a-le to neznamená že 
všechny dotčené poplatky váznou n e díl ně na celém pozůstalostním 
jmění. Z u·stanovení § 72 popIat. zák., podle něhož poplatky z převodu 
majetku a zejména; též popl'atky z dědictví a odkazů v,"znou na věci 
která jest předmětem převodU', vychází, najevo, že jednotHvé nemovi~ 
tosti jsou zavázány za poplatky z převodu jmění, pro úmrtí vyměřené 
jen částečným poplatkem, který na ně připadá (rozh. Č. 4864 Sb. n. s.), 
takže o so,lidárním ručení všech zů,stavitelových nemovitostí za pře
vodní poplatky z celého nemovitéto jmění a tedy z několika nemovitostí 
vyměřené nemůže býti řéči. Pokud však je v přihlášeném nedoplatku 
o!,sa~,;na i dédická daň vyměřená z č i sté hodnoty nápaJdu, přísluší 
teto casÍl nedoplatku zákonné právo zástavní an vydražené nemovitosti 
Jen potud, pokud uvedená nemovitost nebyla v den úmrtí dLužníkova 
podl,e § 57 popl. zák. po odečtení břemen na ni váznolldch př,edlužena 
a tedy sam~ byla č!,stou pozůstalostní hodonotou, neboť při vyčerpáni 
ceny nemovl'ÍosÍl bremeny na ni váznoucími neLze mluviti o její čisté 
ce~ě, která je předmětem dědické daně, a dlls,J,edně ani o zástavnim ' 
pr~v~vy.~razenérn: pr~ _ dotčenou daň (,r?l!( č; .3703 Sb. n. s.). Ježto 
ani pnhlaska bermho uradu v R. ze dnf/L7. kvetna a 15. září 1936 ani 
platební rozkaz p. v. v. 1683/1932 p~6bsahuje potřebných údajů a' do
klad.Ů (§ 210 ex. ř.), aby se 111191::0 posouditi, která část přihlášených 
poplatků poží,vá přednostniho""stavního práva na vydražené nemovi
tosti, jež je předmětem převodu, nepochybily nižší soudy, nepřikázaly-Ii 
na ně nIC ve výsadním pořadí, př(,znavše je toliko v mezí'ch knihovniho 
pořadí. 

čís. 16216. 

Přiznává-Ii československý stát vykonateL'lost cizozemským nále
zům, jsou tuzemské sQUdy vázány rozsudky cizozemského soudu ať 
jde o rozsudek vyhovujíc! žalobě, či o rozsltldek žalobu zamítajíc!. , 

Vliv .zamítajícího rozsudku, vydaného o žalobě postupníka proti po
stoupenemu dlužníku, na spor postupníka proti postupiteli z důvodu 
správy podle § 1397 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 18. června 1937, Rv II 918/35.) 

.. Žalobce pře9nesl, že byl až do 15. dubna 1932 'veřejným společníkem 
hrmy K. a P. v S. Toho dne z fkmy vystoupil a firma se změni,la na firmu 
K. a ,s,pol. Při vystoupení ze společnosti byl urČen žalobci jeho podíl 
částkou 310.000 Kč. Na srážku na uvedenou částku převzal žalobce 
podIe dohody, uvedeného dne sjednané, některé poorul!ed,á'.čky firmy K. a P. 
resp. K. a spol. II vídeňských dlu'žníků v úhrnné výši 24.000 Kč za 
jejichž pravost se žalovaná firma K. a spoL zaručHa. Mezi u\'ede~ými 
pohledávkami byla žaIobci postoupena pohledávka za Marií L. ve Vídni 
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ve výši 5.609 Kč 66 h. Tučástkll žalobce zažaloval proti Marii L. 
u okresního soudu v H., žalované firmě spor oznámil a ta vstoupila 
do sporu jako vedlejšÍ' intervenientka. Rozslldkem ze dne 24. února 1934 
C 1243/33 byla však žaloba pravopbtně zamítnuta a žalobce byl od
souzen nahraditi odpůrkyni na útratáoh 296.62 S. Podle pl,atehního roz
kazu okresního soudu v Š. ze dne 22. listo.padll 1933 musel žalobce 
zaplatiti na koldch 96 Kč a na portě 7 Kč. Na vlastních útratách svému 
zá,stupci musel z,"platiti 525.34 S. Jizdou do Vídně vzešly žalobci útraty 
258 Kč a kromě toho zaplatil žalohce na kolcích ve Vídni 21.50 S. Ježto 
tedy po,hledavka proti Marii L. není pravá, jest žalovaná f~ma ~ovin.n~ 
zapl,atiti žalobci ve smyslu dohody z 15. dubna 1932. JIZ za Jednam 
řečeného dne zastá:val žalobce proti dru:hému společníkll Bohumíru K. 
stanovisko, že Marie L. není nic dllužna, poněvadž jí bylo zboží dáno 
toliko do 'komise. Bohumil K. trval však na tom, že jde o' otevřen.ou 
pohledáV'kll. Tím se žalobce spokojil, ve sporu však bylo zjištěno, že 
stanovisko žalované fi,rmy jest nesprávné. Žalované firmě to bylo znál:'0' 
jak plyne z d'opisů Marie L. ze dne 6. ledna 1932 a 24. února 1932. za~ 
lobce nepřevzal zboží ulložené ve, Vídni, nýbrž pravé a tedy exJ.stentm 
pohledávky firmy K. a P. Tvrzení žalované firmy, že pohledávka je 
spráJvn.á a že není jen splatná, byllO oklr.esním s.oudem! v H . . 1lzl1láno za 
mylné. Domáhá se proto žalobou na žalované zaplacení Jednak po
hledávky 5.609 Kč 66 h, jednak náhrady útrat se zažalováním ~ostou
pené pohledávky spojený'ch, celkem 12.146 Kč 04 h,omezenych n: 
9,878 Kč 07 h s přís!. Žalovaná proti žalobě namítá, že téměř veškere 
vídeňské obchody sjednával žalobce sám, a byl tedy jak o pravosti, 
tak o bonitě jednot.J.ivých pohledávek přesně inlormován, nehledě na to, 
že tehdejší účetní firmy K. a P. v Š. dával alespoň dvakráte do ""ka 
žalobci podrobný výkaz všech dluž:níkú v Rakousku, když mě,1 žalobce 
cestu do Rakouska, aby dlužníky osobně upomínal. Při bilanci k 31. pro~ 
sinci 1932 byly rakouské pohledáV'ky předloženy Bohumírem K. žalobCI 
k prozkoumání a pOdl,e žalobcova příkazu bylo konečné saldo dotčených 
pohledávek v knihách upraveno tak, že do bHance, přišly jen ř~dné p~
hl,edávky, a právě ty žalobcem upravené pohledavky byly pn rozva: 
zání společenské smlollvy žalobci postoupeny, a proto mohla žalovana 
Hrma, předpokládaj.ic vážnost a správnost jednáni žalobcova, potvrdil! 
správnost pohledávek, o něž jde. VěclH-li žalobce,. že některé pohl~~ 
dávky nejsou správné a neupozo~nil .. I'1 na to, uvedl zalovano:u firmu 1'_~' 
sestavování bilance k 31. prosmcl 1931 v omyl, aby Jeho podlil byl vySS!" 
než mě]. býti ve skutečnosti. Byla-I.i žaloba podaná žalobcem u okres
ního souetu v H. zamítnuta, stal,o se tak jeho vlastní vinou, protože vedl 
proces s,vévolně. Marie L. kupovala totiž od žal0.bee od roku 1927 zboží: 
při čemž jí všechno zboží bylo řádně fakturovano a ona v saldokonto 
byla položkami za jednotlivé účty z~těžoviina .. P_oněvadž poměr, mezi 
žalobcem a dlužnicí Ma,rií L. byl d,obry, povohl JI zalobce platehm pod
mínku, že účty JSOll' splatné po prodeji zb~ží. žalobce ode~zdal do sp,~~ 
lečnosti dne 1. dubna 1933 svoji pohJ.edavku prali dluZTIICI ve vysl 
6.433 Kč 97 h, což bylo Marii L. pí,semně oznámeno, a ona proti tomu 
nic nenamítala. Později' odebrala zboží za dalších 25.473 ~č 50 h a ,pra-
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videlně a dobře platila. Občas žádala za vý;pis z účtu, aby vMěia, kolik 
má d,opláceti, a odpovídá-li její sklad dluhům. Když společníci navští
vili veletrh ve Vídni, převzala Marie L. ,od nich zboži, o němž mys Hla, 
že je ve Vídni prodá, kdežto ostatní zboží z veletrhu bylo vzato zpět. 
Sám žalobce zaslal dne 16. listopadu 1931 Marii L. účet na 3.490 Kč 
30 h. Z té částky zbylo dne 15. dubna 1932 neprodáno zboží pouze za 
774 Kč 49 h. Marie L. žádala pak od firmy K. a P. výpis z účtu, který jí 
byl zaslán za dobu od 1. ledna 1931 do 10. dubna 1932. Marie L. veškeré 
položky reklamovala a účet zaplatila, twkže saldo odevzdané žalobci dne 
.15. dubna 1932 činilo správně 5.609 Kč 66 h. Dne 18. a 22. dubna 1932 
byla Marie L. v Š., prošla s Bohumilfem K. celé vyúčtování, pří čemž 
byl konečný dluh zjištěn čás,tkou, právě uvedenou, a dlužnice výslovně 
uznala a vzala také před žalabcem na vědomí, že má částku tu zaplatiti 
žalobci. Při tom se nezmínila ani ona, ani žal'Obce an,i s1ovem, že jde 
'O zb'Oží komisionářské. Teprve po delší době, ]odyž žalobce ze společ
nosti vystoupil, d,opsala Ma"ie L. žalo'vané firmě, ze nebude nic pla'titi, 
poněvadž vza].a k sobě zbo'ží jen z ochoty, ačkoliv clo a daň z něho 
zap].atila. Z toho jde najevo, že mezi ní a žalobcem došilO k nějakému 
jednáni, aby žalovaná firma utrpěla úJmu. Za procesu, který ža1'obce 
pmtiMarií L. vedl, postavil se ža,lobce úpm na jeji str"nu, potvrdil 
sám a také jeho mamželka Made P. náll'itky Marie L., takže žaloba 
musela býti zamítnllta. Byla teely ž?'~"'ba svévol,ná a útraty, které 
vz'nikl1Y, zavinil si, žalobce sám. Opak,;;:,iÍJobcova tvrzení, že neMo o zboží 
komisionářské, vysvítá také z c!op;;<u jeho ze dne 19. listopadu 1931, 
naps~ného Mari'i L., v němž píš",'že za,slaných šest ubrousků se nefak
imuje, nýbrž že se jí dávaji jen do korni-se. Mimo to jest postollpená 
pohledávka po právu, poněvadž n~bylo ani po,pj,ráno, ani- vyvráceno, že 
Marie L. neměla zboži na s!kl-adlě ve vý'ši- postoupeného účtu. Otázka, 
je-Ii účet splatný čili nic, není rozhodující. Ni, ž š i s o u ,d y žalobu 
zamHly. 

Ne j vy Š š í s o -ll' d uznal cu do částky 5.609 Kč 66 h s 6% úroky. 
od 15. dubna 1932 podle žaloby, co do částky 4.268 Kč 41 h s 6% úroky 
od 1. zMí 1934 napadený rozsudek zrušil, a uložil prvé stolki, aby o věci 
v rozsahu zrušení dál,e j,ednal a znovu rozhocll. 

Důvody: 

Nálezům eizozemskjÍ1c,h soudů je sice přbnati účinnost v tuzemsku 
jen tehda, je-ti možná vykonatelnost rozhod!nutí cizozemských soudu, 
jako jest tomu v pří6né nálezů s'Oudů Spolkového státu rakouského podle 
vlád. nař. Č. 145/1919 Sb. z. a n. (č. 145/1925 a 12/1936 Sb. z. a n.). 
Tomu neLze ovšem rozuměti tak, že by vázanost na obsah cÍzozemského 
nálezu tu byla jen tehcla, kdyby šlo o ,pravoplatné rozhodnuti vyhovující 
žal'Obě. Phznává-Ii již československý stát v)"konatelnost cizozemským 
nMezům, pLatí řečená zásada před tuzemskými soudy, pwjevující se nej
zřetelněji v námitce rozepře rozsouzené, tedy i v příčině mzhodnutí za
mitavého. Pro rozlišen;', jako to činí, odvol,ací sOlld, není právniho pod-
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kl"du (Neumann: Komentář k § 411 c. ř. s., Ehrenzweig sv. I, § 145 11.). 
Proto jen to, že ci,zazemský soud, t. j. okresni so,:d v H. (Rako~sko), 
zamítl dovolatelovu žalobu na postoupenou c11,uzmel, neopravnovalo 
k tomu, "by nižší soudy dotčeného, rozsudku a řízení" .iež k němu ;red'lo, 
vůbec nedbaly. Rozsudek onoho ,s,oudu Jest tll kl"sÍI na roven roz
sudkům soudů tuzemských a jde jen 'O to, jaký hmotnéprávní význam 
má pro žalovan?u pnstupi,te}ku ct:?tč~ný !rozsudek v nynější";l spo;r~. 
O otázku, rozepre rozsouzene v pravmm slova smyslu tu totl'Z n,em~ze 
jíti již proto, že neni v nyněj.ším sporu ,totožnost .stran. Jest vsak 
u'váhti že se žallOvaná zúčastml", sporu pred okresmm soudem v H . 
po, boku žalobcově (nynějšiho dovolatele) i'ako vedlejší intervenient~,a: 
přednesla a mohla také přednésti ,a up-latniti vše,. čÍ:a; mohla pod~pntI 
žalobce (§ 19 c. ř. s.), který o~ zaloby neusto,upli. ,Ze b~, vypovldaJe 
v onom sporu jako strana, mlUVil ne,pravd~ a ved,ome pr?tI ~~em~ 1-:1'
šímu ,přesvědčení tak, aby žaloba. byla zarmtn'~ta, zalo~a~a V r:~ent ~red 
prvjÍ1m soudem nepřeclnesla a am to obsahove nevyplyva z JeJlho pred
nesu za sporu učiněnéhO'. Podlehl-I:i :přes to žalobce v onom spam, 
v němž otázka pravosti po-stoupené pohledávky by],a pwbírána za účasti 
žalované, a to proto, že soudce nevzal za proká'z"no, že postoupená po
hledávka byla pravá, ne:bli'de se již mod žalobce domáhati oné pohle
dávky ani před tuzemskými soudy na postoupené dlužnici, která by 
byla proti nové žalobě chráněna námitkou rozepře rozsouzené. Neroz
hoduje že okresní soud v H. zamítl žalobu pr'O tentokl'áte, dokud totiž 
po-stou:pená dlužnÍce zboží, dlané Jí do komise neprodá, neboť žal-obci 
nebyla postoupena pohledávka budoucí, jež teprve má vzniknouti, nýbrž 
podl-e ujednání stran pohledávka již existe?tni. Dovo,tateJ.i nezbývá, pr~to, 
ne'ž "by se obrMHI proti žalované postupItelce podle § 1397 obc. zak., 
ježto ru,čení za prav'Ost postoupené pohledávky nebylo vyloučeno. 
Z procesního postavení žalo;rané postupi,te,lky, jako vedlejši interve~ 
nientky po boku d'ovolatelove ve sporu, vedenem pm protI postoupene 
dlužnici, však plyne, že žal.ovaná musí! trpěti- twké důsledlky stavu, jaký 
byl vytvo,řen rozslldkem okrésniho soudu v H. p'Otud, že jest již vázána 
věcné na jeho .obsah. Není tudiž oprávněna, aby v rozporu S oním rOz" 
sudkem namítala.v žalobě podané proti, 'n,í podle § 1397 obč. zák., že 
postoupila dovolateH pohledávku pravou, a nemohou proto ani soudy 
k této námitce řešiti otázku lu znovu samostatně bez zřetele na roz
sudek okresního s.oudu v H. a dojíti při tom k jiném!1 zjištění. Učinily-Ii 
tak, jest výtka právní mylnosti odůvodněna. Poněvadž o výši postoupené 
pohledávky a žádaných úrocí'ch nebylo ani mezi stranami spOTU: neboť 
žalovaná nevzne,sla v té příčině námitek, bylo ],ze rozhodnoutI Ihned 
v této části ve věci samé. Co do částky 4.268 Kč 41 h s pří:sluš,enstvím, 
kterou rovněž žalohce po'žaduj", na žalovan.é postupiteJ:ce, nebyla mu 
přiznána proto, že prý vedl spor proti postoupené cI~užnid, ač věděl, 
jak prý sám přizna,l, že zboží nebylo prodáno, nýbrž dáno do komIse. 
To sice žal-obce jako strana slyšen prohlásil, odůvodnil však, proč přesto 
žalobu poda'l, Um, že důvěřova'l ujištění K-ovu, že pohl-edávka jest 
správná, že zboží bylo pevně ,prodáno. Zastával",-u žalovaná již tehdy 
ono stanovisko, nezbylo žalobci nk jiného, než vyřešiti právni pomě'r 
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vzntklý postoupením pohledávky sporem, a neobstojí proto důvod, 
z něhož odvolací soud odepřel žalobci nárok na náhradu uvedené částky. 
Poněvadž nižší soudy vycházejíce z jiného právního názoru, neprobraly 
vwbec otázku, v jaké výši požadovaná náhrada žalobci pHsluší, přiklo
nivše se k právnímu stanovisku zastávanému žalovanou, která nárok ten 
žalobci vůbec upřela, není věc zralá k rozhodnutí, a bylo proto v té 
č<isti uIožiti prvému soudu nové jednání a rozhodnuti (§ 496 Č. 2, 3, 
§ 510 c. ř. s.). 



Sbírka rozhodnutí 

nejvyšších stolic soudních 
republiky Ceskoslovenské. 

Uiívání státního Enaku povoleno ministerstvem obchodu. 

Svazek 109. 

Sbírka rozhodnuti 

nejvyššího soudu ve věcech občanských. 

Ročník XIX. <1937> 

Část II. 

V Praze 1938. 
MaHtel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství v Praze XI!., 

. Barthouova 71 {Kanálská 8}, 

Rozhodnutí 
nejvyššího soudu Československé 
republiky ve věcech občanských 

Ročník devatenáctý, 

(od čísla 16217> 

obsahující rozhodnutí z roku 1937. 

Z příkazu presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise 

nejvyššího soudu. 

Část II 

V Praze 1938. 
Tiskem firmy Hejda @ Zbroj v Mladé Boleslavi. 

• 



Veškerá práva aUTOrská, 
zejména právo překladu a jakéhokoli zpracováni nebo použiti, vyhrazena. 

! 

Cis. 16217. 

úmluva stran O od měn ě za práce přes čas (zákon z 19. prosince 
1918, č.91 Sb. z. a n.) není zakázána a lze platně paušalovati i odměnu 
za takové práce bez zřetele na to, zda příslušné správní úřady práci 
přes čas povolily, či nikoliv. 

(Plenární, rozhodnutí ze dne 21. června 1937, Pres. 398/37.) 

U nejvyššího soudu byla odiporujkím si' způsobem řeš,ena otázka, 
2Jda lze paušalovati i odměnu ZaJ pr"c,e p'čes čas, jež jsou podle zákona 
ze cine 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n. nedovolené. 

V rozhodnutích Sb. n. s. Č. 6636, 7199" 7577, 12996 háji,1 nejvyššl 
soud názor, že lze platně paušalovati i ,odměnu za takové nedovokné 
práoe a že se tak může státi mlčky (konkludentnim činem) (Sb. n. s. 
č. 3820, 76'11, 7901, 10317). Také v rozhoclnu1ich č. Rv III 643/27, 
Rv IV 459/31, Rv III 701/31, Rv III 844/31, Rv III 119/35 bylo zalljato 
staJnovisko, že odměna za práci přes čas není' wni zakázána" ani proti 
zákonll nebo dobr)Óm mravům, a že tedy není překážky, aby strany 
mohly tuto .odměnu ujednati i' paušá:llnl částl<oUl. V jin)Óch f.Ozhoclnutích 
(Sb. n. s. Č. 10504, 12158, 13HI, 13235, 13558, 14908 a j.) vyslovil 
nejvyšši soud opa,čný názor. 

První president nejvyššího soudu, přikitzal, podle § 12, odst. 2, zák. 
ze dne 16. dubna 1919, 'č. 216 Sb. z. a n., řešení této' otázky plienárnímu 
senátu, jenž se usnesl na právni větě v čele uvedené. . 

Důvody: 

Zustanovení záJkona z 19. prosince 1918, Č. 91 Sb. z. a n. (§ 6 a § 7, 
odst. 4) zřejmě vyplývá, že ,se za každou práci přes ča's musí, platiti 
zvlitšť. Řečen)Óm zálmnem byla práce pf-es čas rozdělena na ,práci do
volenou (t. j. tu, kte,rott ve většině případů pO'V'OU]iy příslušné správní 
úřady,) a na prád nedovolenou (zaJkáz.anou). DosloV' zákona by.]. pří
činou, že se zákon v judikatuře 'fúzně vy1kládal v otázce, zda a kdy. má 
zaměstnanec nárok na odměnu za nedo\'olené práce přes čas, a v sou
vislosti s tím i v otázce, zda lze odměnu za takové práce platně pau-
šalO'v ati. ~- . 

Nejvyšší ,soud v několika rozhodnu,tkh (Sb. n. s. č. 3920,6636, 7199, 
7576, 7577 atd., Rv III 643/27, Rv IV 4159/31) pokládal nárok na od
měnu za práce 'P'ře,s čas za nárok smluvni a vycházel z toho, že z.ál<onem 
Č. 91/1918 Sb. z. a n. bylia zavedena maximální doha pracovní, a že 
bylo nařízeno, ž'e se mají práce ;přes čas platiti zvlášť. Při tom nejvyšší 
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soud nerozlišoval, zda šlo o dovol!enou či zakázanou pracl přes čas. 
Rozhodoval, že lze platně ujednati smIouvu též o práci delší než osmi
hodinové a že - neni-li jiné úmluvy - má zaměstnanec nárok na 
zvláštní plat podle místnkh zvyklostí za ty práce, které konal přes zá
konnou, dobu. Uvedená rozhodnutí pokládají zákaz práce přes čas za 
,předpi,s policejni, proto se podle nich twké d'opouští pau'šalování od
měny Z" ,práce konané přes čas (Sb. n. s,, Č. 7577, 66,36). Senáty roz
hodujíci- zejména ve věcech zobllasti práva platného na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi trvaly na tomto stanovisku hlavně proto, že se podle 
práva p!'atného na Slovensku, a Podkarpatské Rll!si nárok na odměnu za 
práci přes čas promlčuje v řádné 32leté lhůtě. Nebyly vzácné případy, 
v který,ch zaměstnanec po zániku služebniho poměm Ulplatňovalodměnu 
za práci přes čas za dobu 10 až 12 roků i více, a i když soudlY v cho
váni zaměstn"nce, že se svého nMoku ,po tak dlouhou dohu nedomáhal, 
nesMedávaly vzdání! se nároku mlčky (Úr. sb.č. 58), přes to viděly 
v tomto chování zaměstnance výraz toho, že i zaměstnanec pokládá 
prád převyšující- pravidelnou dobu za svou služe'hní povinnost, k niž 
ho zava,mje slulŽební smlouva a ujednaný služební plat. Při, tom zdů-, 
raznil, nejvyššíSOllel, že »ta!k nutno hleděti na vzájemný poměr stran 
v tom směru i podle zásady poctivého právnlho stykll ... a že od tohoto 
stan0'viska pO'ctívéhO' jednáni s dlruhou smluV'ní, stranou nemMe zaměst
Mnec O'dstoupiti jen proto, že jeho shtžební pomě,r byl z'rušen« (úr. sb. 
č. 689). Právě vyHčené stanovislm mělo zřetel i na význam .otázky, 
kterou jest řešiti, s hlediska národoho,spodář,ského; tento význam
třebaže v jiné sOllvisIos!i - byl ocen>ěn v rozhodnu1í nejvyššího soudu 
č. Rv III 118/30 touto větou: »Zá'sada poctivosti v ,právním stykll ne
dovoluje, "by žalobce (zamě'stnanec), měl-Ii úmys), uplatniti nár.oky na 
odměnu za prácce přes čas, nechal 'spolU'smluvce (zaměstnavatel'e) stran 
vzájemných práva záva,zků v mylné předsŤ<wě ... , a to už ani proto, 
že plat zaměstnancův je částí vý.robních nákladů, ji'chž jednotlivé po
IO'žky má podnikatel poznati v náležité době, aby podnikání bylo vůbec 
'možné«. 

V druhé skupině rozhodnutí (Sb. n. s. Č. 8327, 8560, 8818, 12158, 
13235, 13558, 14521 atd.) zast2ivala judikatura názor, že úmluva o za
kázané ,pr2ici přesčas jest nkotná, že z ta!IGovéto úmluvy nemůže pI>y
nOllti smluvní nárak na odměnu za ni a že ani zákon nezakládá tako
véhO' nMoku. Hledíc na zřejmý úmysl zákona, podIe něhož práce přes 
čas má býti odměněna, přiznala judikatura právě v uvedenýoh rozhod
nutích zaměstnanci nárok z důvodu bezdůvodného .obohacení po při>
padě na náhradu šl<ody. V těchto rozh.odnutích byla i dohoda o pau~ 
šalov2iní odměny za nedov01lené práce přes čas uznána za neplatnou. 

Plenární, senát nejvyššího soutlu dospěl k tomuto stanovisku: 

Trestní, ustanovení uvedené v § 13 z2ikonač. 9'1/1918 Sb. z. a n. 
nelze vztahovati na úmluvu O 'výši odměny za ,práci přes ča,s ani tehdy, 
nebyla-H ,práce přes čas přilslušným úřadem povolena. Zákon č. 91/1918 
Sb. z. a n., který naři2lUje omezenou pracovní dobu, slaJnoví, že práce 
konaná přes tuto dobu musí hýli O'dměněna zvlášť (§§ 6 a 7), a hrozi 
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tresty na přestupky zákona (§ 13). To ustanovil zákonodárce uváživ, 
že by jinak zaměstnavatel jako hospodářsky ,silnější mohl zneuž~ti svého 
posta'vení vůči zaměstnancům a věc zaříditi tak, že by se zamestnanec 
výslovně nebo mlčky ,podrobil práci přes čas bez jakékoliv odměny, 
čehož by zajisté mohl snadno dosilhnouti v době nadbytku lidí usilu
jících o práci, poněvadž v takovém případě hude zaměstnanec míti 
snahu, aby dostal, zaměstnání, které by mu jin"k nebylo poskytnut?! 
a dostane-li je, bude se obávati, aby ho nepozbyl, a proto nebude ml,tl 
odvahy, aby své - byť i zákonem zamčené - nM,oky na zvláštní 
odměnu za práci přes čas oznámH a jich se dom2ihal ještě v době, dokud 
jeho zaměstnání trvá. Jest tedy zřejmým úmyslem řečeného zákona, ",by 
zaměstnanec jakO' hos,podáhky slabši a na vůli zaměst;navatelově }á: 
vislý b}'1 účinně chráněn proti obcházení' z1Í!ko-na, vydaneho k dosazeOl 
sodálněpolitického účelu, t. j. ahy bylo čeleno vykoHsťování zamě~t
nanců zaměstnavatelem. Toho účelu budle do'saženo, přizná-li ,se z<lměst
na:nci bezpodmínečný n2irok na odměnu za práce konané přes čas. Je 
pravda, že řečený zákon ,chn,nf zavede'ním pracovní doby v určitém 
počtu pracovnídl hodin i pf"covní trh v tom směru, aby tak čelil ne-
zaměstnanosti. Tento účel zákona bude VŠa!k intensivně chráněn poku~ 
tami uvedenými v § 13 uvedl. zák. Účel dotčenéhozilkona tedy nevy
Ž<lduje, aby smluvní ujedn2iní, která jsou s ním v rozpOlru, byla uZll'á
vána za neplatná i v příčině odměny za p.ráce přes čas nElpovolené pfí
slušnými úřady. 

V zákoně č. 9'1/19118 Sb. z. a n. není výslovné pohrůžky ni,co,tnosti 
úmluv 0' odměně za nedovol'ené práce přesčas, a ježtO' ani účel zákona 
nevyžaduje nutně jejich nepl.atnosti, jsou úmluvy o odměně za takovéto 
práce i dohody o úhrnkové odměně (paušalování) ,platné, neboť úmluva 
o výši této odměny podléhá volné disposici smluvců. 

čís- 16218. 

Je-li vydražitel podle dražebních poelminek povinen převziti v po
zemkové knize zap,sané nájemní právo jen potud, pokud bude podle 
svého pořadí uhrazeno z rozvrhované podstaty, jest po knihovním 
vkladu jeho vlastnického práva kvyclrarené nemovitosti,i před právn! 
mocí rozvrhového usnesení oprávněn dáti nájemci, Jehož nÍljemni právo 
je v pozemkové knize zapsáno, výpověd', když jest podle stavu exe
\ručního řízení v době, kdy byla výpověď dána, nade vši pochybnost 
jasno, že rozvrhOvaná podstata k úhradě nájemníhO' práva nepostačí. 

(Rozh. ze dne 22. června 1937, Rv I 553/37.) 

Proti výpovědi, kterou žalobkyně daJ,a žal'ované fi'rmědne 12. října 
1936 z pronajatých místností v domě č. p. 156 Ch., podala žalovaná 
firma námitky, v nichž tvrdila mimo jiné jednak, žé vypovídajíd není 
aktivně oprávněna k dOllčené výpovědi, jeelnak že výpovědli tou byla po
rušena smluvní práva žalované firmy. Zalobkyně prý není kníhovní 
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vlastnkí uvedeného domu a nepřísluší' D'íl právo nakládati s ním. Dům, 
o nějž jde, jest v zatímllí správě. Žalobkyně jej sice dne 7. září 1936 vy
dražila, rozvrhové usneseni však nebylo ,dosud provedeno, takže ža
lobkyně Ilení oprávněna dáti žalované výpověď. Žal,ovaná má nájemní 
právo zapsáno v pozemkové kmize podle nájemní smlouvy z roku 1931 
na dobu desí,ti let. Podle z.něnldotčené smlouvy platí smlouva ta ne
změněně i pro právní nástupce pronajimatele. Podleschválený'ch dra
žebních podmínek nemá vydražítel bez započtení na nejvyšší podáJní 
převzí1ti žádných služebnosti neb reálních břemen. Veškeré za;psané 
služebnosti, výměnky a reální břemena, jakož i, pohledávky zaji,štěné 
na nemovitosti zástavnim právem, má žalobkyně jako vydražitelka pře
vzitipodle dražebnich podmínek jen potud, pokud poclle svého pořadí 
budou ,uhrazeny rozdělovanou podstatou. Rozvrhový rok byl teprve na
Hzen na den 19. října 1936 a při něm bude teprve rozhodnuto, zda ná
i'emní právo ža'lované finny bude vy<lraži,telem převzato" poněvadž o něm 
bude teprve tam rozhodnuto, zda bude uhrazeno z rozvrhové podstaty. 
To lze posouditi teprve, až budou podány všeohny přihlášky. Pak jest 
ještě vyčkati, až rozvrhové usneseníl nabude právní moci, a t~prve dnem 
nastaJé pravoplatnosti bude také definitivně rozhodnuto, zda ,nájemní 
právo žalované firmy má býti žalobkyni převzato, či nikoliv resp. zda 
se stane účinné i proti žalobkyni. Doklud otázka ta není pravoplatně 
,rozřešena, nemůže žalobkyně účinně dáti žalované v:0pověď, ježto ne
j'soll ani splněny předpoklady pro užití § 1121 obč. zák. Naproti to,mu 
žalobkyně přednesla, že usnesením ze dne 3. října 1936, E IV 2359/34, 
bylo pro ni jako vydražitelku řečené nemovitosti vloženo právo vlast
nické k uvedené nemovitosti a zároveň byli povolen výmaz poznámky 
udělení přiklepu a zatímní správy. Byla tedy v době podání výpovědi 
vlastnicí domu Č. p. 156 v Ch. a v této vlastnosti byla též oprávněna 
dáti soudní výpověď, takže 0' nedostatku aktivnÍ' legitimace nemůže 
býti ani řeči. Jako vydražitelka neměla převzíti nájemní právo žalované 
firmy bez zapo,čteni na nejvyšší podání, n:0hrž jen potud, pokud právo 
to bude uhrazeno z rozvrhované podstaty. PrávOl k výpovědi není do
tčeno tím, zdaH nájemní< právo bmle uhrazeno z rozvrhované podstaty, 
číJi nic. V případě, '0 nějž jde, není možmé,a:by ,spomé nájemni právo 
mohlo, býti uhraz.eno z <rozvrhované podstaty hledíc na po·řadí, v kterém 
jest vloženo,. Podl,e rozvrhového usnesení, pOl pOldání výpověďi vyda
ného, žalovaná s nájemním právem vyšla úplně na prázelno. Vydražitel
čino právo k výpovědi není dotčeno pravopJ,atnosh rozvrhového usne
'senl. S o udp r v é s t ,o 1 ie e zrušil výpověď. D ů v o cl y: Exekuč
ními spisy E IV 2359/34 okresníhO' s,oudu v Oh. jest zjištěno toto: Při 
soudní' d~ažbě konané dne 7. září 1936 byl příklep domu č. p. 156 v Ch., 
zapsaného ve vložce Č. 156 pozemkové knihy pro katastrální území Ch., 
pravoplatné udělen žalobkyni jako, vydražitel.ce a byla jí též povolena 
zatímní správa řeč,ené nemovitosti. Vydražitelka splnHa dražební pod_ 
mínky a ik jejímu návrhu byl usnesením ze elne 3. října 1936 povolen 
vklacl vlastnického práva pro žalobkyni jako vyelražitelku a výmaz po
známky uděIení přiklepu a zatímní s,právy. Usneseni to bylo kníhoVlně 
vykonáno ,dne 18. řijna 1936. Rok k rozvrhu nejvyššího podání byl sta-
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n na den 19. října 19,36 a pOdl,e rozvrhového usnesení z téhož dne 
~~~I~a žalovaná jako věřítelka ,v př!čin~ sporného nájeI?niiho p'rá~a, za
psaného pod po!. C 52, úplne na prazd'no. ROZivrhove usnese~! .ne?a~ 
bylo právní mod, neboť proti němu by,l,y pod~ny rekUif~y me~! )1nfm; 
též žalovanou jako věřitelkou. Pozemkovou kmhou a ·sblrkou. h~Ť1i~ Jes~ 
zjištěno', že ve vložce Č. 156 pozemkové km~y pro kata'Stralm. uzem! 
Ch. je zapsáJn obytný dům č. p. 156 v Oh. a ze pod pol. C 52 Je vl,o
ženo p,ro žalovanou nájemni, 'právo podle nájemní smlou'ly ze dne 
25. srpna 1931. Polo'živ uvedená zjištěn! za základ sv:0ch dalšíloh úv~h, 
p0'sl\lZuje soud s,po:noU' věc po ,právni strá~c,e. taMto: § 11,21 o,~č. z~k. 
ustanovuje v novem d:osl'~vu yod~" 111 .. d!lc.' novely. k ~bč. zak;, ze, 
není~li nWbyvatel povinen prev.z!~!' na]en,:n! pra~o, mu,s! na]e~ce, t;~ba~ 
jest jeho ,právo vloženo do kmh, UlStOUP!Ť1 novemu nabyv~telt po radne 
výpovědi, jakmile jest vlastnic;ví n~vého nabyvatele v.l?zen? d<:.kmh. 
Podle řečeného ustanovení v puvoelmm doslovu mUSil na]emmkpn vnu
cené soudní dražbě, i když bylO jeho právo zapsáno, Ulstoupit! novéI?u 
kupiteli. To Lrstanovení bylo však nalhrwzeno dotčeným novehsovanym 
předpisem tak, že při nuceném soudním prodeji jest s nájemními právy, 
.j'sou-li "lJpsána v pozemkové knize, nakládati' jako. se služebnostmI. 
Nečini, se rozd'ílu, zda se převzetí děje 'bez započtení, či se započtením 
na nejvyšší podání. Předpis § 1121 obč. zák. v novém doslovu vzta
huje ,se tedy na oba u"edené přípacly. Z vyloženého výkladu § 1121 
obč. zák. vycházejl i samy dražební podmínky. Soucl musi se protoobi
rati otázkou, zda n"'jemní, právo žalované firmy bude uhmzeno z roz
vrhované podstaty. K výpovědi nestačí" že vydražitelka byla zapsána 
jako vlastnice do pozemkové knihy, nýbrž musí, býti opravoplatně též 
"jištěno., nen,Í.U vydražitel, povilnen vejítil v nájemní, poměr.Předpokla
dem § 1121 obč. zák. je proto nejen vklad vLastnického, práva pro vy
dražitelku, n:0brž musí také býti pravoplatnÝ'm rozvrhovým usnesením 
zjištěno, neni-li vydďažitelka povinna převzi,ti nájemni právo podle j;"ho 
pořadí. To, musi býti zjištěno již v době podáni vÝPo.věcli,neboť ÚCIll

n0'st výpovědi z najatého předmětu jest ;po,suz,ovati podllc doby, kdy 
výpověď byla dána, a obdoba zásady § 406 c. ř. s. tu neplatí (rozh. 
C. 12946 Sb. n. s.). V d'obě podání výpovědi nebylo ,rozvrhové usnesení 
ani ještě vydáno, a nebyla proto žalobkyně úprávněna dáti žalované 
výpověď. Zcla nájemní, právo žalované firmy bude uhrazeno z fO'zvrho~ 
vamé podstaty, může býti pravoplatně mčeno teprve popravoplatnost! 
rozvrhového usneseni. Proto byl", výpověď dána ,předčasně a byl,o JI 
~fU'šiti. O cl val a c í s Ú' u d poneohal výpověď v platnosti. D ů vod y: 
Právnimu názoru prvého soudu lize pHsvědčiti jen potud, že vydraži
telka musí býti před podánim vý,povědi, v pozemkové knize zapsána 
jako vlastnice. To se v souzené věci, jak plyne z exekučnúch spisů, sku
tečně stalo, a to již dne 8. řij'na 19,36 a nikoliv, j"k prvý soud omylem 
zjistí,l, teprve 18. řijna 1936 (viz také mzh. Č. 12946, 13062 Sb. u. s.). 
To, že žalovaná nebyla zpravena o dotčeném vkladlu, je právněnezá
važné. Jinak však jest podile názom odvolacího soudu právní námr 
prvého ,souelu nesprávný. V souzeném případě měla vydražitelka pře
vzíti nájemní právo žalované firmy podle dražebních podmínek se za-
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počtením na nejvyšší podání, tedy jen potud, pokud její nájemní právo 
bude nejvyšším podáním uhrazeno. Je proto pro otázku" zd~ jest vý
pověď právně možná resp. zda není předčasná, wzhodujírcí jen stav 
exe!mčnílho řízeni v době podání výpovědi. Podle exekučních spisů je 
však hl.eďě na výši nejvyššího podání 690.000 Kč a se zřením na výši 
zástavních práv, která předcházej[ nájemnúmu právu žalované firmy, 
nade vši pochybnost jďsnoj že její nájemní právo nemMe býti uhrazeno 
z nejvyššího podání. Skutečně vyšla i žalobkyně 'sama, která nájemnímu 
právu žalované předcházela, člestkou přes 200.000 Kč na prázdno. Ne
bylo proto potřebí" aby ža,l'obkyně vyčkávaIa při lIvedeném stavu exe
kučního řízení pravoplatno,st Tozvrhového řízení, n.0brž mohla již nyní 
dáti žalov«né výpověď. Prvý soud tUiclíž věc v té příčině po právní 
stránce nesprávně posoudil. Stanovisko prvého sOUidu by snad mělo 
něco pro s~be, kdyby byly bývaly nějaké pochybnosti o tom, bude-li 
nlejemní právo žalo'vaně firmy uhrazeno z nejvyššihÚ' podání, či' ne. Ta
kové pochyby však v souzeném spÚ'ru při dotčeném stavu exekučního 
řízení nastati nemohly. Bylo, ,proto odvGlání vyhov,ěno. 

N e j v y Š š i 's O' u d Ú'bnovUrozsudek 'prvéhO sOlldu. 

Důvody: 

Podle nenapadeného zjištění odvohcf.hÚ' soudu došlo, k vkladu vhst
nického prálva ž«llO'bkyně JakO vydrahtelky domu' č. p. 156 v Ch. do 
pozeml<ové knihy dne 9. říljn,ď 1936. Žalobkyně byla prato akti'vně le
giUmována dáti žalované dne 12. října 1936 z místností> v domě tÚ'm 
najatých řádnou vl'pavěď. NáJmitka žalované, že žalobkyně nebylď k'vý
povědi .oprávněna, dokud nebylo 'P'ravoplatně razhodnuto, zda musí jako 
vydražitelka převzíti knihovně zajištěné nájemní právo žalované, se ne
týká otázky akHvního oprávnění žalohkyně k výpavěcli (žalobě), nýbrž 
oprávnění žal'obkyně k vý!povědi po stránce věcné. Kdyby žalobkyně 
nemusila nájemní právo převzíti, musila by jí, žalovaná jďkÚ' nájemnice 
ustoupiti po náležité výpovědi (§ 11210bč. zák.); při převzetí ná:jell1'
ního práva by vš",k žalobkyně byla váz"na co. do výpovědi nájemní 
smlouvou, která byla podkladem knihovního vklaclu, dotčeného nájem
nílho práva. Podle zjištění prvého sondu, které v odvolaJCÍ;m řízení ne
bylo nďpďdeno, jest nájemní právo žalované pod!.e nájemní sml'ouvy 
z roku 1931 k,nihovn-ě zajištěno na dobu desíti let, takže dosud trvá. 
Podle dražebních podmínek vexel<uční:m ří'zení E IV 2359/34 mél vy
dražitef převzíti veškeré za!psané služebnosti, výměnky a reální břemena 
jen potud, pokud ,podle svého pořďdí budou uhrazeny rozdělovďnou 
podstatou. Řešení té otázky jest arciť vyhmzenoexekučnímu sÚ'udu. 
Přesto však není zabrleněnÚ' procesnímu sOlldu, aby po případě i tu 
otázku řešil jako atáJzku předu:rčujíd podle stavu exekwčního ří'zení 
v době, kdy hyla výpověď dána (vÍ'z rozh. Č. 12946 Sb. n. s.). Kdyby 
bylo podle dotčeného stavu nad'e vši poohyb:nost jasno, že rozvrhová 
podstata k uhradě nájemního práva nepostačí, nebylo by ani věoné, ani 
fÚ'rmální překážky, ďby se připustila výpověď vydražite,le, jeho vlast-
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nietví k vydražené nemovitosti bylo vložen~ do po~emko,v~.~ihy. ji~ 
před tím, než nabylo rozvrhové us~esem: dotceno'll ,otazku reslcl, pra':"l 
moci Procesnímu soudu bude ovsem zJednan potrebny podk,j.ad k re
šení 'té otázky teprve tehda, byl"l,; konán rozwhový rok, podle {ehož 
výsledku lze teprve nabýti spolehlivý přehled a tom, které pohled,av~y; 
v jakém pGřďdí a v jaké výši budou míti při rozvrhu nejvyšš!~o P?:dan~ 
význam, a jaké námitky byly v té příčině účastníky', r?z~rh~~~ho nzeuol 
učiněny. V souzeném případě nebyl: však podle z]lstml mzslch soudu 
v době, kdy bylla výpověď dána, v exekuční věci E IV 2359/34 rOZ

vrhGvý rok ještě konán. Poněv«d,ž - jak bylo již svrchu rodot~eno ,--; 
jest účinnost výpověd.i posulO'vah ,podle doby, kdy byl,a dana vyp~v:d, 
neumožňoval stav exekučního. řfizení odvolacímu soudu spo,lehhve re
šen! atázky, zda žalobkyně bude musiti nájemní' p:ávo žal~v~né ,pře~ 
vzíti, či nikoN, a hyla proto výpověd', kterou dah za')obkyne zal ovane 
ještě před tím, než byl v exekučním řízení E IV 2359/34 konán roz
vrhový rok, předčasná. Slušelo tudi,ž dovolání vyhověti. 

čís. 16219. 

P,rávní postavení vnuceného správce nemovitosti ve sporech zahá
iooých povinným již před zavedením vtlJUcené správy. 

Žalobě podané vnuceným správcem proti téže osobě II o týž nárok, 
jichž se týká spor zahájený povinným před zahájením vnucené správy, 
překáží zahájenost rozepře. Nerozhoduje, že na jmění povinných byl 
prohlášen konkurs. 

(Rozh. ze dne 23. června 19137, R I 766/37.) 

Proti žallobě pod.ané Ottou P., vnuceným správcem domu č. p. 3.3 
v T., llď vyklizení uvedeného domu' a jeho odevzdlení z toho dilv,odu, že 
žalO'vaný bydlí v domě tom bez právního titulu, vznesl žalova'ný ná
mitku zahájené rozepře, ježto jest proti němu již za:hájen spo'r u okres
ního soudu v Z. pod zn. sp. C II 820;32 o totéž, co je předmětem ža
loby H)'Inější, a to vlastnid domu' Annou Sch., na jejíž jmění byl mezitím 
prohlášen korvkurs. S o u d IP r v é s t O' I i c e zamítl nlemitku zaháje
nosti sporu, vycházeje z názoru, že vnucený správce nevystupuje v sou
zeném sporu za Annu Seh., nýbrž v exekuční věci vedené proti kon
ku,sní podstatě Anny Sch., a že úpadková ,padstata není právně totožná 
g. úpadcem, nýbrž že j:est jen zvláštní, k uspokojení věřitelú určená část 
jeho jmění' se samostatn'ým právním osudem (rozh-. Č. 10812 Sb. n. s'.). 
Rek'll r s n li s o II d odmítl žalobu·. D ů vod y: V 'souzeném spom jest 
žalobcem Otto P., který byl jmenován vnuceným správcem uvedenéha 
dÚ'mu č. p. 3,3 v exeku'ční věd 1715/35 vymáhajíd věřitelky Č. spoři
tel,ny v P. proti povinné konkursní podstatě Anny Sch. Konkursní ří'zení 
bylo zahájeno dn,e 20. listopďdu 1933 pod zn. sp. K 123/33 II kraj
ského soudu cívi,lního v P. (K 60/33 obchodn,ho soudu kraj'skéhov P. 
jaka delegovaného soudu). Za toho stavu věci dochází soud k úsudku, 
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že je splněna to'\ožnost stran i na straně žalující. V souzené věci žaluje 
vnucený spr"vce domu, jenž tvoří konkursní podstatu Anny Sch. jako 
povinné ve výkonU' vnucené správy podIe § 1'09' ex. ř., uplatňuje tentýž 
nár,Qk, a mphl ,proto pokr",čovati v přerušeném sporu C II 82'0/33. Jest 
tudí,ž námitka zahájené rozepře odůvodněna. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu žal'0bcovu. 

o ů vod y: 

Jest '0všem pravda, ž,e vnucený správce nemovi,t,osU není ani zmoc
něncem dlužníkovým při ved.ení spráJvy, ani zástupcem vymáhajicího 
věřitele, nybrž orgánem exeku.čního soudu, na jehož příkaz a pod jeh'0ž 
dozorem vykonává správu nemovitosti dlužníkovy, jsa k úkonům a opa
třením se správou nemovitosti spojeným oprávněn mocí zákona. Proto 
i ve ·sporu v této své vlastno-sti vystupuje jménem vIastním jaJko sam'0-
statná strana pwcesní (§§ 109, 111 ex. ř.). Při tom však n,el"e pře
hlédnouti, že ačko]i.v vystupuje ve sporu vlastním jménem, a je twdíž 
,sám po stránce fmmální procesn,í stranou, přece není sám podmětem 
práva, 10 .něž ve sporu jde, neJsa účasten na hmotném právn.~m poměru, 
který má býti sporem řešen. Proto také výsledky jeho činnosti ve spam 
nepostihují jeho samého, nýbrž ,přímo toho, kdo je podmětem onoho 
hmotného práva. Konečný vý,s,j'eelek takového Spo-fU je tudíž týž, jwko 
by spor ved,1 subjekt práva hmotného sám, kdyby zavedením vnucené 
správy nebyla mu tato di,sposice odňata. Uplatňuje-Ii' twdíž vnucený 
l\právce ve své vlastnosti vnuceného spráJvce sporem nárok dlužníkův 
- v souzeném přfpaodě nárok dlužnice resp. úpadkY'ně Anny Seh. -
nejedná jako nový saomostatn,ý prá\Cni podmět, který by byl odliš'ný od 
dlužníka, nýbrž vymáhá žalobou vpravdě nárok ellužnikův. K tomu třeba 
uvážiti i to, že účelem ustanDvení procesního řádu o ro·zepři zahájené 
(stejně jako i o rozepři rozsouzené) je,st, aby se předešlo možnému 
vydání dvou nebo vIce rozhodnutí v téže věci sobě odpo·rujidch. To 
by mohto snwdn'0' nastati i v souzeném pHpadě, kdyby ve sporu o týž 
nárok z téhož právního důvodu Annou' Seh . .již zaháj eném bylo ,pokra
čováno" když subjektem práva, jež vn.ucenýsprávce Otto P. v souze
nBm sporu vymáhá, je ve skutečnosti jmenovaná Anna Soh. a to i tehela 
~dJž n~)ejí jmělllí ?Y'l prohlášeno k~n~urs, ne'I;0f ~rávnímSubjektem jmění; 
Jez tvon konkur,snr podstatu, zustava I nada!:e upadce sám jenže nesmí 
s jměním nakládati. Posoudil tedy rekursní soud věc ,p'0 p~ávni 'stránce 
správně, když vyslovil, že jest v souzené věci splněna totožnost stran. 

čis. 16220. 
Odpovědnost notářů. 

. N?tář odpovíd~ za š~odu (~. 5 not~. ř., § 1299 obč. :zák.) vznikl'OU 
tim, ze neupozorml kupltele pn sepsani kupni sml'Ouvy na nebezpeči 
plynouci z poznámky pořadi, která vázla na kupované realitě. 

Za kandidáta notářstvi u něho zaměstnanéh'O odpovídá n'Otář podle 
§ 1313 a) obč. zák., nikoli podle § 1315 obč. zák. 
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K založeni nároku na náhradu škOdy se nevyžaduje vždy přimá pří
činná souvislost, nýbrž stačí i příčinná souvisl'Ost nepřímá, byl'O-1i jed
náni ('Opominuti) škUdcoV'O jedním z článků v řetězu příčin, které vedly 
k škodlivému výsledku. 

Vzájemný poměr nárokU na náhradu šk'Ody příslušícich kupiteli pr'Oti 
n'Otáři ex delict'O a proti prodateli z trhové smlouvy. 

(Rozh. ze dne 23. června 1937, Rv I 24/35.) 

žalobkyně se na žalovaném notáři domáhá žalobou náhrady škody 
90.570 Kč s pnsl., a to v podstatě z těchto důvodů: V květnu 1929 se 
žalobkyně d,ohodla se stavitelem Františkem E. v P. o koupi novo
stavby domu v P. za 160.00'0 Kč. Dne 16. května 19029 byla sepsána 
trhová smlowva v notářské kanceIáři žalovaného, jehož žalobkyně, klerá 
po dlouhou dobu žila v Americe, jsouc neznalá zdejškh právní:ch před
pisů, pověřila jako právníka a notáře uvedeným právním jednáním 
v přesvědčeni, že bud'e proveden'0 taik, aby nButrpěla právní ani hmotné 
škody. Smlouvy trhová byl", však sepsána tak, že ,podle ní koupila ža
lubkyně od Marie E. role Č. kat. 499/36, z",psané ve vložce č. 15'02 hl. 
Ion. II. města P. Jal<o trhová cena byla u,vedena ve smlouvě částka 
8.'00'0 Kč, ač na ,pozemku tom byl postaven clům a žalobkyně 
zaň vyplatila prodávající Marii E. hotově 155.'0'00 Kč. Kwpní cenu vy
platila žalobkyně tím způsobem, že d,al", přepsati svoji vkladní knížku 
v Z. bance na jméno manže1'ů E-o·vých. Ježto dům hyl novostavbou, 
eloplácela žalobkyn.ě ještě 6.55'0 Kč na různé poplatky, takže zaplatila 
na kupní cenu celkem 161550 Kč. Oelstavec III. uvedené smlouvy zní: 
»Poněvadž celá trhová cena zaplacena, nepřejímá kupující na seb'e po
vinnost k placeni dluhů a závad a prodávající se zavazuje v tom směru 
k závwdiprostémuodevzdánL« Žalobkyně bykl. přesvědčena, že žal'0-
vaný v pozemkové knize nezjistil na koupené nemovitosti žádných bře
men a závad, které by přeeházeI.y na žalobkyni, jdto jinak by ji na to 
upozomH, co,žneUičinil, a neupozomil ji zejména, že i pouhá poznámka 
pořadí chová pro ni nebezpečí., že doplatf' ještě částku v poznámce ozna
Čenou. Zalovaný se však "ni slo,vem nezmínil o lom, že jest na nemo
vito'sti nějaká záv,acla., a také neupozornu' žalobkyni, jak bylo jeho, po
vinností, aby si zadržela nějakou částku nazajištění,depurace, což bývá 
obvyldá opatrnost praktikovaná II všech kupnkhsmluv. Dne 15. listo
p~du 19~9 c1ošlo žalobkyni usnesení krajského soudu v P., že se na její 
d~':n vkladá podle poznámky pořwdí zástavní právo č. baniky v P. ve 
VySl 80.'000 Kč s 10% úroky, 10% úroky z prodlení· a vedlejšími zá
vazky ,do výše 12.000 Kč. Na žal'ObkY'ninooznámení, jež o tom učinilla 
Fr~nHšku E:, te~ prohlásil, že to nic není, aby to zahodila, I,eč přesto 
Sl ~al'0bkyne dosla do pozemkové knihy a tam zjistila, že na prodaném 
roh bylo podle u.s.nesení ~rajského ~owdu v P. ze dne 17. listopadu 
192~, c. ~. 17?!, pozn~me.n~~? poř~dí k zajištění' pohledávky do výše 
~0'900 Kc, s pnsl. s pravm ucrnno.sÍl do 16. I.istopaelu 1929 a že v po
radl poznamky Jest vložen vklad práva zástavnfho za celou pohledávku 
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80.000 Kč s přís!. Č. banka žalobkyni' žalovala na zaplacení uved-ené 
pohledávky, vymohla si její vykonatel'nost a povolení vnu-cené dražby 
koupené reality, a to k vymožení' pohledávky 90.570 Kč, \4 % pololetní 
odměny z pětinásobku 90.570 Kč, IP'rocesnkh útrat 3.47.3 Kč 80 h a 
útrat eX5ku,čního návrhu. 539 Kč 20 h. žal:obkyné žal'Úvala prodávající 
Marii E. na zaplacení vložené pohledávky Č. banky, vedla proti ni také' 
exekud, ale na její (prod-atelčino) jmění byl vyhlášen konkurs. Těmito 
právními kroky byla žalobkyni způsobena další, škoda: přisouzené útraty 
sporu 2.491 Kč, 405 Kč 05 h a 507 Kč 85 h. Žalobkyně zaplatHa v roce 
1932 'celou z,,"stavním právem zajištěn'Úu' pohledávku s pří-sl1ušen'stvím 
shora uvedeným C. bance v P. k rukám jejího. právního zásttlpc.e Dra 
A. S. Podle žalobkynina tvnení žalovaný zavlnll celou Uivedenou. skodu, 
ježto jako notář převzal k provedeni dH'o, toti,ž smlouvu, a bylo jeho 
povinností" aby ji provedl s péčí dobrého právníka, upozornil ji dl~ 
opatřeného lustra na všechny závady na nemovitosti váznouCÍ', vylOŽIl 
stranám jejich právní význam i finanční jejich dosah, a aby dal do 
sm],ouvy srovnalou vůli s!ran o těchto závadách. Hyla-li na listu C zjiš
těna závada, t. j. v souzeném případě poznámka pořadí pro 80.000 Kč, 
měl zad,ržeti potřebnou částku k depurwci této závady. Opominul-li to, 
dopustil se hmbého opominultí a nevěnoval proveden,í, převzatého díla 
péči dobrého právníka, a odpovídá proto za způ'sobenou jí škodu. Ža
lovaný Dwmítl zejména, že dne 16. května 1929, když se smluvci do
stávm do kanceláře žalovaného k projednání smluvních podaninek, 
oznámil žalovany žalobkyni, že na prodávaném po'zemku jest pozna
menáno pořadí pro zamýšlené zaUžení částkou 80.000 Kč, přičemž pří
tomný František E. prohlásil, že hodlá-Id žalobkyně uží'ti zápůjčky, že 
se může po případě vložiti dluhopis v pořadí pozn,,"mky té, a nechce-li 
žalobkyně tak učiniti, že se společně se svou manželi1mu ~aváží, že o,~
staraji, originál usnesení o povolení poznámky, u'I'Ožený u c. banky, ~ ze 
kdyko,li k vyzváni depmaci provedou. S tím žalobkyně souhlasila. 
Kdota~u žalovaného mu smluvci oznámili, že kupní cena činí 8.000 Kč 
a že ji již kupujicí zaplatila, takže .u. něho nic nebylo vypláceno. O tom, 
že na pozemku byl' postaven dům a že kupní cena má býti 155.000 Kč, 
nebo docela 161.550 Kč, nebylo' vůbec řeči. O poznámce pořalclí v uve
dené v);ožce žalovaný věděl, ježto měl již od 19. dubna 1929 lustrum 
o prodaném poli, ježto Marii T. povolena byla V. spo-řitelnou na poze
mek ten zá,pújčka 80.000 Kč, jež se měla vyplatiti, bude-li na ,pozemku 
tom postaven dům. Před ,podpisem smlouvy žalovaný stranám výslovně 
řekl a Frantj,šek E. sHNI, že do 1. června 1929 80.000 Kč Č. bance za
platí, což ve svých spisech si vyznačil, a k podpisu smlouvy došlo te
prve, když žalobkyně se slibem tímto- byla srozuměna a jemu uvěřila. 
Kupní cenu 8.000 Kč nemohl žalovaný zad'ržeti, ježto mu smluvd řekli, 
že kupní cena byla vyplacena již .předem. Na jmění Marie E. byl, usne
sením krajského soudu v P. prohlášen pod K 17/31 konkurs, který 
v době podání žaloby nebyl dosud skončen a nebylo možno zjistiti, co 
žalobkyně z konkmsní ,podstaty obdrží" takže škoda v dohě podání ža
loby žalobkyni doswd nevznikla, a namitá tudíž žalovaný jednak hez
clůvodnost, jed-n<rk předčasnost žaloby. Žalovaný uznal, že Č. banka k vy-
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možení částky 90.570 Kč s přís!. vedla dražbu na nemovitosti ve vložce 
č. 1502/11 m. P. zapsan ou a že hyl v exekučním řízení, tom pod E VIJI 
204/32 u okresního soudu vP. vedeném nařizen dražební rok na 15. čer
vence 1932. Žaliovaný n.emá viny na možné škodě "působené žalobkyn,i, 
neboť užil veškerých ,opatrností řádného právnika. S o udp r v é s t o
I i ce uznal podle žal-oby. O di IVO l a c í s o ll- d z~mítl žal'Úbu. O ů -
v 'O d y: Jest nesporné, že byla v notářské kanceláři žal,ovaného sepsána 
trhová smlou'Va, pOd,le které žalobkyně koupila od Marie E., manželky 
stavitele Františka E., role Č. k. 499/36, zapsané ve vložce Č. 1502 hlavní 
pozemkové knihy ll. města P., za 'l<upní cenu 8.000 Kč a že žalobkyně 
dne 16. května 192:9 dotčenou trhovou smlouvu v kanceláři žalovaného 
podepsala. Ža-lobkyně tvrdí, že ji, ani žalovaný, ani ,jeho koncipient ne
upozornili, že v době podpi'su trhové smlouvy bylo v uvedené knihovní 
vložce poznamenáno po,řadi' k zajištění pohledávky do výše 80.000 Kč 
s p'řísl. s právní účinností do 16. listopaclu 1929 a že tímto opominutím 
utrpě!.a škodu, jejíž náhudy se žalobou domáhá. Prvý soud v důvodech 
napadeného rozsudku uvádí, že podte souhlasného přednesu stran se
psal žalovaný dotčenou trhovou smlouvu o prodeji parcely, na níž byl 
postaven no-vý dům, jako notM ve smyslu § 1 not. ř. Odvolate:t právem 
vytýká, že prvý soud jest na omylu. V § 1 not. ř. jest upravena pů
sobnost notářů co do sepi'sování veřejných listin aco do sepisování ta
kovýoh ve'řejných lis,tin obsahuje § 52 not. ř. zvl'áštnÍ předpisy 'O úřa

dování notářů. V souzeném případě vš"k nešlo o .sepsámí veřejné H'stiny, 
a nemá tu prolo, význam usbnovElní, § 52 'not. ř. V lom směru žalovaný 
právem vytýká procesnímu soudu nesprácvné právní posouzení. Podle 
§ 5 not. ř. jest notářům dovoleno, aby k žádostí stran sepi'sovali též 
soukromé Jistiny, při čemž jsou notáři povinni vynaložiti poctivost, 
přesnost a píli, stejně jako ostatní- přísežní právní zástupci (advokáti). 
Žalobkyně opírá žalobu o povinnost k náchradě škody. První podmínkou 
nároku na náhradu škody ,jest podle § 1295 obč. zák. zavinění škůdcovo 
a jest tudíž zkoumati, zdali žalovaný nebo jeho koncipient Dr. Pavel N. 
při sepi,sová:ní uvedené kupní' smlouvy jednali. nedbal'e a nevynal'OžiH 
přesnost a pí,l'i, ktenou mu ukládá předpis § 5 not. ř. Prvý soud v diŮ
vodech napwdeného rozsudku uvádí, že svědectvím Dr. Pavla N., Fran
tiš1ka E. a seznáním žalovaného nabyl přesvědčení, že Dr. Pavel N. učinil 
sice zmínku o poznámce pořadí pouhým dotaz.em při čteni odst. III. ře
čené smlouvy, ale spokojil se pouhým ústním prohlášením Františka 
E., že jsou se žal'obkyní a dotčené pomámce dohodnuti. Dále uvádí, prvý 
soud, že nabyl úpliné!hopřesvědčení, že žalobkyně neby,la za jednaní 
v kanceláři žaJovaného upozorněna na význam poznámky pořadí a ne
byla poučena o možném nebe~pečí majetkové újmy, která ji z poznámky 
té hrozí. Prvý soud tudíž nezjišťuje, že by při předčítáni a podpisování 
smloUIVy o poznámce po,řadí vůbec nebylo řeči. Ostatně žalobkyně sama 
ve svém odvolacím sd-ělení vychází ze skutečnosti, že Franhšek E. pro
hlásil, že poznámka pořadí přijde k výmazu., že on u'snesení opatří a de
puraci obstará. Soud odvolací tudíž bere podle souhrnných výsledků 
řízení v prvé stoHci konaného a výsledků úSÍ'ního od'vol-acího jednání 
za prokázáno, že se Dr. Pavel- N. při p,ředčítání 'kupní smlouvy zmínil 
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o řečené poznámce pořadí a že poté Fmntíšek E. prohlásil, že poznámka 
pořadí přijde k vÝmazu, že on soudní usnesení '0 poznámce té ·opatří 
a depmaci obstará. Svédek Dr. Pavel N. přízežně v prvé stolici uda];, že 
před podpisem prvé smlouvy vysvětlil žalobkyni význam pozmámky po
řadí a že určitě řekl, že usnesení o pořadí má ten význam, že ten, kdo 
ho má, může si dáti vložití podle něho právo' zástavní. Prvý soud v tom 
směru výpovědi Dr. Pavla N. newvěřiL Soud odvolací má sice se zřenim 
na určitou pří<sežnou výpověď Dr. Pavla N. pochybnosti, zdali toto skut
ko'vé přesvědčení prvého soudu je správné, avšak nepokládá za nutné 
opakovati důkazy, poněv"dož žaloba není odůvodněna, i kiIyž se bere za 
základ rozhodnutí zji'štění prvého soudu, že prý Dr. N. nepoučH žalob
kyni o významu poznámky pořadí. Vždyť nejde tu, jak již ře'čeno, o se
psání notářského spi,sti podle' §§ 1, 52 not. ř. Jest zjištěno', že oba 
smluvci při přečtení prohlásLH, že kupní cena jest úplně zaplacena a že 
se stavitel F'mntišek E. jménem 'své manželky zavázal k vým"zu po
známky pořadí. Ježto žalobkyn.ě svou povinnost z kupní sml<ouvy již 
splnHa, nemohl Dr. N. od poučení o významu poznámky pořadí očeká
vati jiný účinek než ten, že prodávající se zaváže k vý.mazu této po
známky, což se skutečně stalo. Dr. Pavla N. hy za zjištěného stavu pmto 
nes,tíhalo zaviněnI ve smyslu § 5, odst. 2, not. ř. ani tehda, kdyby ža
lobkyni nebyl upozornil na význam poznámky pořadí. Ani jinak není 
prokázáno, že by žalovaný nebo jeho koncipient při sepisování kupní 
smlouvy jednal'i nedbale. Jest zjištěno, že si před podpi,sem smlouvy 
obstaral'i knihovní lwstrum o prod"né nemovi,tostí, a je právně bezvý
znamné, v který přesný den si uvedené lustrwm obstarali. Není nic ná
padného že stavitel resp. jeho manželka prodává knihovní parcelu a 
nikoli holový ,dům. Vždyť stavitel, může svému zilka2n.iku jednak prodati 
pozemkovou parcelu a jedn.ak s ním uzavřHi smlouvu o dílo, že totiž mu 
vystaví na paKele dům. Pouze pr'vní smlouva potřebuje listinné formy, 
způsobi'lé k vkladu práva vlastniokého. Že by částka 8.000 Kč jako 
kupní cen.a za prodanou parcelu: byla nápadně nízká, není tvrzeno. 
Poněvadž prodal, parcelu stavitel, nemusilo býti notáři nápadné, že sta
vitel nebo kU'Pitelka potřebují stavebního úvěru, a že proto vázne po
známka p·ořadí. Silm žalobkynin manžel Josef H. udal jako svědek, že 
v době podpisu kupní smlouvy stavba domu na pozemku byla téměř do
hotovena. Dům totiž nebyl ještě dost"věn. Ž"lobkyně tvrdila, avšak ni
Kterak nedokázala, že neovlád.á úplně český jazyk. Ostatně ani netvrdila, 
že žalovaný nebo jeho koncipient věděli nebo musili věděti O' tomto 
jejím neclos,taku,. Žalobu s,lušelo zwmítnoutil také proto, že není do
kázána příčinná souvislost mezi tvrzeným zaviněním žalovaného a jeho 
koncipienta a žalobkyninou škodou prý utrpěnou. žalobkyně byvši 
slyšena k důkazu jako strana, udala, že jiož před 16. květnem 1929 Fran
tišek E. na její dotaz prohlási,I, že na prodané realitě nevázne nijaký 
dluh. Žalobkyně ani netvrdí, že žalovaný nebo jeho' koncipient ji ne
správným udáním v tom směm uvedli v omyL Podle jejího vlastního pro~ 
hlášení byla uvedena v omyl Fr:mtiškem E. Jest zji,štěno, že žalobkyné 
ještě dříve, než se dostavila do kanceláře žalovaného k podpisu smlouvy, 
vydala Františkovi E. vkk1dní knívku banky, znějíd na 155.000 Kč, jako 
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kupní cenu za parcelu a dům .. Tím se sta.l jmenovaný E. vlastníkem této 
knížky. žalobkyně sama jednala krajně neopatrně, když, aniž Se pře
svědčila o tom, zdali na nemovitosti vázne knihovní břemeno nebo po
známka pořadí, zaplatila před. podpisem kupní smlouvy skoro celou 
kupní cenu. škodu, kterou prý žalobkyně utrpěla, způsobila si žalob
kyně z lftjvětší části sama. Žalobní nárok není též důvodem po právu. 
Není proto třeba zabývati se výší' zažalované pohledávky. Pro úplnost se 
podotýká, že oprávněna jest námitka žalovaného, že by i tehdy, kdyby 
žaloba byh co do důvodu oprávněna, sl,u'šelo ji zamí,tnouti pro tento
kráte, Není správný názor zastávaný žalobkyní v odvolacím sdělení, že 
Marie E. a žalovaný jsou mkou společnou a nedílnou povinni plniti za
žalovanou náhradu škody. Proti Marii E. přísluší žalobkyni nárok z kupní 
smlou,vy, proti žalovanému žal'obkyně uplatt'iuje nárok na náhradu pro 
z"vinění při konání právnické práce. Jde tu o dva různé právní důvody. 
Je zřejmé, že by žalobkyně na základě smlouvy v kanceláři ža,lo,"aného 
sepsané nebyla utrpěla žádnou škodu, kdyby Marie E. byla dosti ma
jetná, aby mohla splniti svůj slib k depuraci poznámky pořadí. Žalob
kyně mMe si proti žalo,vanému činiti nárok na náhradu škody teprve, do
káže-li se, že Marie E, svůj závazek d'epurační nemůŽe splniti. Soud 
odvolací mu'si přezkoumati wzsudek prvé stolice podile skmtkového stavu 
v době, kdy rozsudek ten byl, vynesen. Prvý soud zjistil, že nebylo, 
v době vyneseného rozsudku ještě provedeno exekuční řízení k vymo
žení pohledivky žalobkyně proti Marii E. a že ani konkursní řízení, pro
hlášené na jmění' Marie E., není dosud. skončeno. Není tudíž ještě jisto, 
zdali a jakou škodu, utrpěla žalobkyně tvrzeným zaviněním žalovaného, 
a žaloba je proto v bždém pří'padě předčasná. 

Ne j vy Š š i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu k dalšímu jednání a novému rozhod:nutí. 

Důvody: 

Žalobkyné právem brojí, proti názoru odvolacího soudu, že žal,ovaný 
jest bez viny, že tu není příčinná souvislost mezi její škodou a tvrzeným 
zav-iněn.ím žalovaného a jeho koncipienta a že ža,loba je předčasná 
proto, že žalobkyni dosucl žádná škoda nevznikla. V kancelMi žalova
ného byla sepsána soukromá listina, totiž trhová smlouva. Po,dle § 5, 
odst. 1, not. ř. j'sou notáři oprávněni sepisova,ti soukromé Hstiny. 
Podle druhého odstavce řečeného ustanovení mají, notáři, právě ta'k jako 
jiní přísežní zástupci, obstarávati uvedená jednání s pocti,vostí, přes
ností a pílí podle platných zákonů, odepříti každou spolučinnost na 
na jednáních zwkázanýoh, pQdezřelých a jen na oko předstíraných,a od
povídatI stranám za každou škodu, kterou jim zpúsobili svým zaviněním. 
Platným zákonem 've smyslu druhého odstavce § 5 not. ř. jest roz
uměti také obecný zákoník občanský a zejména jeho ustanovení § 1299. 
Prvý soud zjistil, že žalobkyně ncbyl:a za jednání v kanceláři žalova
~é~,: v(ubec upozorněna na význam poznámky pořadí, jež vázla na rea
ltte zalobkyní kupované, a že nebyla poučena o možném nebezpečí ma-
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jetkové újmy, která jí z poznámky té hTOZí. žalovaný ve svém odvolání 
výslovně napadl uvedené skutkové zjištění, odvolací soud však jeho 
správnost nepřezkoumal, vycházeje z názoru, že by Dr. Pavla N., kallr 
didáta notářství u žalovaného (a tedy patrně ani žalovaného .samého), 

. za zjištěného stavu nestíhalo zavinění ve smyslu § 5, odst. 2, not. ř. 
ani tehdoa, kclyby žalobkyni nebyl upozornil na význam poznámky po
řadí. Leč dovolací soucl neschvaluje tento názor, poněvadž se příčí jak 
předpísu § 5, odst. 2, not. ř., tak i ustanovení § 1299 obč. zák. o po
vinnostech odborníků, aby veřejný úřad, k němuž se přiznávají, vyko
návali se zvláštní znalostí a mimořádnou péčí. Kdyby byl!O shledáno, 
že ani žalovaný, ani Dr. Pavel N. nepoučili žalobkyni, jak zFstil pTVý 
soud, odpovídal by žalovaný žalobkyni za toto opominutí. V clovoIaci 
odpovědi zastává žalovaný stanovisko, že by žalobkyně byla musila 
tvrditi, že žalovaný ustanovil k sepsání smlouvy osobu nezdatnou a že 
se tedy žalovaný dopustil viny ve výběru anebo v dohledu na svého 
koncipien,ta; něco takového však žalobkyně vi)bec netvrdila. Toto sta
novisko žalovaneho není. správné, neboť žalovaný vů:či žalobkyni ne
obstarával své záležitosti, nýbrž byl vůči ní zavázán k plnění. Nejde 
tu tedy o případ § 1315 obč. zák., nýbrž o případnost § 1313 a) obč. 
zák, kde otázk<l! nezdatnosti nerozhoduje. V otázce příčinné souvislosti 
dovodil prvý soud, že bylo ještě možno zabrániti tomu, aby prodávající 
Marii, E. byla valuta vyplacena. Odvolací soud Se !O této okolnosti ne-o 
zmiňuje, má všatk za to, že nen] dokázána příčinná souvislost m,ezi tvrze
ným zavinbním žalovaného a jeho koncipienta a škodou žalobkyně. 
Leč po právní stránce napadený rozsudiek přehlíoží, že se k zal'ožení ná
roku na náhradu škody nevyžaduje vždy příčinná souvisl'ost přímá, 
nýbrž že by stačila i příbnná souvislost nepřímá, kdyby jednání (opo
minutí) žalo·vaného bylo jedním z článků v řetězu, příčin, které vedly 
k škodlivému výsledku. To jde najevo z §§ 1301 a 1311 obč. zák (srv. 
na př. rozh. Č. 5360 a d,ůvody rozh. Č. 5499 Sb. n .. s.). Odvolacf soud 
nejen že nevycházel z tohoto právního hledi,ska, ale nezjistil ani skut
kový podklad, potřebný pro úsudek soudu o příči,nné somislosti. Od 
volací soud pokládá konečně žalobu též za předčasnou, poněvadž v době 
vynesení rozsudku prvého soudu nebylo ještě provedeno exekuční ří
zení k vymožení žalobkyniny pohledávky proti Marii E., ani neby,1 skon
čen konkurs prohlášený na jmění Marie E. Dovol'ací soucl nepokládá 
tento názor za správný. Vždyť napadený roz,sudek sám výstižně dolt
čuje, že žalobkyně má jednak nárok z kupní smlouvy proti Mwrii E., 
jednak nárok na náhradu škody proti žaIovanému pro za'viněni při ko
nání právnioké práce. Nárok, o nějž jde v souzeném SpOnt, byl by se 
zřením na krajně nepříznivé majetkové poměry Marie E. vzriikl již opo
minuUm žalovaného shora vyUčeným, poněvadž žalovaný opominul, za
brániti tomu, aby byla valuta za, prodanou reaHtu vyplacena Marii E., 
ačkoli to bylo podIe zjištění prvého soudu ještě možné. Škoda žal'ob
kynina ve vztahu k žalovanému vzni,kla tudíž v době právě uvedené. 
Na vzniku škody nic nemění to, jaký výsled:ek bude míti exekuce a 
konkurs pwti Marii E., poněvadž za stavu věci, jaký je v 'souzeném 
případě, by to mohlo míti význam toliko pro rozsah nebo výši žal'ob-
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k nina nároku na náhradu škody. žaloba není tedy .před,č~sná. Dovo-
11ní je proto důvodné. Poněvadž však dlO\:.ol~cí so,:d vychazel::- ;nyl
ného odchylného právního hlediska, neucIn!l potrebnyc?. zJ1st:m v:' 
shor~ naznačených směrech, bylo napadený rozsudek zrUS!Í! a vec vra
titi odvolacímu .soudu, aby o ní dále jednal a znovu, rozhodl! (§ 510 

C. ř. s.). d b ·ádal i se všemi 
Při tom bude na odvolacím sou ě, a y se ,V~P?T ' ., 

ostatními námitkami, jež byly uvedeny ,v odlv?lan! zalovan,eho, a při
hlédl též k O'bsahu žalobkynma odvolac!ho sdelem. 

čís. 16221. 

K přerušení promlčení ve smyslu_ § 149~ o~č. zál\ s~čí ~vš~~ 
., hleda'vky co do důvodu avsak uznavacI prohlasool musI byb 

uznampo 'v v fď d 
do té míry určité a přesné, aby bylo mozno z neho sema 1 uvo po-

hledávky. • . t "'t r . T dlu 
Dlužníkův výrok, že má vědomost o tom, ze Je~ ~en e I Je~ e, -

Ven peníze a že zaplatí podle možnosti nebo ve splatkach, p~str~da po
~řebné určitosti závazného prohlášení, zejména jde-Ii o pa~rnt l?ohle
dávku za advokátské práce vykonané v několika věcech khentovych. 

(Rozh. ze dne 23. června 1937, Rv I 2425/35.) 

Proti žalobě, jí.ž se žalujíd ad.vookát domáhal' n.a žalovant~h Josefu 
a M.arii K-ových zapl,acení palmární pohle?ávky ,3.78? Kč s pn.sl., om.~
zených za ,spam na 3.489 Kč, a to, za pravlllcke prace ko~ane. n.a pn~ 
kaz žalovaných v době od roku 1927 dlO roku 1933, na;nlth zalovam, 
uznávajíce toliko částku 157 Kč z ~čtu za práce kona.ne v roce 1932 
až 19033, promlčení za práce konan~ v :et~ch 1927 a~ ~931: Ž~lobce 
přednesl naproti tomu ze nastala prernsem promločem tun, ze]ednak 
žwlovaní zaplatili dne 15. října 1929 na účet jeho palmární •. pohledávky 
300 Kč, jedn,ak že prvý žalova~ý. jo.sef ~ .• v ~'oce 1932 pn rozho.voru 
v jeho kanceláři, výslovně prohlas!]., ze V!,. ze JSou ?n a,leh? manzelka 
žalobci ještě dlužni peníze, a že by zaplahl!, aby vsak pm zalobc? eo-
skytl jen I'hůtu. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle omezene za
lobní žádosti. D ů v od y: Výpovědmi svědků Karla B. a Helgy K. so~? 
zjisti!., že prvý žalovaný?'e. déle než p.řed ?,věma l.etY,byl v ~ance~an 
žalobcově a na oznámem zalobcovo, ze (zalobce) ma od neho neC{: 
k požadování a že obdrží žalovaný účty,.?~vě(il,. ~e ví; že .jes~ ža.l~bcol 
ještě dlužen, že nemůže toho času okamz!te plahh, jezto nema pnlmu 
resp. hotovosti, že však zaplatí podle možnosh nebo ve spl~tkach. 
Podle uvedeného zjištění uznal tedy žaj.?v~ný žal'?b~ovu pohled~v:~u"a 
je proto promlčení přerušeno. Toto uznam se jev! tun ~ěr,ohodnejS1:, ze 
žalovaný zaplatil dne 15. října 1929 na účet palmarm pohledavk~ 
300 Kč. O d v·o I a c í s o u d zamítl žalohu co do částky 3.332 Kc 
s přísl. • . . 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovobm. 
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Důvody: 

Žalobce neprávem vytýká nesprávné posouzení věci odvolacím sou
dem. Dovolací soud souhlasí sice s právním stanoviskem dovolatele, 
opřeným '0 právnickou Hteraturu, že k přerušení p-romlčení ve smyslu 
§ 1497 obč. zák. sta·čí u,zn"ní pohledávky d'lužníkem co do důvodllJ a že 
není třeba uzn"ní výše poh\edá\Cky. Tento právní náz·or sdílí též judi
katura (rozh. Č. 10369 Sb. n. s.). V zjištěném prohlášení prvního ža
lovaného josefa K ndze však spatřovati uznání co do dŮVDdu pohle
dávky. Nehledíc na to, že ze zjištěnýoh skutečností nelze dovoditi 
právni závěr, že prohlášení tD bylo učiněno i jménem druhé žalované 
Marie K. a že i i'i váže, nelze v něm spatřovati ani uzn<Í'ní' zažalované 
pohledávky co do důvodu prvým žalovaným j osefem K, protože v pro
hlášení není uveden důvod pohledávky a nelize na jeho z"kladě určiti 
rozsah převzatého závazku ani Co do důvodu. Výrok tohoto žalo,vaného, 
že má vědomost o tom, že je ža\:obcf. ještě dlužen a že zaplatí pohledávku 
ža!obcoV'u podle možnosti po případě ve splátkáoh, postrádá určitosti 
a přesnosti závaznéh'O právního prohlášení tim více, že jde o paJmMni 
pohledávku žalobcovu, pocházejíd z advo:kátské práce vykonané v ně
kolika různých věceoh prvé a druhé žalované strany, a proto pro n'edo
statek bliŽŠíh.o označení nelze určiti, které z v)"konaných prací resp. 
které věci se týká učiněné prohlášení. Zaplacení částky 300 Kč ·se podle 
skutkového zji'štění stalo dne 15. října 1929, od té doby do podání 
žaloby uplynula pr'Oml,čecí lhůta, určená v § 1486 obč. zák., a proto 
i tehd.a, kdyby bylo mo~no pokládati spl·átkll' za uznání polhl<ed;ávky 
žalobco,vy za práce konané přecl splátkou, nemá u'Vedená skutečnost 
za právní následek neodůvo,dněnost námitky promlčecí. Nesprávný je 
prá:vní názor dov'Olatelův, že v zji,štěném prohlášení žalovaného jo
sefa K nutno spatřovati výrok, že se vzdává námitky pr'Oml,čenL Pro
hlášení neobsahuje a nelze z něho ani dovoditi takovýto výrok, jenž by 
podle ustanovení § 1502 obč. zák. nebyl ani právně účinný. Bylo pr'Oto 
námitce, že žwlolbní nárok je promlčen, právEl11l vyhověno. 

čís. 16Z22. 

Smluvní pojištění proti následkům úrazu. 
Pro otázku, zda mají nastati následky stanovené pro případ, že Po.

jistník neoznámil změnu svého zaměstnání nebo podstatné změny ve 
svém dosavadním zaměstnání, nenl rozho.dujíCí pouhá změna v dotče
ných směrech, nýbrž jest rozhodující to, jaký vtiv mají ony změny na 
nebezpečí úrazu co do jeho zmenšení nebo. zvětšení. Jinak jS'OU dotčené 
změny, neo.bsahují-Ii Po.jistné podmJnky něco. jiného., pro pojistný po
měr bezvýznamné. 

(ROM. ze dne 23. června 1931, Rv I 121/36.) 

žalobce se u žalované pojišťovny dne 9. srpna 1933 pojistH- pro 
případ trvalé invalidity až do vý'še 40.000 J<jč. Dne 18. červenCe 1934 žá
dalo zvýšení pojistky na 80.000 Kč, což ža,lovaná odmítla. Dne 22. září 
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1934 utrpěl žalobce úraz, který žalované uhlásil. Tvrdě, že při sepsání 
pojistného návrhu_ hlásilo zástupci žalované, že pracuje jako dělník při 
regulac,1 J;I. Bc. a ze o ~o~ ~ást~'Pc; !en o~tatn~ vědě! a že utrpěl úraz 
pko delmk pn vypomahanl !'I1zenyrum pn meření, následkem čehož 
ztratil na palci levé ruky článek a celý pravý malíček, domáhá se ža-
10,bce na žalo;vané pojiš.~o~ně_ zaplacení 8.000 Kč s přís!. Žalovaná po
]1sťov~a .namltl~ n;lmo pn:, ,:e za,I'Ob~e n;udal,j'ednateli pojišťovny, že 
praouLe Jako dlelmk, nyhrz .ze v pO]1stnem návrhu jako své povolání 
udal, ze)e,s! ~am~ostatnym majItelem po:ní~D h~OSp'Odářství, a že zástupce 
ten nevedel, z; zalo~c,e ,p~acuJe)ako delm~. Zalovaná nepřijímá dělníky 
d,: sa~~s!atneh? ~oJ1stem, takze, kdyby. zalobce udal své vedlejší za
me,s,hlam .Jako d;lmk, byl",?y, musel", byh stanovena vyšší prémÍ'e podle 
v~ss~h.o nslka. Z~I'O?ce take z'~lo':.<1Jné l1'eoznámil, že je zaměstnán ,jako 
delmk ph sta"be prehrady, nybrz v dopIse ze dne 18. července 1934 
u~edl, že. měří ~ inžentr~ ú?ol~í přehradu. Úraz utrpěl žalobce jako 
del';l!k ph stavbe retencm nadrze na H. B. a úraz se mll přihodil ve 
chvloh, kdy zhDtovoval pr'Ozatímní' žebřík k slézání do vykopaných pro
storú, a, to' při .osekávání pří,čky pro žebřík, při kteréžto práci se mu 
sekyra sesmekla. Podle poji-stné smlouvy má žalobce nárok pouze na 
~%; Soud prv .. ~ ,sto~ice z~mHl.!alobu. Důvody: Soud zjistil, 
ze z~!obc;e :o'Y! pOjls~en .u za,ID~an~.'poj~'sfoV'ny jako majitel polního ho s
P?d~r-st~l, ~e v dobe sje~nan,1 pOjlstne smlouvy neudal jiné zaměst
nanl a_ze zalovana 'O jm~'n: zaměstnání žalobcově až do dojití dopisu 
z 18 .• cervence 1934 nevedela. Byl: tudíž žalobce pojištěn j<1Jko samo
statnYn:~J1tel !,olmho :ho:,podMství podle přiměřenbho oclpovíd'ajícího 
n;bezpec? a me,~-.h v ,clobe. vY'plňování ná-vrhu jiné zaměstnání, nebo 
zlsk~l-hJe. pozdeJ!, mel Je I'~~ed v návrhu uvésti resp. později žalované 
oznaJml,tI, j.~k byl. povmen~:cl'~lh podle všeobecných pojistných podmí
nek, s mmlz souhlasl'!. Neuc,ml-1I tak, nevyhověl ustanovení c'l 22 'e' 
10 ' 'b ." t d' . I sp . 
. ' vs.eo .. pOJIS "po .mln~k, a mUlsí, proto nésti' následky sp'Ojené s P'O-
~use,lllm sjed,n,an.e p'O]1stne, s:Ul'cu,vy. Po~le zjištěného stavu věci byl 
za~obce zamestn~n lako delmk pn stavbe přehrady a konal i jiné práce 
nez ty" kterých test třeba jen k měření', jako na př. zatloukal kladi
~em bl do!,e:ue, vyha~oval hlínu ,lopat,ou, pracoval na štole II pře
hrady jako de}~~k a .ze]1uena ~ 'Okamzlku urazu osekával příčky žebříku. 
Vyk?naval tudlz pr~c:, ktere nesouvisí se zamě-stnáním žalobce jako 
;olmka, .lak byl pOl!sten. 1 když žalobce dopisem dne 18. července 1934 
~alov~ne, 'OznamI!, ze se chce dáti připojistiti, ježto »měří« s inženýry 
udo~m p;ehradu, na H. ~., n,ehe pOd,le názoru soudu pokládati jeho 
oznamen} za zm~nu zames~n~111 udaneho v pojistném návrhu ve smyslu 
čl. I? vseob. ~oJ., podm., lezto by pouhé měření· nepřevyšovalo dosa
vadnI nebezpecí uraz~ u žalobce. zalovaná S<tma ,považují.c žal-ohce 
pO.dle obsahu uvedeneho dopl'su pouze za figuranta nepov" I nt" '''Ot' t ,,, , azova a za 
u ne zvysl I pro e~ pn'Pa~ pojistné, ježto při takovémno měření žád-

né.ho nehezpecenstvI nem. jmak by se věc měla kdyby ža!.o'bce o. ' 
ml' .. k d' , ,. zna-

l', ze praou!e po, elmk ~ři regulaci. V tom případě ,by žalovaná 
mohla podle cl. 10 vseob. pOJ. podm. zrušiti po]'istku nebol' z'al.o . 
ne '''t'' d'l'k . , . " ' vana p'OJ1'S ule 'e lili y protI urazu. Nemuze tudí'ž platiti pojistná smlouva , 

/ 
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kterou uzavřel žalobce jako rolník, pro nebezpečí s jeho zaměstnáním 
spojené pro jeho úraz jako dělníka, t. j. pro úraz v jiném zaměstnání. 
Nevztahuje se tudí,ž podle názoru soudu sjednané pojištění i na úraz, 
který žalobce utrpěl při svém zaJměstnán.í jako dělník, a bylo proto ža
lobu zamítnouti. O cl v o lac í s o u cl potvrdil napadený rozsudek. 

Ne j vy Š š í s o u d ulOžil soudu prvé stolice nové jednání a nové 
rozhodnutí. 

D ll. vod y: 

Podle čl. 10, odst. I, všeobecných pojistných podmínek, jenž se 
v podstatě kryje s obsahem §§ 31 a 33 jak zákona O' pojistné smlouvě 
č. 5011/1917 ř. z., tak i z!ikona o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb. z. 
a n., je,st pojistník povinen učiniti pojišťovně oznámení, zrněnícH za 
trváni pojištění zaměstnání nebo nast<bne-H podstatná změna v jeho za
městnání. Nás,]edky u'/edenÝ'ch změn upravují ostatní odstavce čl. 10 
'/šeobecný0h pojistných podmínek, a to různě podle toho, zmenšilo-li 
se tou změnou nebezp'ečí úrazu anebo zvětšilo-Ii se toto nebezpečí. 
ú,prava ta jest obsahově stejná jako v dotčených z!ikonných ustano
veních, a to: 1. zmenšilo-h se dotčenou změnou nebezpečí úrazu, sníží 
se podle toho po učiněném oznámení o změně pojistné nejblíže splatné 
(čl. 10, odst. 2, prvni věta, všeob. poj. podm.); 2. zvětšilo-li se ono 
nebezpečí, zastavluje se tím ručení společnosti za úraz ode dne nastalé 
změny (čl. 10, odst. 2, Iclcubá věta, uved. poj. podmínek); společnost 
však má do 8 dnů od té doby, kdy jí oznámení o změně došlo, prohlásiti, 
zdali pojištění v platnosti zilcho'l'á'l'á a za jaJkých podmínek. Z toho, 
co U'l'edeno, plyne, že není rozhodující pouhá změna zacměstnání nebo 
podstatná změna 'I' zaměstnání, nýbrž že jest rozhodující to, jacký vliv 
mají ony změny na nebezpečí úrazu, co do jeho zmenšení nebo zvětšení. 
O snížení nebevpečí úra1JU v souzeném: případě nejde, poněvadiž se ža
lob-ce nedomáhá snížení po,jistnGho. Jwké to má účinky, nenastala-li 
změnou zaměstnání nebo podstatnou vměnou 'I' zaměstnán! žádná změna 
'I' nebezpečí úrazu, o tom neus:tanovují nic ani 'I'šeobecné pojistné pod
mínky, ani §§ 31 až 34, ať toho neb- onoho zákona o pojistné smlouvě, 
takže jest míti za to, že taková změna jest pro pojistný poměr bezvý
znamná. Zvýší-li se změnou 'I' zaměstnání nebezpečí úrazu, nastanou 
účinky uvedené pod č. 2. Otázkou, zda se zvýšilo v souzeném p-řípacdě 
nebezpečí úrazu, netřeba se zahývati, p.oněvadž, i -kdyby tomu tak bylo, 
nepozbyl by žalob-ce nároku na plnění. Neboť jednak neo,bsahují vše
obecné pojistné podmít1Jky ustanovení o tom, jaké účinky nastanou, t1Je
.oznámí-li pojístní-k změnu v zaměstnání, aneb-o oznámí_li ji neúplně, 
ježto čl. 22 všeob. p.oj. podmínek takov'ý případ neřeší, a ustanovení 
§ 34 ať toho neb onoho pojistného z"kona není plně donucujkím pra
vidlem (§ 42), a jedmk musil,a pojišťovna seznati již z žalob-cova ozná
mení ze dne 18. oervence 1934, o jakou změnu zaměstnání, nebo o jaJkou 
podstatnou změnu v zaměstnání jde, .a může-li míti v záipětí zvýšení 
nebezpečí úrazu. To plyne z odpovědi žalované pojišťovny v dopisu 
ze dne 24. července 1934, v němž pojišťovna potvrzuje, že jí, žalobce 
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ozn.ámi1, že je s,tál~ ::aměst~á:n Pfi stavbě údolní přeh'fady na H. B. Ne
pO]lmala tedy udaJ za~o?cuv, »ze měří s inženýry Údolní přehradu na 
H. B.«, tak, ;;e tam »d,el", Jen frguranta«, a byly ,jí proto známé slmteč,. 
noslI, z nlchz mohla souditi zda J'de nebo neJ'de o .., b '" 
. D -1 I' "-' ' ' , zvysell! ne ezpecI ura, z,u. os a- I ted,y pO]l'stovna J'ak nyní tvr,d'I' k ' dk - ' _ "'" b"" J "J usu I ll, ze zam,est-
nam pn stav: e udolm přeh'fady na H. B. zvýšilo nebe, č" , 
m?hIa-l'I tak usuzovati již z žalobcova d.opisu ze dne 18. ~~~v~n~~a~~34a 
mela se zachovalI tak Jak bylo uvedeno pod č 2 b t' , ' . d ,,' , . 'J ne· o ve svem do-
pIse ze ne 24. cervence 1934 odmítla jen nabídku na z '" .. tk 
z~ 40.000. Kč na 80~OOO Kč, ale neoznámila žalobci podle vNet~, ~d~~. 1 
vseob. pOJ: podm., z:, POJ,I'stnou smIou,vu zrušuje anebo že ii ponechává 
v platnoslr Jen tak" ze nahrady neposkytne za u'razy kter; 'd z -- e ',h b . " e vzel ou le 
v]" í~e o one ezpečl. Bylo proto dovolání vyhověti již s hJ,ediska da-

V? ac' ,o duv,odu :~Od'le § 503 Č. 4 c. ř. s. a netřeba Se zabý'l'ati ostat
~~~!a~~~Ola~lmdl.dukvody. ~o~ěvadž ~e obě nižší stolice n,ezabýval,y výší 

. I po 'eav y, nem vec zrala :k rozhodnutl. 

čís. 16223. 

~mezení ,zástupčí mocí kupce-jednotlivce kolektivním zastupováním 
s us ano'l'enym prokuristou jest prá'l'ně nemožné. 

(Rozh. ze dne 24. června 1937, Rl 595/37.) 

Rej.~_třfkový .~oud :,rátil firmě A ... r V ... sk' , 
v. P., Jepz ]edrnou, majItelkou Jest Bohumila A -d" .. y a spol. 
'DflS!y, jenž měl zastupovati uvedenou fir'mu' kol~:k~i~~~es .~.~PISiU .. ltPrlokku-

u vod y: Nelize zapsati kolektivní . k. J F map e • ou. 
Majitel firmy jaJko principál nesmíl být/W m~, s k~pcem-]ednotli'l'cem. 
ahodo'l'ati omezen svým zwměstnanc . ~eo._svem _pravu:.samostatně ob
dO'l'ání jehoodbomy'ch zkušenostI' e';1' k Ulze o~vsem UZlva!! při obeho-

ť t V ',avsa! nemuze se ve svy' ch "h 
pm I .retím osobám omeziti zápisem d,o obch '.' _. pomer~c 
prokUrIsta nemůže proto býti kol'ektiv ,. . odl1lho reJstnku. JedIný 
Kol-ekti'vnJ. prokura může býti sVěřenamrI? pml<un~tou s majitelem fi:rmy. 
(čl. 41, odst. 3, a čl. 44 ob ch zák) RV~c~ osoba;n, a to aspoň dvěma 
padené usnesení. D Ů'I' o d y.' Usn~s'e' ~ r S' il1 I S o u d potvrdil na
nému stavu věci i zákonu O~'ezení . n~ Pf'V~ho soudu vyhovuje zjiště
odst. 2, a 53 obeh. z!ik. Jinak není prot~:r~ ]~st možn.é jen podle čl. 42, 
Omezení kupce-jednotH~ce není prá~;~ ~~:~~~ osoham právně účinné. 

Ne j v y Š š í s o ud n h ěl d . ev)' 0'1' o'l'olacímu rekursu. 

Důvody: 

.v souzeném případě jest dovo lací stěžova telk , . " 
majItelkou proto-kolované firmy »A V a ~ohumrla A. JedInOU 
obchodní jméno ji v obchodním styk~' i~di;idď 'l~ky a spol.«, kteréžto 
notlivce; ona nabývá pod řečenou fi:rmo ' ;ua IsuJe Jako ~u'Pce jed-

.. u p"'v a podstupu']e závazky 
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(čl. 15 ohoh. zák.), ona jest jediné neomezenou a ~eomezitelnou '."a~ 
jitelkou ze zákona. Pokud stěžovatelka poukazuje na InshtuCl kolekrivlll 
prokury a na nauku, která připouští 0!1'ezvení .i~k lrindpála; ~ak i pro
kuristy u veřejné obchodní, společnosll, prehhzl, ze z"sadne Jest podk 
zákona i veřejný společník ve veřejné obchodni ~polečnoshv ve vlastnost~ 
veřejného společníka neomezený z~stup'aev d?tcene spolec.nvos~1 a ~ake 
neomezitelný (čl. 114, 116 obch. zak.) a ze),;n podle zvl~stmh~ uJed~ 
nání spo,)'ečníků může nastati vázanost spolecmka ko],ekllvnI součlnno;;t~ 
jiného nebo jiných spol'ečníků (čJ.. 86 Č. 4 ohch .. úk.). Z 'Pova~y V".:I 
plyne však zřejmě, ž'e takovéto ujeďnáni u kupce Jednothvc,: nem v PTl
čině omezení jeho zástupčí moci možné, a nelz,; proto moz~ost kolek
tivního zastupováni veřejného společníka spolecne s prokUrIstou vzta
hovati na případ kolekHvního znamenání a zastupování firmy kUp'~e 
jednotlivce s ustanoveným prolmristou. Stěžovatelce nen'í ovšem bra
něno aby si ustanovila vLce prokmistů, kteří by sami mohli fIrmu ko
lekti~ně znamenati (t. řeč. kolektivní, prokma), vždyť tu by šlo přece je~ 
o jednu plnou prokuru vykonávanou víc.e .osoba~i,. a~~a~ ne:~e takDve 
zařízení směšovati se způ'sobem zmrmenam, Jak jej ~ada stezova~e!ka 
v opovědi, aby totiž ustanovený prokurista zn~menal' hrmu pouze s JeJln; 
podpisem jako jediné majitelky lirmy, ne~l~dlc anI vn~ to, z~ hy tako~y 
způsob znamenání liirmy, přihlíží~li Sie k J.eJím~' znem, budIl d~Jem, ze 
běží o firmu veřejné obchodní společnostJ,coz by se ne'Srovna~alo se 
zasadou pravdivosti platíd ve firemním právu; pohnt;tky, ktere ve~l~ 
stěžovatelku k jmenování prakuristy a k volenemu zpusobu zna.menan! 
firmy, nejsou pro právní, posouzení věd závažné. Není proto napad,evn~ 
usnesenÍ' nezákonné neboť se nepříčí jasnému a nepochybnému znem 
nebo smyslu zákon;, jehož bylo na případ užito (čl. V zák Č. 251(19(34 
a čl. I zák. 314/1'936 Sb. z. a n.). 

čís. 16224. 

Dlužnické úlevy nezaměstnaných (vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a ll.). 

Za nemovitou věc ve smyslu § 1, odst. 1, č. 1 řeč. vlád'. nař. nelze 
pokládati dům v němž j.sou mimo dva byty obývané dlužníkem a jeho 
rodinou, čtyři 'další byty pronajaté nájemníkům. 

(Rozh. ze dne 24. 'června 1937, R 1690/3,7). 

Srv. rozh. Č. 15376 Sb. n. s. 

Povinný Matěj M., majitel' domu v D., dovolávaje se vládního naří
zení Č. 77/1936 Sb. z. a n., navrhl, aby mu byl jaJvko ne,zaměstnan~mu 
ve smyslu řeč. vlád. nařízení' povolen odklad clrazby domu, Jehoz Je 
spolumajitelem sesvolU, manželkou., na dobu P.o ,30. červnu 1938. 
Ex ek uč n í s o u d vyhov,ěl návrhu a uvedl v otázce v právní větě 
vytčené v d ů v od ech: Ze spisů vypj,ývá, že povin,ný má v domě, jehož 
se týká návrh na odklad dražby, svůj byt. Soud zastává právní názor. že 
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dům, o nějž jde, náleží k nemovitým věcem, které slouží přímo k ukojo
vání přiměřenýd nutných potřeb nezaměstnaného a jeho rodiny, přes 
to, že jsou v domě tom čtyři nájemníci, a to proto, že v domě tom má 
svůj byt a že nájemné z u"i'edeného domu vybírá vnucený správce. R e
k II r s n i s o' ucl zamítli návrh. D ů v .o d y: Rekursní 'Soud nesdíU 
,právní názor prvéh'Ůsoudu', neboť se v § 1, odst. 1, č. 1 vlád. n.ař. Č. 77 ( 
1936 Sb. z. a n. mluví jen o rodinných domcích a odkazu1e se výslovně 
na § 5, odst. 1, vlád. nař. č. 66/19'10 Sb z. a n., v němž jest vymezen 
pojem rodinného domlou. Dům se čtyřmi nájemni'ky není, VŠaJk rodinným 
domkem ve smyslu P.osléz dotčeného na!řízení. Kromě toho má povinný, 
jak sám udal, mimo byt v domě, o nějž jde, ještě druhý hyt v jednodu
chém domě na st. parc. č. kat. 372(11, který sice označuje jako nouzový 
byt, jenž se však podle jeho vlastního udání skládá z pokoje a kudyně. 
Je tudJž rekursni soud toho názoru, že dům, o němž jest zahájeno dra
žebni ří,zení, nenáleži k věcem uvedeným v § I, odst. 1, Č. 1 vlád. nař. 
Č. 77(19'16 Sb. z. a n., t"kže povinný jíž proto nemůže žádati za odklad 
dražby (srv. rozh. Č. 15376 Sb. n. s.). 

N e j vy Š š í, s o u d nevyh'Ůvělclovolwcímu mloursu. 

Důvody: 

V souzeném případě_ jde jen o to, zd,a dlužníkům patřící dům, který 
je předmětem dražby, ,j'est pokládati za nemovitou věc, sloužící přímo 
k ukoj.ování přiměřených nutných potřeb nezaměstnaných dlužníků a 
osob, které proti nim mají zlvkonný nárok na výživu, jak to předpokládá 
ustanovení § 1, odst. 1, Č. 1 vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. Bylo-j,j 
zjlšténo, že v d'Ůmě, o. nějž jde, jsou čtyři byty pronajaté nájemní!kům 
a že jsou v něm mimo to dva byty, které obývají dlužnid, tedy neslouží 
uvedená nemovitá věc, která jest předmětem dražby, k přímému ukojo, 
vání přiměřených nutných potřeb dlužníkových. Není tu proto předpo
kladu ve smyslu § 1, odst. 1, Č. 1 řeč. vlád. nař. pro povolení odkladu 
dražby na dobu po 30. červnu 1938. 

čís. 16225. 
železnični zaměstnanci. 

Železničním zaměstnancům (úředníkům. podúředníkům a zřízencům 
československýCh státních drah) nepřísluší nárok na plné služebnf po, 
žitky po dobu t. řeč. nemocenského roku, byli-Ii ,přeloženi na dočasný 
odpočinek před uplynutím řečeného roku proto, že se stali postradatelní 
pro 'Organisační změny v úřadě anebo pro trvalý pokles práce [§ 116 a) 
služeb. řádu pro zaměstnance čs. státních drah]. Užití dotčeného dů
vodu pro přeloženi na dočasný odpočinek není vyloučeno nemocí za
městnancovou. 

Pro posouzení práv plynoucích ze služebního poměru zaměstnanců 
čs. státních drah nelze obdobně užíti ani předpisů zák. o obch. pomoc
nlcích č. 20/1910 ř. z., ani zák. o soukr. zam. č. 154(1934 Sb. z. a n., 
ani předpisů §§ 1154 b), 1156 obě. zák. 

(Rozh. ze dne 24. června 1937, Rv I 2025/35.) 
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Žalobce - dílenský československých stMních drah - se domáhá 
na žalovaném Československém státu (železniční správě) doplacení roz
dílu mezi aktivními požitky a odpočivnými požitky za dobu od 1. čer
vence 1933 do 31. května 1934. K odůvodlnění žaloby přednes}, že po 
svém onemocnění dne 9. května 1933, jež svému služebnímu úřadu hlá
sil, měl podle §§ 40, 56, 130 a 131 služeb. řádu pro zam~stna.~c,e česk.o
slovenských státnj,ch drah a podle § 3 stanov nemocen·ske pOjlstovny cs. 
státních drah po dobu nemoci nárok na všech.ny aktivní požitky po dobu 
jednoho roku a že mohl býti tepr~e po uplyn,:tí t. ~eč .. nemo.cen~kého 
roku dán na odpočinek. Přes to vsak byl vymerem redltelstvl' statmch 
drah v P. ze dne 12. června 1933, č. j. 8286/1/33, dán do dočasné vý
služby podle § 116 a) služ. řádu, a to dnem 1. července 193.3, jeho odvo
láni k ministerstvu železnic bylo výnosem č. 11268/1/33 zamí·tnuto a ža
lobce o tom 9. října 1933 zpraven. Pensionování se stalo pro přespočet
nost, to není však rozhodující, ježto tím bylo pomšeno jeho právo na 
pobirání plných aktivních požitků po dobu jednohoO roku. Tak byl ža
lobce zkrácen za dobu II měsíců 00 zažalovanou částku. Zalovaný ve 
věci samé nepopřel, že počátek žalobcova dočasného odpočinku ne
spadá do nemooenského roku žalobcova podle § 40 Č. 5 služeb. řádu, 
popírá však žalob ni nárok na doplacení rozdilu mezi plnými požitky 
slu·žebnimi a odpoči'vným, ježto žalobce nebyl dán na d.oča.sný odpoči
nek podl.e § 116 b) služ. řádu [z důvodu nemoci], nýbrž podle § 116 a). 
[z důvodu postradatelnosti ve slu,zbě], jehož užitÍ' prý není ani nemOCI 
zaměstnancovou vyloučeno. Pro výměr k pensionov;Ímí žalobce nebyla 
důvodem jeho nemoc, nýbrž nedostatečná kvaHfika'ce, jež se datovala již 
z doby dřívější, zvláště od jeho kvalifikace ze dne 10. březn.a 1933, tedy 
z doby před tvrzeným ,j'eho onemocněním. S o udp rve s t o II c e 
uznal podle žaloby, a to ve věci samé z těchto d U, vod ů: Osobními 
spisy žalobcovými a výpověd'mi svědků MUDr. Karla Č., MUDr. Anto
nína K. a znalce MUDr. K. jest prokázitno, že žalobce byl' nemocen JIŽ 
od r. 1932 těžkou neurastenií, že uvedenou chorobou trpěli 9. května 
1933 a také v den, kdy byl dán do výslužby prozatímní, že jde o cho
robu přechodnou, kterou lze vylé6ti, a že u něho nenastala trvalá ne
schopnost ok výkonu povolání. Jest tedy zjištěno, že žalobce byl nemo
cen od 9. května 1933, a měl proto nár-ok na plné .požitky po dobu jed
noho roku, tedy do konce května 1934, jak mu je zaru.čuje služební řád 
v §§ 40, 56, 130, 131 a stanovy nemocenské pojišťovny čs. státních 
drah v § 3. O dotčené požitky, S).Uižebním řádem mu zaručené, nemůže 
hýti žalobce zkrácen, jak vyplývá taMé z §§ 130 a 131 služ~bního řádu, 
který dopouští dání do výslužby až po uplynutí nemocenského roku. 
Byl-l,i žalobce dán do dočasné pense před uplynutím tohoto t. řeč. ne
mocenského roku a byly-li mu přiznány pouze zmenšené pensijní po
žitky, bylo tim jeho práv.o na plné požitky po dobu jednoho wku ne
moci porušeno. To, že se žalobce stal postradatelný pro nezpůsobilost 
k službě, nic na věd nemění a jest nezávažné, proč byl dán do výslužby, 
protože do výslu.žby před uplynutím t. řeč. nemocenského . roku dán 
býti neměl, 'když byla Hm poru.šena jeho práva plynoucí z § 40 a), 
56 sIužeb. řádu. Lze Q.statně pře;e!pokládati, že zhoršení kvalifikace 
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v březnu 1933 bylo zavmeno chorobou žalobce, který před tim v roce 
1926 měl kvalifikaci dobrou. Slušelo tedy žalobě vyhověti. O d vol a c i 
s o u d napadený rozsudek potvrdil, prohlásiv dovoOlání pro zásadní vý
znam rozhodnutí za přípustné (čL I Č. 2 zák. č. 251/1934 Sb. z. a n.). 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

D ů v o á y: 

Dovolání žalovaného jest důvodné. V § 116 služeb. řádu jsou. sta
noveny dva různé d'ů.vody pensÍ'onováni úředníka, podúředníka nebo 
zřízence, které se navzájem nevylučují, takže železniční správa je!>t 
oprávněna dáti zaměstnance do dočasné výslužby mimo připad, kdy 
jest celý rok nemocen (§ 116 b) ·služeb. řádu), také tehda, stal-li se 
postradatelný pro organi.sační změny v úřadě nebo pro trvalý pokles 
práce (§ 116 al služeb. řádu), při čemž nezáleží na tom, zda jest za
městnanec nemocen a zda jeho nemoc netrvala ještě celý rok. P.oněvadž 
podl'e žalobcova přednesu byl žalobce elán do do·časné výslužby podle 
§ 116 a) služeb. řádu, jest nezávažné, že se tak stalo ještě před u.ply
nutím t. řeč. nemocenského ro.lm, neboť pou.há skutečnost, že zaměst
nanec byl po celý rok zdržen nemocí od výkonu služby, i'est sama jiným 
samostatným dův.odem pro přeložení na dočasný odpočinek z moci 
úřední podle § 116 b) služeb. řádu. Byl"li žaloObce dán do dočasné vý
služby dnem 1. července 1933 a mohl-Ii býti pensionován, přesto, že 
byl nemocen, ježto se vyskytl jiný, služebnlm řádem uznaný důvod jeho 
dočasného pensionování, neměl od dotčeného dne nároku na plné po
žitky a jeho žalobní žád.áni, jímž Se domáhá doplace.ní rozdílu mezi tě

mito plnými požitky od 1. červenCe 1933 do konce t. zv. nemocenského 
roku, není. důvodné. Z ustanovení § 40 Č. 5 služeb. řádu neplyne ni·c 
v žalobcův prospěch, ježto řečené ustanovení předpokládá, ž·e nenastal 
před skončením nemocenského roku jiný důvod, z něhož může býti za
městnanec dán do dočasné výslužby, a že zaměstnane'c nebyl' právě 
z tohoto jiného důvodu pensionován. Poukazoval-li žalohce k odůvod
nění svého žalobního nároku na obdobné užití ustanovení zák. o obch. 
pom. Č. 20/19'10 ř. z. a zák. o soukromých zaměstnancích Č. 154/1934 
Sb. z. a n., stačí k tomu poznamenati, že platnost posléz uvedného zá
kona jest vyloučena u zaměstnanců československých státních drah 
jako podniku státem provozovaného (§ 2 zákonač. 154/1934 Sb. z. 
a n.) a že byla u nich vyloučena i platnost na prvém místě dotčeného 
zákona (§ 5 zák. č. 20/1910 ř. z.), takže ani jejich ohdobné užití pro 
.posouzeni práv plynoucích ze služebnihoO poměru zaměstnanců česko
slovenskýoh státních drah není možné. Prožalohcův nárok nemají vý
znamu ani. uBtano\'ení §§ 1154 b), 1156 ohč. zák., na něž žalobce též 
odkazoval, ježt.o ani tě·oh ustanovení nelze v souzeném sporu obdobně 
užHi, když tu platí zvláštní ustano·vení § 116 a) služeb. řádu pro ža
lobce závazné. 
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čís. 16226. 

Podstatné vady u oděvu při smlouvě o dílo (§ 1167 obě. zák.). 
Objednatel oděvu není oprávněn ustoupiti od mlouvy, jde-Ii o vady 

takového rázu, které se u oděvu často vyskytují a u nichž snadné, po
měrně s nepatrným nákladem, bez obtíži a bez znatelných následků pro
vedení opravy se podle názoru v obchodnlm styku dovoluje. V takovémto 
případě musí objednatel po případě trpěti, aby dodavatel oděvu opravu 
vad provedl, a nepřísluší mu nárok, aby mu byl dodán na mistě vadného 
oděvu jiný bezvadný oděv. 

(Rozh. ze dne 24. června 1937, Rv I 651/36.) 

žalobě, jíž se žalující firma L. a P., velkovýroba dámských a pán
ských oděvů a stejnokrojů v K. R, domá'há na žalovaném (svobodní-ku. 
aspirantu ve škole pro důstojníky pěchoty v záloze vB.) zaplacem 
709 Kč s přís!. za dodaný mu vojenský plášť, s o udp r v é s t o I i ce 
vyhověl, o d vol a c í s o u d ji; zamítl z d ů vod ů: Prvý soud vyhověl 
žalobě proto, že pokládá podle § 1167 obč. zák. odstoupení od smlouvy 
za bezdůvodné, ježto šlo o napravitelné vady, v kterémžto případě může 
objednatel díla v dodatečné lhůtě žádati jen opravu vad neb slevu mzdy 
(odměny). Tím však prvý soud mylně vykládá ustanovení § 1167 obč. 
zák. Podle rozhodování nejvyššího soudu (srv. rozh. č. 3103, 5270, 
11901, 12262 a j. Sb. n. s.), na které odvolací soud pro stručnost odka
zuje, přiznává předpis § 1167 obč. zák. objednateli díla oprávnění k jed: 
no strannému zrušerií smlouvy, má-li dodané dílo podstatné vady, ktere 
dílo činí neuDotřebitelné. Nezáleží na tom, zda jest dílo objektívně upo
třebi>telné, n§brž jest rozhodující, zda jest dll·o· upotřebitelné pro objed~ 
natele. Může tedy objednatel od smlouvy ustoupiti, třebaže jsou vady 
napravitelné, je-li dílo pro něho neupotřebitelné. Při tom není časově 
omezen. V souzeném sporu prvý soud posudkem znalce S. a svědka Bo
huslava N., Františka B., Milady S. a Jindřicha T. má za zjištěno, že 
dodaný plášť byl vadný, veliký v pase i v prsou, že dragoun byl příliš 
vysoko, J,ímec 11 krku veliký a ramena :příliš vysoká, a že svědek Jindřich 
T. zakázal žalovanému nositi plášť, ježto neodpovídal vojenským před
pisům. Podle uvedeného zjištění, zejména podle zjíštění, že bylo žalova
nému zakázáno nositi vadný plášť, byl plášť pro žalovaného pro pod
statné vady neupotřebitelný, ježto nemohl upotřebiti pláš'(ě pro účel, pro 
který ho obiednal. Byl proto žalovaný podle § 1167 obč. zák. oprávněn 
od smlouvy ustoupiti, zejména, když, jak první soud zjistil, žalobkyně 
v dodatečné, do 1. listopadu 1934 dané lhůtě, ani plášť neopravila, ani 
nezaslala nový plášť. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

Dů vo dy: 

Oprávnění objednatele díla ustoupiti od smlouvy předpokládá, že dílo 
má podstatné vady, které činí dílo pro objednatele neupotřebitelným 
(§ 1167 obč. zák). Otázka, zda jde o vadu podstanou čili nic, je otázkou 
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právní. Možno-li vadu snadno, poměrné nepatrným nákladem, bez ob
tíží a bez ~natel~.ýc~ následků ~apraviti, z~jména jde-li o vady takového 
razu, ktere se pn d!lu Jednothveho druhu ca sto vyskytují a jichž oprava 
se podle názoru obchodního styku musí dovoliti, nejde o vady podstatné. 
Právě u šatů je všeobecně obvyklé, že se při vadách, jež jsou snadno 
a bez zanechání stop působících na vzhled a kvalitu napravitelné, dovo
lUJe d?davateli š.atů oprav~ v~d. Nejde tudíž o podstatné vady, které by 
oprav.novaly objednatele ~atu k odstupu od .smlouvy, lze-li šaty ob
vyklou a mkohv kromobyceJnou opravou zbaVIti vad. V tako·vémto pří
padě musí objednatel šatů trpěti, aby dodavatel provedl opravu šatů. 
Kdyby ovšem šaty zůstaly i po provedené o:pravě vadlné, bud' že by i pak 
nevyhovovaly objednatelově potřebě, nebo že hy na nich byla provedena 
oprava znatelná, byl by objednatel oprávněn od smlouvy ustoupiti a 
přijetí šatů odmítnouti. Je-li hned při dodání šatů z jejich vad na př. 
z naprosto se nehodícího střihu znatelno, že šaty nevyhovují určenému 
účelu a že jsou pro jejich objednatele neupotřebítelné a že by 
all! po opravě nebylo dosaženo odpomocí, mů:že objednatel od 
smlouvy hned odstoupiti a nemusí vůbec dovoliti provedení nějaké 
opravy. Nikdy však nepřísluší objednate!.i dBa nMok, aby mu dodavatel 
dodal místo vadného díla bezvadné dílo jiné. V souzeném případě znalec 
u~.al: že pláM test .žalovanému ,:,eliký.v pase i v prso u, že dragoun sedí 
pr~hs vysoko, ze. hmec u k~ku Je vehký ~ ramena přiliš řiroká, a pro
~lasll, z; uvedene .v.ady. !~ozno opraVIti. nakla~em_ 50 až 60 Kč a že by 
zalovany mohl nosItI plast po proved:enc oprave. Zalovaný sám ve svém 
dopise ze dne 22. října 1934 uvedl, že by ,plášť nebyl špatně ušitý že 
však límec je ~-oc.hu veliký a ž.e plášť j.~ ~ří~iš volný, takže tvoří záhyby 
(»faHy«). Se zren,lm n" druh a J",kost z]1stenych v"d: a na to, že jest podle 
znalcova posudku mOžno poměrně nepatrným nákladem vady ty napra
VItI tak, ~e by byl plášť pro žalovaného upotřebitelný, dospěl dovolací 
SOUd_k nazor~, že nejde o vady pod:sta!né. Žalovaný byl proto povinen, 
aby zalohkym d:ovohl opravu dotčen.ých vad, a nesměl plášť odmítnou,t!. 
Naprost~ '~eod~:vod:rěn byl. však. j.eho: pož~_da,:,ek, _aby mu žalobkyně 
dodala JUny plasť. zalovany zavmll' SI tudlz sam, ze dodaný plášť zů
stal neopravený,. ježto žalobkyni neposkytl možnost k opravě. Jest tudíž 
: povlllen zapl'a!Jh s.~luveno'l1odměnu· za plášť. Ježto žalovaný n.euplat
noval ve 'SpOTU all! narok na slevu smlU'vené odměny o onu částku, která 
odpovídá náJkladu potřebnému na opravu plá:ště, nebylo možno ani k to
muto nároku přihlížeti. 

čís. 16227. 

Pojem invalidity ve smyslu zákona o pensijním pojištění soukro
mých zaměstnanců (§ 17 zák. č. 26/1929 a § 73 zák. Č. 89/1920 Sb. 
z. a n.). . 

Invalidnim ve smyslu uvedených pensijních zákonů není zaměstna
n~c, ktert ~k~tečn~ ~ykOOává výdělečnou činnost podrobenou pensij
nunu pOjlstem, byt I pro churavost neměl snad nomláiní pracovní vý
konnost a nemohl ani zastávati práce, jež by jinak osoba jsoucí v pra
covním poměru musila zastávati. 
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Pojmovým wakem zaměstnáni neni, aby zaměstnanec byl schopen 
Iysicky vykonávati ,všechny. pr~~e" jež zp,ra-:idla k~á ve stejném nebo 
podobném pracovmm pomeru Jma normalne zd~ava o:,oba, a aby ~yl 
zaměstnavatel s to využiti pracovni schopnosti zamestnancovy vzdy 
stejně. 

(Rozh. ze clne 24. června 1937, Rv I 2534/36.) 

žalobce, který byl v době od 1. ledna 19?~ do 30. záři 1933 za~ 
městnán u žalované firmy jako spravce sklad'lste uhlI a v te vlastn?s51 
řídil sklad uhlí přijímal proň kancelářský personál i dělníky, propoust~1 
a vypláceli je, 'dával jim :příkazy, činilobjedn~vky :uhlí, p.lati), za uhll, 
přijímal objednávky, vY'Pravova~ vozy I, 'P~t1o~e zasl,lk~ a Inka~oval ~e
nfze za oclebrané zboží se na za\ovane !Irme domaha placem InvalId
ního důchodu 510 Kč 40 h měsíčně, počínaje dnem 1. řfjna 1933"do 
31. května 1935 a d,ůchodu 345 Kč 40 h od 1. června 1935, kteryzto 
důchod mu ušel', ježto jej žalQvaná firma nepřihlásila nejpozd~ji dnen; 
14. lledna 1926 k pensijnímu pojištěn.í. Proti žalobě namítla zalovan~ 
mimo jiné i to, že žalobce byl Fž při. přijetí do jejích služeb mvahdnl 
a že ostatně podle smku sjednaného dne 21. proslll~e 1~34 ,ve spor,u 
mezi žalobcovou manž·elkou a žalovanou fIrmou prohlas!l, ze bmto sml
rcm jsou i jeho veškeré nároky z ja:ké.hokol~ titulu mu vzešlé ~roti ža
lované vyrovnány. Niž š í s o u d Y z"'n;Hly zalob~, ? cl V? I ~ c I S o u d 
z těchto d ů v .o d ů: Odvolací soud ma za prokazano, ze zal obce byl 
léčen na apicitis, která byh patrně nemocí základní, j,ejÍ~ž p'roje~~n; 
jsou úbytě čivů zrakových, že žaloboe trpí touto nemocI (uby~eml C!V~ 
zrakových) na podkladě celkové ohorobyod roku 1925, nemocI to .Ú'~nl, 
pomalu u něho postupující, že invalidita }alobc~va se. stanoviska .ocmh? 
byla tu bezpečně 7. ledna 1927 a pravdepodhne se ~retele~, n~ pomaly 
postup choroby již v den vstupu žalobcova do zamestnam u z::,ované. 
Dále zjisHI soud, že žalobce byl ocl 1. l~dna 1926.,do 30: .. ~an 19G~ 
správcem uhelného skl·adu žalované, kt:rpto sklad ndll, pnt',m.al pr~n 
kancelMský personál a dělnílky, propous.tel a v}placell, jlt;J pnka:z~ da
val, činil objednávky uhlí, za uhU .platil', v nem objedn,avky pnjlmal, 
z něho vozy i pytlové zásilky vypravova: a za odebrane .~b?Zl rem2e 
inkasoval. Podle zprávy Úřadovny A Vseobecneho penSljDlho ustavu 
z 8. srpna 1935 je prokázáno: žalobce byl pensijně poji·štěn teprve od 
2. l'edna 1933 do 29. dubna 1933 jako správce skladiště uhU a pak do
datečnč přihlášen 10. srpna 1934 za dobu od 1. led~a 1926 do 30., zá!í 
1'933. Dodatečnou přihlášku uvedená úřadovna odm,tla provestI vyme~ 
rcm ze 6. března 1935, ježto lék<třem zjistila, že žalobce byl ke. ~m 
15. června 1934 ÍllVal,idní ve smys.Ju § 17 zákona o penSl]lntm pOjlstem 
č. 26/1'929 Sb. z. a n. a že tedy jde o přihlášku po pojistném případě 
ve smyslu § 5, odst. 5, řeč. zák. Výměr ten se vůó žalované stal pravo
pl.atný; žalobce se sÍCe proti němu odvolal, ale. učinil t"k až po ~dvo
lací lhůtě a jeho opožděné odvolání bylo dne 14. května 1935 predlo
ženo zem~kému' úřadu v P. s návrhem naodmí\nuli opožděného a tedy 
nepřípustného odvolání. Právní moci nabyl výměr. úřadovny A ze. dne 
16. května 1936, jímž vyřízena přihláška z 30. brezna 1935 od hrmy 
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Antonie D., obchod uhlím v P., vysloveným neuznáním pojistné povin
nosti žalobce, přihlášeného v době od, 15. března 1935, ježto není 
k firmě ve služebním poměru, a mimo to že nelze pojištění. provésti 
L důvodu § 5 zákona o pensijním pojištění. Kdyby bylo pravdivé jeho 
tvrzení o způsobu zaměstnáni, délce doby zaměstnání li žalované a 
o výši příjmů a kdyby byly splněny i ostatní podmínky potřebné k na
bytí invalidn.ího duchodu, měl by invalidního důchodu 6.105 Kč ročně. 
Z uvedených zjištění dospěl soud k právnímu závěru., že úlobce i kdyb"' 
byl podle způsobu s~ého za!;1ě,s.tnáni u žalo.~ané podléhali pojÍstné po~ 
vmnostI 'Jak? ~ed?ucl dozor~" urednlk, kOn~jlCi nikoli přechodně, nýbrž 
trvale ne rucm praoe (§ 1 zak.99/1920 a zak. č. 26/1929 ve znění novel 
č', 162/19.29,,~, 125/1931 " č. 117/1934 Sb. z. a n.), a kdyby nebyla 
byvala pnhJ.aska v roce 1933 od-mllnuta, přece nemá žalobce ná
rol<u, jehož p6znání se žalobou do~~há, a to z těchto ·důvodů: podle 
§ 5, odst; 5, z",kon~. o penS?Jnliffi,poJ1S.ten.! JSou po vzniku pojistného pří
padu vesk~ré oh],asky !le,Učmne. P.aj1st1ným případem jest ztráta ~pů
SObl!O.St~ vyk~nu p,ovoIaJm. ,Ježto P'?j~st,ným případ'em se splňuje účel 
pOJ lstem, nem mO!ZDO provestI pOJ1'stenl teprve po spIněn! jeho účelu. 
Proto ~ákon p:rohlašuje veškeré ohlášky, které dojdou nositele pojištění 
P?, vzmku p~j~stného případu za zřejmě neúčinné, leč by nastal. pojistný 
pnpad ve Ihute stanovené pro ohlášky. Ohlášky právně neúčinné nositel 
pojištění .provésti. nemMe a 'nesm, a jest povinen přihlášku odmítnouti 
jako ne~rfp:us!nou. Padl: ~ 17 zák-onan pensijním pojištění má nárok 
n~!nval,d'~l duchod pOj1stene.c trvale nezpůsobilý k výkonu svého povo
lam. Nezpus~blly ve smyslu rečeného ustanovení jest, kdo pro tělesnou 
n~bo dUS~Vlll vadu. nebo sl~bost tělesných nebo dušeVlních sil nemůže 
dale zastavatI povmnost ,sveho povolánI ani j'iného ·povol.a'nl' p'rr' • 
• 'h d d ' ",' . " me-
~ene o . ,osa V"", mm~ po~ol,"~1 .z~usobem, jwkým byl v něm zaměstnáván, 
Jeh~ P?-stave,Dl v n~m, Ja~OZ 1 reho pmkUckému vzdélání. Podle § 16 
dotceneho zakona jest narok na důchod Invalidní vázán na d k " 
• k 'd b 60 .' • k ' o. onam c.c- ~CI ,0' 'Y pn;,pev ovy~h měsíců. Žalohce uplatt'íuje, že jest Ín.va-
hdmm na podkl~de SpiSU ~:adovny A), a to, jak zjištěno, invai'idnÍlm 
pro ·chorobu ~čm, pro ,nl'z .byl,. invali.dním dne 1. ledna 
1.~26 a netvrdli a nepr~kazal, ze je Invalidním pro jinou chorobu kterou 
pz 1. I!edna 1926 nemel. PodIe hořej'šího zj'ištěnf byl žalobce' ." t' 

't t· t. • , pn!" Y 
z U rpnos 1 ses ;ou ,a ,svagren> :pro o·ční chorobu' invali,dním již v době 
v·stupu do z.amestnam, nebot Jeho chor·oba byla takOVého stupn' z· 
b I 'tel ' , h ' • . e, e 

y C, 11 a psall1 nescop,~y a z; byl schopen zastávati svou funkci u ža-
lov,,"ne jen za pomocI Sve man-zelky. Z toho stupně choroby žalobcov 
~, .~osudk1.1 z~a!co~a ~!pI1Vá, že žafohce nebyl způsobilý ani k výkon~ 
]In,;ho ~ovolanI p,fllThereneho dO<Sav<ťdn,mu povolání, u žalobce truhlář
StVl, z:puSQbU' ja~ym byl v něm zaměstnán, jeho postavení v něm jakož 
I jeho praktJokemu a teoretlClkému vzd'ělání. St.upet'í choroby z'jištěn' 
d:n~ 1. led. na 1926 byl ~akového stupně, že byl nezpÍlsobiIý i pro ovo~ 
~"~I h:ld;c~. nebo po~hčka, která zaměstnání před.pokládají fepšíPzrak, 

ez mel zabobce, ktery byl podle znalce ·praktioky slepy' To • • I b 
Pře t fu k' • . , ze za o ce 

. s o svou ·n Cl u.~a}o~ané firmy z,,"stával, že přihláška v roce 193.3 
nebyla nOSitelem pOj lstem odmítnuta a že žalobce byl u·znán za inva-



i! , 
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lidniho a,ž ke dni 15. června 1934, nerozhodu,je, neboť prohlídka žalob
cova byla provedena úřadovnou A) až před v)"dáním výměru ze dne 
6. března 1935, takže nebyl znám dřívější stav žalobce, kteTý lurukci 
zastával jen za pomoci své ženy, bez níž by svou lurukci zastávati ne
mohl. Nositel pojištění by musil, kdyby zjíšťoval zd"aví žalobcov'o 
v roce 1926, ,od'mítnouti přih,Jiášku s poukazem na § 5 záJkona o pensij
ním pojištěni, Iak to učinil výměrem ze dne 6. března 1935 a 16. dubna 
1936. Žalobce byl 1. ledna 1926 se zřením na pomalý postup choroby 
právě tak invalidní jako 15. června 1934. Ostatně, i kdyby byl invalidní 
až od 7. -ledna 1927, neměl by proto, žediříve pensijnímu pojištění ne
podléhal a že neměl ,odbytu čekaci dobu v § 16 zákon", o pensijnim po
jištění vytčenou, nárok na duchod. Soud jednaje o nároku žalobce proti 
zaměstnavateli na náhradu škody vzniklé mu tím, že jej zaměstnavatel 
opožděně přihlásil k pensijnímu pOjÍ'štění, musí" si hledě na námitky ža
lované sám řešiti hoření, otázku a není vázán tím, že nositel pensijního 
pojištění žalobce uznal invalidnim až od 15. června 1934, zejména, když 
věc pro opožděnost opravného prostředku podaného žalobcem nebyla 
po hmotn'éstriťnce vyří,z,ena, když žalobcův stav v roce 1935 léikařsky 
nositel'em poji,štění zjišťován nebyl, a konečně i se zřením na kategorické 
znění § 5 zákona o pensijním pojištění. Podle toho, co uvedeno, má od
volací soud za to, že i kdyby hyla žalovaná žalobce přihlálsHa k pen
sijnímu poi'ištění ve 14 dnech po vstupu do zaměstnání, neměl hy ža
loboe nárok na pensijní důchod, neušel mu tedy'důohod, jehož se do
máhá tím, že jej žalovaná ve 14 dnech po vstupu do zaměstnální k pen
sijnímu pojištění nepřihl"sila, a není tudíž žalov",ná povinna na'hraditi 
mu tvrzený ucházejícíduchod. Není .prolo třeba se obírati námitkou, že 
se žalobce smírem u krajského soudu obchodního 20. pro-sinee 1933 ná
mku vzelal. 

N e j v y Š š í s o u d uložil odvol"címu soudu další jednání' a nové 
rozhodnutí. 

D u vod y: 

Ze zjištění odvolacího soudu plyn,e, že žalobce koml v podniku 
žalované firmy ve vytčené době činnost, zakládající pojistnou pensijni 
povinnost jak podle zákona č. 26/1929 Sb. z. a n., tak podle zákona 
č. 89/1920 Sb. z. a n., a bylo tudí~ povinností žalov"né firmy, aby ho 
včas přihlásila k pensijnímu pojištění. Odvolací 'soud má však za to, že, 
j, kdyby byla lirma žalobce včas (I. j. do 14 dnů po jeho vstupu do za
městnání) přih-lásila k pensijnímu pojištění, neměnilo by to nic na tom, 
že žalobci nebyla vyplacena invalidní renta, jejíž náhmdy se dom~h:í. 
v souzeném sporu na žalované firmě, ježto žalobce byl již v době vstupu 
do zaměstnání u žalované zaměstnavatelky invalidním a podle zákona 
° pensijním pojištění po vzniku pojistného při'P"du jsou veške"é 
ohlášky neúčinné, takže by nositel Ipojištění musil v taJkovémto případě 
přihlášku bezt"k .odmítnouti. Odvollací soud tu vychází z pojmu invali
dity s odborného hlediska (lékařského), kterou má podle znaleckého 
posudku za odúvodněnou, bylo-li zji,štěno, že žalobce jest nemocen 
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úbytěmi čiv'Ů Zfa'kovÝ'ch na podkladě celkové choroby od roku 1925 
nemoci to oční, pomalu II něho postupujfcí, jež působila žalobcov~ 
invali.ditu s hl.ediska 05ní'~0 bezpečně od ledna 1927, avšak též, jak od
volacl soud ZJIstIl dotcenym posudkem v souvisl1ostj s výpovědmi vy
sl,echnutýchsvMků, již ode dne žalobcova vstupu do zaměstnání u ža-
10va'~éyrmy dne.!. ledna 19?6. Av:šaJk odvolací Mud lu směšuje pojem 
lllvahdlty.~ hledIska, od,borneho (lek~ř~kého Ls úpravou invalidity, j"k 
Je. POSUZUJI. a h~dn?tI zakony ,0 pens~jntm pOjlstěni. Přiznávají-U řečené 
zako~y lllvah.dm~~o~od. z"me~tnancI ,k výkonu svého povoláni nezpťl
sObllemu, t. J. po,jlstencl, ktery pro telesnou nebo duševní vadu' nebo 
pro sl'",bos! tělesných ulObo duševních sil nemŮŽe dále z"stávati povin
nost svého povolání an~ jiného přiměřeného povolání (§ 17 z<>k. č. 26/ 
1 ?2? Sb. z. a n.,po,dobne § 73 z~k. č. 89/1920 Sb. z. a n.), pl'yne z toho 
zaverem z Qp"ku, ze uvedené z"kony nechtěly přiznati výhodu invalid
ního duc~od~ zaměst~a~ci, kt~'1 ,s~utečně vykonává výdělečnou čin
n?st, P?~mnemr; pensljntmu pO]I'stem podrobenou, ježto zákonv ty pro 
prI,znam II~v~hdlt~. p!ed:p'o~l~daJí, že pojištěnec nemůže vykonává ti ani 
s~e p,ovol"nt, a~1 jIne pnmer~ne povolání. Nelze tudí'ž vyloučiti jako ne
zava,znou s,kut~cno'~!, z~ zame~tr;ane'c .vykonává fakticky takové úkony, 
kteTe podleha]! pO]l'stne pensl'lm pOVInnosti. K takovému skutečnému 
s~avu:.~rmsi býti :~!j~lí:žen~ a, nositel pojíštěni by nemohl ihned odmHuouti 
pnhlasku k pOllstem uCI!,enou, "niž prozkoumal, zda stav výdělečné 
ónnostI zamestnallcovy, jak se ve skutečnosti J'eví neodu o,d': . h 
"hl"k k "ďt" " ,v nUje je o pn as li- pO]l's ent ve smyslu zakona NezáležI' anr', na to'm ' '1 b . , h ", ," ' ,ze za' 'u ce 

jS~ c u:~v, nemelsna,d normalní vÝ'konnost a nemohl ani z",stávati práce 
jez?y ]1nak,osoba, Jsou'cí ~ pra.covním poměru, musHa zastávati, neboť 
nenl pOjmovrm ;'U.akem slu;ebn;ho pomeru podle občanského práva ani 
znakem zamesnant podl,e za~onu o pensijním pojištění, aby zaměstnan-
cova osoba byla schopna ly-slcky vykonávati všecky práce'ď 'dl k' t .. b ' ' Jez zpravl a 
, ona ~e s ejnem ne .o p,odobném ,pracovním poměru jiná normál'ně 
zdra~a osoba, a ~by zan:e~tnavatel byl s to vy;užfti pracovní schopnosti 
zame~tnanc:.?vy ~zdy S~ejlle. Jde pouze o to, zda v jednotlivém (kon
kretnvm), pnp"cle byl Sjednán slu.žební poměr a zda zaměstnanec podle 
tohoto pO,měru .má .. vyk?!"ávati anebo vykonává takové úkony, které 
~ P?dstate ~~k,J.adajl . .?0JI~tnou, pensijní povinnost ,podle předpi,sů zá
konr: o pe~~lj?:!I' pOjlstenl. Ty předpoklady bY'ly však v souzené věci 
spl!ll;,ny, pnhh:;I'-h se k hořejšímu zjištění odvolacího soudu. KonaJl-li 
zamestnanec, trebas postIžený nemocí, výděleČilJoučinnost, ensi'ní, 0-
VL~,n?S!1 pod-robenou; bude ar ci tře?a zjistiti, zda se v době, Pkdy Jse ~o
maha mvahdníh~. dUCho~~, jeho. ,telesnýstav tak zhoršil, že dotčenou 
n~bo p~dobn;lU Cl?no~t jlZ nemuze zastávati, Ježto byl' jen tehda 'do. 
sahl-lI !.ll1:,k ceka,c~ l~uty, n"byl nároku na invaUdní rentu podle zikona 
o ,pensllmm pO]Istenl. OdvolaCí soud vychhej-e z mylného náziráni n 
vec (§ ~O~ Č. 4 c. ř. s:), ,se vš~,k~eo;bíral naznačenou otázkou ani ostatn~ 
pr~ces.m latkou:, a~ zejmena, naml,lkou, kterou se měly soudy především 
oblratI, z,da tohz zalobce pod1-e smíru, uzavřeného dne 22. prosince 1934 
u kraj skeho soudu obchodního v Praze tedy v dobe' kd. .' 
ď bl'" k. č '.' ... ' ',y pracovm po-

mer y ]lz u on' en a zalohcl ]lz by byl vznikl ná~ok na uplatněn' dů.. 
Civi1ni rozhodnutí XIX. Y 

58 



- Čís. 16228-
914 

chod, kdyby se přihláška stala řádně a včas, prohlásíl, že tímto smírem 
jsou vyrovnány ve§keré jeho ná'roky z jakéhokoli titulu proti žalované 
firmě a dále se neobíral mož-noll výší zažal!ovaného nároku,· neu,činiv 
v těoh směrech poHebná zjištění, skutková (§ 503 č. 2 c. ř. s.). Věc 
není proto zralá k rozhodnutí (§ 35 zák. č. 13.1/1931 Sb. z. a n.) a mu
sila býti vrácena odvolacímu soudu k doplněni hzení a k nov·ému roz
hodnutí. 

čís. 16228. 

Nelze odepřítí zahájení vyrovnacího řízení (zemědělského vyrovna
cího řlzení) proto, že vyrovnací dlužník nesplnil dřlvě.iší vyrovnání, do
sahl-Ii od všech vyrovnacích věřitelů poshovění v placení vyrovnací 
kvoty a plnil-Ii splátky na vyrovnací kvotu v mezích poskytnutého mu 
poshovění. 

(Rozh. ze dne 24. červm Hl37, R II 301/37.) 

Na návrh dlužníka Ludvíka T., rolníka ve V., zahájil s o udp r v é 
s t o I k e zemědělské vyrovnací řízení podle § I vyr. ř. a vlád. nař. 
č. 76/1936 Sb. z. a n. Rek u r sní s o II d zamítl dlužníkův návrh. 
D ů v o ,d y: Stěžo,vatelé navrhli, aby návrh na zahájení vyrov~acího 
zemědělského řízení byl zamítnut, ježto se pří.Čí zákonu (§ 4 č. 6 vyr. ř.), 
neboť dlužník dosud nesplnil dřívější vyrovnání Kv 91/32. Správnosti 
jejich tvrzení, nasvědčuje vlastní výpověď dlužníka z 20. března 1937, 
v nIž udal·, že dos-ud nesplni.! vy'rovnací kv;oty vyrovnání Kv 91/32, ze
jména, že nezaplatil dosud splatné pOhled<>vky Spořitelní a úvěrní banky 
ve S., firmy Edu.ard W., Emnie T., j"ny P. a jiných věřítelů. Ježto tedy 
dlužník nesplni'l dřívější vyrovnání, je zde důvod § 4 č. 6 vyr. ř., pro 
který nelze nové vyrovnací řízení zahájiti. 

N e j vy Š š i s (} u d uložil> soudu prvé stolíce, aby po doplnění ří
zení znavu rozhodl. 

Důvody: 

S hl·ediska skutkového sla·vu, z něhož vychází rekursní soud, jest 
jeho usnesení správ·né a dovolací rekurs ma!ťně vyvrací jeho ·správné 
posouzení věci po právní strllnce. Dlužník tvrdí však v dovolacím re
kursu nově, že prý oni věřitelé, vůčí nimž nesplnil dřívější- vyrovnání 
(pod Kv 91 /32 sjednané ), s tíiillsouh1"asiH po případě poskytli mu v tom 
směru poshovění. Kdyby byl,a ta ,skutečnost pro'kázána, byla by pro po
souzení věCÍ rozhodujíd, neboť jednak může věřitel se svým jměním 
volně nákládati, tudí,ž i svou pohledávku dlužníkovi odpustiti, anebo mu 
v pk,eení poshověti, jectn·",k nemůže dlužníkovi škoditi takové nespln-ění 
vyrovnání, které se stalo v dohodě s j·eho věřiteli. Pokud by tedy dluž
ník nezaplatil splátky podle dřívěJŠího vyrovnání· v mezkh poshovění 
poskytnutého mu jeho věřiteli, byl by k lomu oprávněn podle dohody 
sjednané s věHteH a nemohla by mu z takovéhoto oprávněného nepla
cení vzejíti újma. Nelze proto ustanovení § 4 č. 6 vyr. ř. vykládati -uzce 
jen podle jeho doslovu, ný>brž jest .příhlížeti ik tomu, zda tu jest právě 
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vylíčený důvod, pr~č. dřívější vyro~vnánf n,ebylo.dosud dlužníkem 
splněno. jako by dluzmkovl~emohlo sko(lJtJnes,pol~elll t:h~y, kdy?~ se 
věřitel vůči němu své pohledavky vzdal, tak nemuze dlu·zm-kovl byb na 
újmu nesplnění vyrovnání ani tenk!át~, bylo:!á odůvodněno, pos~?:,ěnoím 
se strany věřitele. Bude proto polrebl· vyseln-tJ nejen, kterym ventelum 
dlužnÍ-k dří<vější vyrovnání nesplnil, nýbrž také, zda všichni tito věřitelé 
skutečně s tím souhlasili anebo zda poskytli dlužn:íko·vi poshovění, 
jež dosud Ještě trvá. ježto jest vhodné, aby toto šetření provedl soud 
prvé stolice, byla věc vrácena jemu. 

čís. 16229. 

Bylo-li mezi dodavatelem suroviny a jejím zpracovatelem ujednáno, 
že právo nakládati s penězi, došlými za odprodané zpracované zboží na 
poštovní šekový účet zpracovatele, náleží dodavateli, jem-už zpracovatel 
dojití těch kterých peněžitých částek oznamuje, má dodavatel nárok ne
dopouštějící výkon exekuce (§ 37 ex. ř.). 

(Rozh. ze cine 25. června 1937, Rv I 1402/37.) 

Srv. rozh. č. 6470 Sb. n. s. 

Žalujid firma ujednala s firmou H. a syn, že žalující firma bude po
sil .. ti li'vedené firmě H. a syn surové kMe k zpracování na p.occlrážkovou 
kúži, z níž č"st zpraoované kůže odprodávala i fiTma H. a syn. Peníze 
za t"kto odprodanou kůži do·cházel-y od zákazníků na účet posléz do
tčené firmy (H. a sytn) II pošlovní spořiteln,y v P. Firma H. a syn ozna
movala d,ojití- peněz na uvedený účet žal.obkyni a ta s došl:ýmí penězi 
disponovala. Podle uvedené úmluvy náležely peněžité částky, došlé za 
odprodanou zpraco·vanou kůži, žalobkyni. Dne 17. srpn.a 1936 zabavil 
berní úřad v š. berní exekucí- pohl'eclávku fiI"my H. a syn na šekovém 
účtě č .... ti poštO'\Cní spořitelny v P. ve výši 7.434 Kč 65 h. Tvrdíc, že 
na částku 7.116 Kč 50 h přísl-uší jí práva nedopouštějí.cí výkon dotčené 
exekuce, domáhá se žalujíd firma žalobolli' exsdndační nepřípustnosti 
exekuce. S"O udp r v é s t o I i c e zámítl žalnbu', o d vol a c í s' o u d 
uznal podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o li d nevyhověl odvolání-. 

Důvody: 

Nejvyšší soud dovodil v rozhodnutí č. 6470 Sb. n. s., že peníze slo
žené ll' poštovního šekového úřadu přecházejí smisením s jeho penězi do 
jeho vlastnktví, že však jest řečený úřad pov.inen vydati oprávněnému 
stejné mno~ství peněz. Tomu tak jest, ať se pokládá uložení peněz 
u poštovního šekového úřadU! za zápůjčku, či za úschovu (deposítum 
irregulare), a je s hlediska souzenéhO' případu rozhod-ujíd, komu pří
sluší nárok na vydání peněz tam složených. Exe,kuce postihuje totiž jen 
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majetek dlu.žnúkův a majetková práva osoh třetích nemohou jí býti Z!krá
cena al-e aní práva dlužníkova na újmu ·osob třetíoh rozmnožena. Kdyby 
se t~k stalo a vymáhaný nárok byl uspokojen z majetku a na újmu tře
tích osob, byl by vym,rhající věřitel! podle pra:videl hmotného práva po
vinen vydati .své obohaceml poškozenému. Nemůže proto am exekuce 
vedená na pohledávku na poštovním šekovém účtě, která je v zásadě 
podle § 13 pravidel poštovní spořitelny práv:ně mož~á,. b~ti na újm~ 
práv třetími osobami dříve nabytých. O~volacl s.oud zJlslIl, ze )e~t m~z~ 
žalující firmou a firmou H. a syn ochodUl spolem toho druhu, ze zalullcl 
firma posílá firmě H. a syn smové ků.že k zpracování na podrážkovou 
kůži kterou částečně odprodává i fírma H. a syn Pení'ze za takto {)ctpro
dan~u kůži jdou. na úč'et po'štovní spořitelny firmy H. a syn., která dojití 
peněz oznamuje žalující firmě, a ta s penězi těmi disponuje. Podle 
úmluvy náleží peněžité částky, došlé za prodané kůže, žalujíd firmě, . 
takže i částky 560 Kč, 1.000 Kč a 5.556 Kč 50 h, celkem 7.116 Kč 50 ~ 
patří vlastnicky žalobkyni. Toto zjištění je pr,~ d.~v?lací soud .záva.z~;: 
Ježto k uvedené úmluvě došlo v době předchaze]ICf k exekUCI, o JeJlz 
nepřípustnost jde, byla věc na zji·štěném podkladě po právní stránce od
volacím soudem správně posouzena. 

čís. 16230. 

Platnost v came uzavřeného manželství zdejšiho státniho občana 
(válečného zajatce), který se v době sňatku nehodlal vzdáti tuzemského 
občanství jest pOS011diti podle tuzemských zákonů. Jen co do formy 
nzavření :nanželství jsou vozbodujicí předpisy místa uzevření sňatku. 

(Rozh. ze dne 25. června 19G7, Rv II 391/37.) 

Srv. rozh. č. 5859 Sb. n. s. 

J"n T., bydldd nyní v K. (v čechách) a příslu'šný podle osvědč~ní 
o státním občanství do B. (na Moravě), uzavřel dne 7. srpn<Je 1914 ,sna~ 
tek s Františkou H. před stavovským úředníkem v Berlíně. Manželstvl 
to nebylo ani rozloučeno, ani prohlášeno.:a neplatné. Dne 25. červ?a 
1919 jmenovaný Jan T. před lidovým nobrem v. T. (v Rus~u) u~~vre~ 
nový sňatek s AngeHnou K. Opatrovník Ang,ehny. T. n<Jeml,tl v nze~1 
o neplatno·st dmhého mamželství, že prvé m<Jenze1stvl Jana T. s ť.rantIs; 
kou H. bylO uzavřeno v Berlíně jen na oko.: abY,T. dO,stala vyzlv?vacl 
podporu, že tedy jest z té příčiny podJ,e nemeokeho zakonod,:rst~l ne
platné, dále, že druhé man,želství Jana T. s Angehpou ~., u~a:rene v, T. 
(v Rusku) roku' 1919, jest podle ruských z~konn~ch ~r:ctiPI'~u platn:, ~ 
že proto jest mU' přiznatí platnost i podl~ ?~~Ich predplsu, I ezt,o manzele 
měli tehdy bydliště v T. (v Rusku): N I z S I S o U d Y prohlaslly, man
želství, uzavřené J<Jenem T. s AngeJ,lnou T., rozeno,:, K., dne 25. cervna 
1919 v T. ,před lidovým komisařem v T., za neplatne, a to z vmy Jan~ T: 

N e j v y Š š í s o tl d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce v pravnI 
větě vytčené v 
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důvodech: 

S právního h1ediska posoudHy nižší soudy souzený případ správně. 
Platnost v cizině uzavřeného manželství zdejšího státního občana, který 
se v době sňatku nehodlal vzdáti tuzemského občanství, "J'ež proto má 
mí.lí právní. účinek i v tuzemsku, jest posouditi podle zá;konů tuzem-

. ských (§ 4 obč. zák.). Jen co do formy uzavření manželství v dzině jsou' 
rozhodující předpisy místa, kde sňatek byl uzavřen (srov. na příkl. rozh. 
č. 5859 Sb. n. s.). Není nejmenší pochybnosti, že sňatek mezi Janem T. 
a Fmntiškou H. byl dne 7. srpna 1914 v Berlíně platně uzavřen, jak do
tvrzeno předloženým osv'ědčením stavovského úřadu z téhož dne (§ 1317 
říšskoněmeckéhoobč. záik.). Jest naprosto nezávažné, zda bylo ;při 
uzavření tohoto sňatku vedlejším úmyslem nastávajícíoh m<Jenžel,ů, aby 
manželka mohl.a pobírati válečnou podporu, kdyby manžel musel na
stoupiti vojenskou službu ve váke. Dokud manželství to nebylo co do 
svazku zmšeno - což se <Jen i ,podle clovolatelčina tvrzení ne'stal'o -, 
brání druhému manželství Jana T. pře'káJžka § 62 o'bč. zák., kterou bylo 
vyšetřiti z úřední povinnosti (§ 28, odst. 1, zák. č. 320/1919). 

čís. 16231. 

Též exekuční n á vrh, podaný za československý stát (finanční 
správu) berním úřadem, musí býti opatřen úřednim razítkem a podpisy 
obou úředníM berní úřad zastupujících. 

Návrh berního úřadu o nucené zřízeni práva zástavního (nadzástav
ního), který nevyhovuje uvedeným náležitostem, jest zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 28. června 1937, R I 704/37.) 

Srv. ro~h. č. 14694, 10342' Sb. n. s. 

Vymáh<Jející věřitel - československý stát (finanční správa) - za
stoupený berním úřadem vP., nav,rhl, aby s·oud povolil podle vykonatel
ného· výkazu nedoplatků ze dne 4. ledna 19'3,7,č. 3 d. z. m., v~máha
jícímu věřiteli k vymožení jeho daňové .pohledáV1ky 207.699 Kč 95 h 
s přís!. exekuci, nuceným zřízením nadz"stavn\ho práva na pohledávku 
povinné Filipiny K., vložené ve vložce 510 pod pol. C 13 ua nemovi
to,stech Kada K. v H. v částce 450.000 Kčs příst, vkladem dotčeného 
práva. Ex e k "li' č,no í s o ti d povolil na'vržeuou exekuó. Rek u r sní 
s ou d zamítl ex~kuční návrh. D ů vod y: Povinn.á právem vytýká, že 
exekuční návrh vymáhajídho věřitele, jímž jest v souzené věci česko
slovens·ký stát (finanční správa), zastoupený berním úřadem v P., podle 
něho·ž byla povolena exekuce, jest opatřen kromě pečeti toHko jedním 
podpisem nějakého úředního činovníka, hez bližšího o~načení. Podle 
výnosu ministerstva finand č. 225/1885 ř. z. zastupuje benní úřad vý
běrčí daně a úředník jej kontrolujicí. Z toho pl)nlle, že i exekuční návrh 
musí býti .podepsán řečenými dvěma úřednl1ky berního úřadu, <Jeby mohlo 
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bý,ti ofidál'ně pokládáno za to, že exekuční návrh byl také skutečně 
podán bemím úřadem. Ježto v souzené věci exekuční návrh není pode
psá'n druhým oclpovédným úředníkem, není podle názoru rekmsního 
soudu pochyby, že prvý soud měl: žádanou exekucí zamítnouti, ze
jména, šlo-li o exekucí tabulární, kde v duohu ustanovení kníhovního 
zákona není dopuštěno vra,ceUstr1lJnám vadná podání k nápTa"ě formá!·
ních vad se zachovimím pořadL Posoudil tudíž prvý soud věc po právní 
stránce nesprávně, když přesto žádanou exekuci povoli!. 

N e i v y š š f s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 

Důvody: 

N<tpadené usnesení jest ve shodě se zákonem a stavem veCl a vy
hovuje také zásadám vysloveným v rozhodnuti Č. 10342 Sb. n. s., od 
nkhž se odchýNti neshledává nejvyšši soud důvodu. Nevadí, že v sou
zené věci šlo o návrh a nikoli o exekuční titul, ježto i podání berních 
úřadů j,sou výronem jejich úřední činnosti, a jsou po případě hstinnými 
dokl'ady (srv. mzh. Č. 14694 Sb. n. s.), a musí pwto míti předepsané 
formál'ní, náležitosti, tedy podpisy obou vedoucích úředníků. 

čís. 16232. 

I za účinnosti vlád. oař. č. 338/1936 Sb. z. a n. lze proti společnosti 
,}Karlovarská spolková banka, společnost s r. 0.« (»Karlsbader Vereins
bank, Gesellscha!t m. b. H.«) v Karlových Varech, vésti exekuci na vy
dáni cenných papírů, v jichž příčině bylo společnosti dáno zmocnětú 
k libovolnému nakládáni (§ 3 zák. č. 201/1024 Sb. z. a n.), plyne-li 
z exekučnlho titulu, že .ukladatel zůstal vlastnJkem cenných papírů, 
nikoli však k vymoženi výtěžku za cenné papíry prodané před likvidaci 
dotčené společnosti. 

(Rozh. ze dne 28. června 193'7, R I 723/37.) 

Vymáhající věřitel Dr. V. B. jako správce konkursní podstaty Fran
tiška K., ,m"jitele bankovní firmy M., navrhl proti povinné společnosti 
»K,;r1ovarská spolková hanka,společnost sr. 0.« (»KaTI'Sbader Vereins
bank, OeseUsohaft m. b. H.«) v Karlových Varech povoleni exekuce 
jednak na vydání určitých cenných papí1rů, jedn"k k vymoženi částky 
2.125 Kč s přís!. Ex e k u, ční S'O U d uznal podl'e návrhu. R e:k u r sní 
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Přes to, že povinná banka jest podle 
vykonatelného rozsudku ze dne 23. června 1934 C V 339/34 okresního 
soudu v K. V. povinna, ahy vymáJhající:mu věřiteli vydala cenné papíry 
v exekučním návrhu u'ledené a z"platila mu 2.125 Kč s přís!., musil 
hý,ti exekuční návrh zamítnut, pwtože podl'e vlád. nař. ze clne 18. pro
since 1936, Č. 338 Sb. z. a n., nabyvšího účinnost d:ne 1. ledna 1937, 
byla povinná banka zrušena a vstoupila poclle řečeného nařízení do 
hkvid·ace a její jmění tvoří společnou likvidační podstatu a pohledávky 
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proti ní bud' v penězích, nebo, pokud § 4 řeč. vlád. naŤ. nestanoví ně,co 
iiného, i pohledávky, které mají za předmět cenné papíry, v příčině 
nichž bylo dáno bance zmocn·ění k libovolnému nakl,.dání s jakoukoli 
výhradou, se zapravují podle § 5 uved. vlád. nař. vydanými dluhopisy 
způsobem určeným v posléz dotčeném předpisu. Exekuční návrh byl 
podán clne 12. dubna 1937 a možno tedy nárok, vymáhaný výše uve
deným rozsudkem, U'spokojiti jen zpllsobem v d'otč. vlád. nařízení uve
deným. Bylo proto rekursu vyhověno. 

N e j v y Š š í' s o u d obnovil u,sneseni soudu prvé stolice v pneme 
povolení exekuce na vydání cenných papírů v odst. 1 usnesení toho 
uvedených, snÍživ přiměřeně útraty exekuóního návrhu a útraty re
kursní přisouzené v napadeném usnesení p'ovinné bance, jinak dovola
dmu reku'fsu nevyhověl. 

Důvody: 

Dovolací stěžovatel napadá usnesení rekursního soudu v podstatě 
toliko s hl'ediska vládniho nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 338 Sb. 
z. a n. Také rekurs se opíral pouze o řečené vládní nařízení. Jde tedy' 
o jeho správné užití a jen v těch meúch jest zkoumati otázku, zda je 
prá vně l110žlná exekuce na vydání cenných papírů a na vymožení hoto
vosti 2.125 Kč s přísl Co se tý'ká cenných papírů, je zřejmé z exekuč
ních titulů (§ 3 ex. ř.), že ukladatel dal povinné společnosti zmocnění 
k libovolnému nakládání. šlo by tedy o pohledávku podle § 3, odst. 1 b) 
uved. vlád. nař., o její,ž úh,radě platí, že by ji bylo vyrovnati dluhopisy, 
kdyby tu byly další předpoklady podle § 3, odst. 1, řeč.' vlád. nař. 
Pokud jde o tylo předpokl1ady, nelze sice pochybovati o tom, že pohle
dávka vznikl'a před 21. březnem 1933, avš,ak z exeku1čních titulů a to 
z rozsudku kraj'ského snudU' v Ch. jako soudU! odvolacího ze dne 10. října 
1934, Č. J. Co IV 471/34-11, a z rozhodinutí nejvyššího soudu ze dne 
12. listopadu 1936, č. j. Rv I 2846/34-1, plyne, že ulkl"datel zůstal vlast
níke l11 uve~~n~ch tam cenných papírů. N<;lze tedy míti za to, že by byl 
splnen dalsl predpoklad naznačeneho zpusobu vyrovnání této po'hle
dávk~. ~ve~':,ný v § 3,. o~st. !, uved .. vlád. nař. Uplatňuje-li totiž vy
mahap,Cl ventel vlaslmcke pravo ukladatelov,o, a pod.le obsahu spisů 
nvm duvodn o to:m pochybovali, pak nelze dův'Odně tVTdiH, že jde o po
hledávku, která by v úpadku povinné společnosti náležela do třeU třídy 
(§ 56 konk. ř.), neboť pak jde o věcné právo, jež jest posuzovati podle 
§§ 12 a 47 : ,odst. 1, konk. ř. Toto právo na vyloLlčeni' není uvedeným 
vladTIlDl nanzemm dotčeno [§ 7, odst. 2 bll. Nepřekáží proto vládni 
naří,z,enJ Č, 33.s/1936 Sb. z. a n. exekuci na vydální cenných papírů, 
o nez Jde. 

. Jin"k jest tomu u exekuce týkající se peněžní částky 2.125 Kč s 6% 
uroky od l.prosmce 1932. Na tu částku se nevztahuje ustanovení § 47, 
odst. 2, konk. ř., neboť nelze mí,!i za to, že by šlo o výtěžek za cenné 
pó<píry, prod:"né po prohlMení konkursu, neboť povinná společnost není 
v úpadku. Než i kdyby se mdo užHi právě dotčeného zákonného usta.
novení aspoň obdobně, rozhodovala by na místě prohlášení. kOlnkursu 
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doba likvidace (srv. § 1 vlád. nař. Č. 338/1936 Sb. z. a n., §§ 84, 89 
a násl. zákona ze dne 6. března 1906, Č. 58 ř. z. o společnostech s ru
čením omezeným) povinné společnosti, tedy zřejmě doba pozdější, než 
v které došlo k pro~eji cenlných papírů, jehož výtěžek jest vymáhán. 
Exekuce vydaná na svršky k vymožení' peněžní pohledávky 2.125 Kč 
s pnslu'šenstvím směřuje k jejímu zapravení v hotovostí a jest tedy ve 
smyoslu § 3, odst. 1, a) uved. vlád. nař. nepřípustná, neboť neni vyká
záno vládní svolení' k tomu. V této části proto rekursní soud správně 
exekuční návrh zamítl. V pří.čině exekuce na vydání cenných papirů 
však neposoudil relmrsní soud věc správně po právní str<ince, a bylo 
proto dovolacímu rekur,sll' v tom směru vyhověti. 

čís. 16233. 

Zákon o dělení dědictví při rolnických usedlostech střední velikosti 
Č. 68/1908 z. z. čes. 

Obsahuje-li platná závěť ustanovení, jež jsou v rozporu s předpisy 
ře6eného zákona, nelze jeho předpisů užíti. 

Zůstavitel muže osobě, které má usedlost připadnouti, uložiti, aby 
do pozůstalosti vplatila určité částky. 

(Rozh. ze dne 28. června 1931, R 1149/31.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d vydal usnesení, že pozůstalost po 
Karlu S., zemřelém dne 8. listopadu 1936 v J .• jest projednati na základě 
notářské závěti ze dne 21. srpna 1928 podle předpisů občanského zá
kona, nikoli podle zákona ze dne 1. srpna 1908, Č. 68 z. z. čes. R e -
k u r sní s o u d změnil nalpadené usnesení tak, že jest uvedenou po
zůstalost projednati podl'e zákona Č. 68/1908 z. z. čes. D Ů' v ocl y: Jde 
O usedlost střední velikosti ve smyslu řečeného zákona č. 68/19.08 z. z. 
čes. Výměra pozemků převyšuj'e: 5 ha. výnos jest vyšší než 100 Kč, na 
pozemcích bylo hospodařeno z dědičného statku a tvoří hospodářský 
celek. To, že byly v poslední době propachtovány, nemá pro další po
souzení věci významu. Povolal-li zůstavitel ve své poslední vůli jediného 
svého syna jako přejímatele statku resp. odkázal-li mu usedlost sel zá
vazkem, aby vyplatil do pozůstalosti jako přejímací cenu 100 . .000 Kč, 
z nIchž mělo 10.000 připadnouti jemu samému jako odkaz, kdežto zbytek 
90.000 Kč měl býti stejným dílem rozdělen mezi čtyři zůstavitelovy 
dcery, pak ustanovil svého zákonného dědice přejímatelem usedlosti, 
platí proto v takovémto případě zákon o dělení usedlosti střední velikosti 
(§ 3 řeč. zák.). Na tom nemůže nic změniti, že zůstavitel ustanovil za 
dědice čtyři své dcery. Názor, že jest užíti zákona č. 68/1908 z. z. čes. 
i při testamentární posloupnosti, zastává též Hteratura (srv. na př. 
Krčmář: Dědi,cké právo § 52,1 vj"d.) a řídí, s,e jím i j-udi,katma (srv. rozh. 
nejvyššího soudu R I 1583/34-1). 

Ne j v y Š š í s o II d obnovil llsnest'nÍ soudu prvé stolke. 
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Důvody: 

Zákonem ze dne 1. srpna 1908 Č. 68 z. z. čes. není vlastník rolnické 
usedlosti střední velikosti, podrobené předpisům řečeného zákona, ome
zen pořizovati o statku neb o jednotlivých jeho částech právními jedná
ními, a to aní právním jednánim mezi živými, ani na případ smrti (§ 3, 
odst. 1, uved. zák.). Může proto vlastník dotčenými oipatřeními zne
možniti užití ustanovení řečeného zákona. Tomu nepřekáží ani veřejno
právní význam nápadniokého práva, podle něhož jest užití zákona na 
všechny usedlosti v něm vytčené závazným a zcel'a nezávisl'ým na žádosti 
nebo dohodě dědických účastníklt (§ 5 nař. min. sprav. ze dne 28. února 
1909, Č. 3 m. v.), neboť z § 3, ods!. 2, uved. zák. jde najevo, že tomu 
taM je pouze za daJ.ších podmí'nek v dotčeném ustanovení u,vedených. 
Nestačí tedy pouhá skutečnost, že k pnzůstalosti náleží rolnický statek 
vyhovující podmínkám § 1 zák. Č. 68/19.08 z. z. čes., nýbrž náleží též 
na tom, zda nastane bud' zákonná posloupnost dědická vlrbec, při které 
ustanovení tohoto zákona mají v ž d y platnost, anebo zda nastane 
sice posloupnost ze závětí nebo z dědické smlouvy, ale při nichž již Zlt
stavitel v závětí nebo dědické smlouvě ustanovil za přejímate!.e statku 
osobu zahrnutou v obe,cném zákoníku občanském mezi zákonné dědice, 

, třebaže se tak nestalo z<>konným po-řadem ani pořadem stanoveným do
tčeným zákonem a třebaže neužil vý'slovně obratu. že ustanovuj,e ob
myšJ.enéhO' za přejímatele statku (ra-zh. Č. 11654 Sb. n. s.); stačí jen, 
když takto obmyšlený jest jeden ze zákonných dědiců. Ale zustavítel 
kladl v souzeném případě zároveň podmínku, aby pliejímatel Karel S. 
vplatil do pozůstalosti jako přejímací cenu přesně určenou částku 
10.0.000 Kč, z nichž mělo 10 . .000 Kč připadnouti přejímateli statku sa
m,ému jako o~kaz, kdežto z,by:~k 9.o.OO? Kč měl býti stejným dílem roz
delen meZI' zustavttelovy ctyn dcery Flko dědíčky; pro případ však, 
kdyby Karel S. nechtěl uSledlost převzíti za uvedenou přejímací cenu 
ustanovíl zůstavitel, aby připadla stejným dílem do spoluvlastnictví do~ 
tčených čtyř dědiček, které měly synu Karlu S. vvplatíti 10.00'0 Kč. Není 
pochybnosti o tom, že se posléz uvedené ustanovení závěti příčí účelům 
které sleduje zákon Č. 68/190'8 z. z. čes., nehoť tím zůstavitel sá~ 
~p~s:í] od nedělite!nosti statku a rozdě!i! jej - ovŠem jen za podmínky, 
ze Jej Karel S. neprevezme za stanovených podmínek - meZÍ' čtyři zletilé 
děti. Takové nařízení jest '-'š"k i s hledi-ska zákona č. 68/190'8 z. z. čes. 
př~pu~tné a platné (rozh. Č. 12211 Sb. n. s.) a vylučuje tedy použití 
re~ene~O' zákona. V souladě s tímto výkladem jest i př,edpís § 9, odst. 3, 
nar. mm. sprav. ze dne 28. února 1909, Č. 3 m. v., které praví, 'že se 
nehledí dá,J.e na ustanovení záckona, j'e-Ii tu dědická smlouva nebO' závěť 
a není-li nař!zeno; aby převzal n.emo~ito~t některý ze zákonných dědiců 
anebo, r pozustaly manze~ Že zustavrtelum syn Karel S. nechce splniti 
podmrrrku kladenou pro prevze,tí usedlosti, vyplývá z jeho vlastního .pro
hlášení. Zdali však jeho odepřieni má v zápětí, že i usedlost má připad
nO,utr 'povolaným čty!~m ~ě~íčkám společně, závisí na tom, jaký význam 
ma zustavttelovo nanzem, ze Karel S. má vplatiti do pozůstalosti sta
nO~,e~~u přejímací cenu 10g.000 Kč, t. j. zda byl zůstavitel oprávněn tak 
nandtÍJ, nebo zda Jeho nanzení Je neplatné, poněvadž se příčí velícímu 
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předpisu § 8 zákona č. 68/1908 z. z. čes. o způsobu stanovení hodnoty 
statku. Byl-li však zůstavitel oprávněn pořizovati o rolnickém statku 
středni velikosti bez zřetele na omezení jinak v dotčeném Z<ikoně stano
vená, nelze mu upříti ani oprávnění, aby ulo-žil osobě, které má usedlost 
po připadě připadnouti, aby vplatila do pozůstalosti určité částky, neboť 
stanovi-li vlastník »přejímací cenu« tak, že přejímateli nemá zůstati 
vlastně žádný zisk, má takto obmyšlení' vpravdě převzíti usedlost jako 
kuplte!. S tohoto hled·iska nelze dosavadnímu vlastníku zabrániti, aby 
volně určil cenu, kterou za nemovitost požaduje. Obstahuje-Ií však platná 
závěľ ustanovení, jež jsou v rozporu s předpisy zákona č. 68/1908 z. z. 
čes., nelze předpisů řečeného zákona uiíti. Za toho stavu věci nelze ho 
na souzený při pad použiti a bylo na důvodné rekursy obnoviti usnesení 
prvého soudu, jež plně vyhovuje právnímu a skutkovému stavu věci. 

čís. 16234. 

Poměr zemědělského vyrovnáni ke konkursu a k obecnému vyrovnání 
(zák. Č. 64/1931 Sb. z. a n.). 

úpadce jest sice legitimován k návrhu na zahájení zemědělského vy
rovnaciho řízení (vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a ni), to však nelze zahájiti, 
trvá-Ii v době návrhu řízení konkursní nebo obecné vyrovnaci řízení. 

Význam zkrácení pětileté lhůty stanovené v § 4 Č. 3 vyr. ř. na šest 
měsíců podle § 6, Odst. 1, vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 28. června !937, R I 759/37.) 

Bedřich a Růžena K-ovi, společni majitelé statku v S., na jejichž 
jměni byl prohlášen roku 193,z u krajského soudu v M. pod K 12/32 
konkurs, který dosud neni skončen, navrhli jednak, aby bylo zahájeno 
o jejich změní zemědělské vyrovnací řízení podle vlád. nař. Č. 76/19'32 
Sb. z. a n., jednak aby byl konkurs zrušen. P r v Ý s o u d zamítl oba 
návrhy. Rek u r sní s o u ci ulo'žil souelu prvé stolice, aby po právní 
moci zrušujíciho usnesení znova rozhodl. D ů vod y: Podle § 6, odsl. I, 
vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. nelze zemědělské vyrovnací řízení za
hájiti, byl-li v posledních šesti mě cích před podáním návrhu prohlášen 
na dlužníkovo jměni konkurs nebo zahájeno na jeho návrh vyrovnací 
řízenÍ. O takový případ tu nejde, neboť úpadci jsou toho času v kon
kursu, který byl zahájen již roku 1932, tedy nikoli v konkursu prohlá
šeném v posledních šesti měsících. Právní názor prvého soudu, že by 
bylo v takovém připadě možné zemědělské vyrovnání, kdyby konkurs 
byl již ukončen, nemá v ustanovení § 6 řeč. vlád. nař. opory. Vyrovnací 
řád stanoví v § 4, kdy nemůže býti vyrovnací řízení zahájeno, dva z uve
dených tam případů však jsou pro zemědělské vyrovnací řízení změněny 
ve prospěch zemědělských dlužníků právě v § 6, odst. 1 a 2, dotč. vlád. 
nař. Z toho, že byla zkrácena pětiletá lhiíta v §4 vyr. ,ř. na šestiměsíčni 
uvedenou v § 6 uved. vlád. nař.,'plyne, že je možné zahájení zeměděl
ského vyrovnacího řízení, třebaže není dosud' skončen konkurs dříve 
než před šesti měsíci prohlášený. Jest tedy v tomto připadl' zahájení ze-
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!nčd~lského vyrovnacího řízení zásadně možné. Nebylo by mozne jen 
tehda, kdyby se prohlášeni konkursu stalo v posledních šesti měsících 
ode dne podáni návrhu na zemědělské vyrovnání. Poněvadž napadené 
usnesení nedopoušti zeměd'ělské vyrovnání a návrh zamítá jen pmtn, že 
trvá o jměni stěžovatele konkurs dříve než před šesti měsíci prohlášený, 
kterýžto názor prvého soudu pokládá rekursní soud za právně mylný, 
bylo napadené usnesení zrušití a uložiti soudu, aby znOva rozhodl. Te
prve, budou-li prvým soudem shledány podminky §§ I a dalšich vlád. 
nař. č. 76/1936 Sb. z. a n. a bude-li vyrovnáni zahájeno, bude lze řešiti 
otázku, jaký účinek má na trvajicí konkurs. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usneseni soudu prvé stolice. 

D ů vod y: 

Mvlný jest ovšem názor, že úlpadci nejsou oprávněni podati, návrhy 
na zahájeni zemědělského vyrovnacího řízení, poněvadž prý jim nepři
sluši právo nakládati se svým majetkem patřícím do ko'nkursní podstaty. 
Neboť, jsou-li podle § 141, odst. I, konk. ř. oprávněni učiniti návrh na 
ukončení konkursu nuceným narovnáním, nelze jim upříti ani právo, aby 
učinili návrh na zahájení zemědělského vyrovnacího řízení, poněvadž 
jak nucené vyrovnání, tak zemědělské vyrovnání sleduje v podstatě ten
týž účel. Než věcně jsou dovolací rekursy důvodné, protože jest správný 
názor, že nelze zahájiti zemědělské vyrovnací řízenC když řízení kon
kUl'sni nebo obecné vyrovnací řízení trvá ještě v době podáni návrhu na 
zahájení zemědělského vyrovnacího řízení. Že nelze zahájiti vyrovnací 
řízeni podle vyrovnacího řádu č. 64/1931 Sb. z. a n., dokud zahájené 
již konkursní řízení není ukončeno, plyne z § 1, odst. 3, vyf. ř., kde se 
praví: »Navrhl-li věřitel prohlášení konkursu, může dlužník, tl O' k u d 
s o u d II e r o z hod I o věřitelově návrhu, navrhnouti, aby bylo zahá
jeno vyro,vnaci řízenÍ«. Z toho plyne, že bylo"li již vyhověno návrhu 
věřitele na vyhlášení konkursu, není možné zahájení vyrovnacfho řízení, 
a to na tak dlouho, dokud konkurs neni skončen. To vyplývá i z toho, 
že úpadce jest podle § 141, odst. I, konk. ř. oprávněn navrhnouti nu
cené vyro·vnání, které má v podstatě tentýž účel jako mimo konkursní 
vyrovnací řízení, a tudíž je v konkursu vlastně nahrazuje. Bylo by proto 
zbytečné Idávati úpadci dvoji právo k vyrovnání na základě totožného 
majetkového stavu dlužníkova. Řečenou zásadu neopustil vyrovnaci řád 
ani tím, že: v § 4 č. 3, vyf. ř. zakázal zahájení vyrovnacího řízeni, byl-li 
v poslednich pěti letech ,pí'ed podáním návrhu prohlášen konkurs na 
dlužníkovo jmění nebo bylO-Ii zahájeno na jeho návrh vyrovnací řízeni. 
Neboť jak v konlmrsu, tak ve vyrovnacim řízení jest podle § 188 konk. ř. 
a § 70 vyl. ř., pokud není v konkursním řádu ustanoveno jinak, šetřiti 
obdobně předpisů o !ízení ve vě~.ech sporných. Není proto důvodu, aby 
nebylo UZltO obdobne ustanovelll §§ 232 a 233 c. ř. s., podle nichž má 
zahájení sporu ten účinek, že dokUd trvá, nesmí o vzneseném nároku ani 
u téhož, ani u jíného soudu býti právní rozepře provedena a žaloba 
musí býti odmítnuta. Obdobně tudíž, trvá-li zahájený konkurs nebo vy
rovnací řízení, nelze opětně vyhlásiti ani nový konkurs, ani zahájiti nové 
vyrovnací řízení. Nelze proto § 4 Č. 3 vyf. ř. vykládati tak, jako by tam 
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byl kladen důraz jediné na slova »p roh I á š e n i« konkursu anebo 
z ahá jen i vyrovnacího řízeni« a nikoliv i na ukončení konkursu nebo 
vyrovnaciho řízení. To plyne též z historického' vzniku § 4 č. 3 vyr: ř. 
V dří"ějším vyr. ř. č. 337/1914 ř. z. nebylo prohlášení konkursu vůbec 
uvedeno mezi důvody, z nichž musil anebo mohl ná"rh na záhájeni vy
ro"nacího'řízení býti zamítnut, jak je patrné z § 3. Poněvadž však -právě 
,:,vedený vyrovnací řád obsahoval v § 1, odst. 4, totéž ustanoveni, j"ké 
Jest v § 1, odst. 3, o tom, že za trváni konkursniho anebo vyrovnacího 
řízeni nebylo lze připustiti zahájení nového vyrovnacího řízení. Bylo-li 
do nového vyrovnacího řádu převzato ustanovení § 142 Č. 1 konk. ř. 
a § 141 Č. 4 nynějšího konkursního řádu, nebylo nic změněno na tom, 
že nelze za trvání konkursu anebo vyrovnacího řízeni zahájiti nové vy
rovnací řízeni, neboť tím nemělo býti rozšířeno právo dlužníka ani mu 
neměla býti ulehčena možnost navrhnouti zahájení opětného vyrovnacího 
řízení, nýbrž naopak - jak z důvodové zprávy na str. 136 jest patrné, _ 
ustanovení to bylo vydáno proto, »aby dlužníkům n.ehodným výhod ply
noudch z vyrovnání byla možnost navrhnouti zahájení vyrovnacího ři
zení ztížena«; proto byla i dvouletá doba stanovená § 3, odst. 3, vyr. ř. 
Č. 337/1914 ř. z. zvýšena na dobu pětiletou. Vládní nařízení č. 76/1936 
Sb. z. a n. nestanovUo v § 6, odst. I, žádnou jinou. odchylku od § 4 Č. 3 
vyf. ř .. č. 64/1931 Sb. z. a n. než tu, že pětiletotl dobu zkrátilo na šest 
měsíců. Důvodová zpráva na straně 7 k tomu praví: »Ačkoli podle sta
tistiky počet konkursů a vyrovnacích řízení u zemědělců je poměrně ne

.patrný (konkursy byly a jsou ochrannými předpisy, počínajíc vládnim 
nařízením .č. 155/1933 Sb. z. a n. a končíc § 28 vlád. nař. č. 250/1935 
Sb. z. a n., pmkticky téměř zcda vyloučeny), není možné, že snad někteří 
zemědělci, kteří v posledních pěti letech navrhli zahájení vyrovnacího 
řízení, nebo na jejichž jmění byl prohlášen konkurs, by mohli býti v si
tuaci'l že by chtěli využíti vyhod osnovy. Pro t o se pětiletá lhůta 
v osnově zkracuje na §est měsíců«. To znamená jen tolik, že i těm země
dělcům, kterým se nepodařilo přes zákonná ochranná opatření v po
sledních pěti letech odvrátiti konkurs anebo kteří byli nuceni zahájiti 
vyrovnací řízení, poněvadž ještě nebylo předpisů O zavedení zeměděl
ského vyrovnacího řízení, nemá býti odňata mo'žnost dosíci zahájení 
zemědělského vyrovnacího řízení, byl-li prohlášen konkurs na jejich 
jmění anebo bylo-li zahájeno o něm vyrovnací řízení dříve než šest 
měsíců před iPodáním návrhu na zemědělské vyrovnací řízení. Překážka 
zahájení vyrovnacího řízení, uvedená v § 4 Č. 3 vyf. ř., byla tím sice 
zmírněna ve prospěch zemědělců, ale z toho ještě neplyne, že by tím 
byla opuštěna uvedená zásada vyrovnacího řádu a že zemědělské vy
rovnací řízení by bylo lze zahájiti i za trvání staršího konkurslI nebo 
vyrovnacího řízení. Neboť taková podstatná OdChylka od právě vylíčené 
zásady vyro.vnacího ří·zenÍ' by mlulslila býti výslovně vyjádřena a pojata 
do vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n., jehož ustanovení jsou rázu výjimeč
ného. K odůvodnění opačného názoru nestačí ani poukaz na to, že 
v době tak krátké, jako něco přes šest měsíců, nebývají konkursy zpra
vidla ukonečny, neboť tato zkušenost byla i vládě ze statistiky známa, 
a přes to nebyla tak důležitá zásadní otá"ka v uvedeném vládním na
řízení upravena jinak než v obyčejném vyrovnacím řízení. Poněvadž 
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podle § 3 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. platí i pro zemědělské vy
rovnací řízeni v podstatě předpisy vyrovnacího řádu a ,protože toto vládní 
nařízení neustanovilo jinak, rozhodl soud prvé stolice správně a bylo 
jeho usnesení obnovi ti. 

čis. 16235. 

PrO' Qtázku, zda dQšlQ k smlQuvě dQmovnické, přes tO', že smluvci 
uzavřeli smlO'uvu nájemní a dQhodu, že nájemník bude konati za smlu
venou úplatu též práce domovnické, kterou bude oprávněn odpočítati 
si od nájemného, jest rozhodujíc!, byl-li nájemník výslovně neb mlčky 
(§ 863 obč. zák.) pověřen všemi úl~ony, které podle § 1 zák. č. 82/ 
1920 Sb. z. a n. zpravidla náležidomovníkům, anebO' aspoň, zda vyko
nával převážnou část dotčených úkonů. 

DQšlo-1i takto k uzavření smlouvy domovnické, může se nájemník, . 
který je vlastně domovníkem, domáhati pro bezdůvodné obohacení vlast
níka dQmu vrácení nájemného. 

(Rozh. ze dne 28. Června i 937, Rv I 1465/37.) 

Srv. rozh. Č. 6966, 7523, 14995 Sb. n. s. 

Žalobce s'e domáhá na žalovaném družstvu jako majiteli domu v T. 
vrácení 2.00'0 Kč, jež zaplatil na nájemném za byt skládající se z pokoje 
a kuchyně od 1. listopadu 1931 do konce června 1933, ačkoli mu jako 
domovmíkovi pří'slušel podle zák. Č. 82/192'0 Sb. z. a n. bezplatný byt. 
Podle žalobcova tvrzení záležela jeho činnost jako domovníka v tom, že 
žalobce musel čistiti chodník před dome:im, umývati každý týden chodbu 
v přízemí, čistiti prádelnu, sklepy a klepárnu na koberce, zapisovati po
třebu proudu nájemníků, na přání kontrolovati světlo na schodišti, v prá
delně a sklepích, čistiti okna na schodišti, obsluhovati výtah atd. Úkol 
žalobcův byl uveden v instrukci domovníků, která byla doručena kaž
dému z domo"níků, které mělo žalov"né ,dmžslvo ve svýoh šesti domeoh. 
Broti žalobě namítlo žalované družstvo, že ž"lobce byj. vždy toliko ná
jemníkem, který se zavázal v domě vykonávati určité práce za jistou 
odměnu, která se mu: připisovala k dobru připlacení činže. Nejde tedy 
o domovnický poměr, nýbrž ú prawvní poměr. Ve svých domech nemělo 
dří·ve domovníků a and jich nepotřebovalo, ježto si ná:jemníci práci nále
žící domovníkům vykonávaH samÍ. S o 11' d IP·r v é ·s t o I i ce z"mítl ža
lobu. D ů vo d y: Ro'zhodnutí spom závisí n.a rozřešení otázky, zda byl 
žalobce přij",t žalovaným dmžs.tvem jako domovník, či jako nájemník. 
Důkazy v tom směru provedené měly tento výsledek: Prohlášením bez 
data, podepsaným žalobcem, a dopisem žalovaného družstva bez data 
má soud za zjištěno, že byl žalobci- na jeho přihj.ášku a žádost přidělen 
a pronajat byt skládající g'e z pokoje a kuchyně s příslušenstvím v pří
zemí domu Č. p. 1918 v T., při čemž se žalobce zavázal platiti měsíčně 
nejdéle 4. dne každého měsíce předem z přiděleného bytu nájemné 
230 Kč mimo ostatní poplatky. Toto ziištění jest poc\porováno výpovědí 
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Vojtěcha H. slyšeného z~ Žalova;,é družstvoJako st;ana, který by: tehdy 
místopředsedou žalovaneho druzstva a lenz udal, ze '! domech zalova
ného družstva nebyli přijati vůbec žádní domovnicI a ze bylo s JednotlI
vými nájemníky, a to i s žalobcem, ujednáno, že bude konati jednotlivé 
domovnické práce, jako zametání chodníku a otví,rání výtahu, a že mu 
bude snížena činže o 100 Kč měsíčnc' jako odměna za uvedené konané 
práce. Má proto soud za prokáúno, . že mezi žalobcem a žalovaným 
nebylo jiného právního poměru nájemního a že nebyla mezi nimi sjed
nána domovnická smlouva. Výpověď Vojtěcha H. jest podporována svě
deckou výpovědí josefa T., který udal, že v domě žalovaného družstva 
bylo povinností nájemníků, aby si čistili chodbu sami, že i'en předsíň 
před krámem čistil žalobce, že však po měsíci řekl, že to dělati nebude, 
že mu svědek na to musí připláceti a že skutečně za uvedenou pracl 
dal svědek žalobci původně 5 Kč a pak 10 Kč. Kdyby byl býval žalobce 
skutečně domovníkem, nebyl by jistě vůči nájemníkovi josefu T. pro
hlásil, že mu musí připláceti za uvedenou práci. Z výpovědi Boženy F. 
vychází najevo, že čištění chodby a oken náleželo jednotlivým nájemní~ 
kům a že tudíž nájemníci musili domovníkOVI resp. osobě, které takove 
práce přikázali, za to zaplatiti, což také nasvědčuje tomu, že v domě 
žalovaného nebyl žalobce ustanoven domo'vníkem. Svědkyně Anna K. 
a svědci František H. a josef Š. a žalobce slyšený jako strana sice udali, 
že žalobce byl přijat jako domovník v domě žalovaného družstva a, že 
konal veškeré domovnické práce, uváži-Ii se však, že Anna K. Jako zac 
lobcova manželka má jistě zájem na žalobcově vítězství v souzeném 
sporu, takže její výpověď nel~e považovati jako úplně nestrannou,. a že 
svědci František H. a josef Š., jak soudu lest známo, se ze steJl1cho 
důvodu domáhají na žalovaném vrácení činže, takže ani jejich výpověď 
nelze z téhož důvodu hodnotiti jako ú,plně spolehlivou, má soud za to, 
že .dotčené výpovědi Anny K., ,F.r~ntiška H. a }b.sef~, Š; ~ výpo'věď ž~
lobcova nejsou způsobilé vyvratlti shora uv'edene zllsten!. Pouze to, ze 
podle jejich výpovědí byl žalobce o,z~ačen, nápisem ~~m.ovník, že. b~ly 
žalobci doručeny instrukce do~ov~lku a

o 
,ze se ~. ?b~~nr~u doruce~en; 

nájemníkům mluvilo o domovnr~ovl" ne:nuze, zalozlh, neJaky do.,:,~vnrc~y 
poměr, ježto jest podle nevyvracene vypovedl VOJtecha. H. zJ~steno, ze 
označení osob, konajících příslušné práce Jako domovl1lcl, melo pouze 
účel orientační, zejména pro cizí návštěvníky, nezakládalo však domov
nický poměr. Ani z toho, že v nájemní knížce žalobcivy~ané ,byl on 
oznaČen jako domovník, nelze 'vyvozovatI domovlUcky pomer, lezlo I to 
označení mělo podle výpovědi Vojtěcha H. pouze účel orientační. Pokud 
žalobce opřel žalobní nárok též o to, že byli ve, schůzi předsta,:enstv,~ 
žalovaného družstva ze dne 23. prosince 1931 zalobce I ostatm, kten 
dosud soudem nebyli uznáni za domovníky, výslovně ~řija~~ ja~o ~o
movníci nemá tento úřednes žalobcův oporu ve výsledclch nzem, lezto 
jest ob~ahem protok~lu o schůzi představenstva žalova~éh~"družstva 
ze dne 23. prosince 1931 zjištěno, že žalob~e jako ,domovnrk pnJa! n~byl, 
nýbrž že protokol obsahuje pouze poznamku, ze dom.o~nr~ v patem 
domě, který má jednu malou místnost bude .platllI. n;eslčne ,20, ~č ~ 
v šestém domě 100 Kč, aniž se jméno domovmk~"uvadelo, takze r~ceny 
protokol není důkazem pro to, že žalobce byl pnpt Jako domovlllk. Se 
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zřením na to, co uvedeno, dospěl soud k přesvědčení, že žalobce byl 
pouhým nájemníkem a že s ním nebyla uzavřena domovnická smlouva, 
takže se nemůže jako domovnik domáhati nároku na bezplatný byt. Ne
byl-Ii však žalobce domovníkem, nýbrž nájemnikem, žádalo od něho 
žalované družstvo právem nájemné, a nemůže tudíž tvrditi, že nájemné 
platil bez právniho dúvodu. Není proto žaloba oprávněna. O d vol a c í 
s o u d uznal podle žaloby. 

Ne j vy.' š í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu 
soudu, aby po doplnění řízení o odvolAní znova rozhodl. 

D ů vody: 

Nejvyšší soud odůvodnil v rozhodnutích Č. 6966 a 7523 Sb. n. s., na 
něž se odkazuje, zásadu, že pouhé vykonávání domovnických prací ne
zakládá ještě nutně domovnickou smlouvu v smyslu § 1 zák. Č. 82/1920 
Sb. z. a 111., nýhrž že záleží na tom, že smluvci měIi úmysl uzavříti tako
vouto smlouvu. V rozhodnutí Č. 14995 Sb. n. s. vyslovil pak nejvyšší 
sould, že smloUivu domoV't1uckou lze uzaV'říti' též mlčky (konkludentně), 
a stačí tu, že vlastník domu, nevyhověv předpokladům § 4 dotč. zákona, 
trpí a dokonce svoluje, aby osoba bydlící v domě pravidelně vykonávala 
domovnické úkony v druhém odstavci § 1 řeč. zákona označené nebo 
aspoň převážnou část těchto úkonů. Nerozhoduje tedy, že byla se žalob
cem sjednána nájemní' smlouva a mimo to dohoda, že žalohce bude vy
konáv'ati v domě též domovnické práce za smluvenou úplatu, kteroll bude 
oprávněn si odpočítávati od nájemného, aby žalobci nebyla přiznána 
povaha domovníka, nýbrž musí býti zjištěno, zda žalobce vykonával na 
příkaz vlastníka domu aneb aspoň s jeho vědomím a svolením dohled 
na dům, udržování čistoty a pořádku y něm a jiné práce týkající se 
správy domu (§ 1, odst2, zák. Č. 82/1920 Sb. z. a n.), anebo zda vy
konával převážnou čá~t uvedených úkonů. Odvolací soud usoudil 
z instrukce a přidělu domovníků v podstatě, že žalobci náležely téměř 
všechny práce domovnické, a zmiňuje se na jiných místech rozsudku 
o tom, že některé z příslušných prací v domě vykonávalí též nájemníci, 
že však práce ty byly »výjimkami, jež podstatně nepřicházejí v úvahu«, 
avšwk nezjistil, jaké práce vlastně vykonával· žalobce a jaké nájemnki, 
a z'ejména nezjistil, zda žalobce skutečně vykonával úkony týkající se 
dohledu na dům a správy domu, o nichžie zmínka v dotčených listinách. 
Takovéto zjištění bylo však tím spíše heba, ježto prvý soud vycházel 
z toho, že nešlo o skutečné pověření žalobce vlastníkem domu k ozna
č~ným úkonům, nýbrž jen o jakýsi účel< orientační, zejména -pro n:'lvštěv
l1l'ky domu. Bez přesného zjištění prací žaIlObcem skutečně vykonávaných, 
a to podle jejich druhu a rozsahu, nelze však spolehlivě usouditi zda 
byl žalobce - ať již výslovně, ať mlčky - povMen všemi Ú'kony, 'l<teré 
P?dle zákona zpravidla náleží domovnÍkum, aneb aspoú převážnou jejich 
~~Stl, a)en kdyby byl splněn tento předpoklad, byl by odůvodněn závěr, 
z'e tu slo o Jednotnou smlouvu domovnickou, která byla jen na oko 
k ,obcházení zákona zastřena dvěma ujednáními, t. j. jednak smlouvou 
naJemm a jednak smlouvou služebrtí. jen tehda však, kdyby šlo 
o s,:,louvu domovlllckou, byl by důvoclný závěr, že iimluva, podle níž se 
zavazal domovník platiti z obývané jím místnosti nájem, jest nicotná a že 
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domovník jest podle § 1431 obč. zák. oprávněn domáhati se na majiteli 
domu vrácení zaplaoené činže (rozh. č. 13381, 11667 Sb. n. s.). Podle 
toho, co dosud dovoděno, není věc zralá k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s. 
a judikát býv. víd. nejvyššího soudního dvora č. 230). 

čís. 16236. 
, 

Nejde o zmaiečnost, nýbrž o nesprávné právní posouzeni, bylo-Ii při. 
znáno rekursn! právo tomu, komu pozůstalostní soud uložil sestavení 
a předložení účetni uzávěrky (bilance). 

Veřejná obchodní společnost, jejímž společníkem byl zůstavitel, neni 
účastníkem pozůstalostniho řízení, jde-Ii o otázku, zda má vůbec býti 
zřízen soupis pozůstalostniho jměn4 a má-Ii se proto postnpovati podle 
§ 106, odst. 2, nesp. pat. 

(Rozh. ze dne 28. června 1937, R II 12'3/ 37.) 

V pozůstalostni věd po Dr. Maxu O., zemřelém dne 4. prosince 1935, 
navrhla pozůst1l!lá velova n pozůstalostního soudu, aby byla sepsána 
likvi,dačtti bilance 'O 'veškerém jmění Hrem 1. Ed. O. a synové v M. Š., 
2. Ed. O. a synové ve V., 3. F. a spol. ve V. 1l! 4. H. mech. přáde,ny 
O.-a spoL v M. Š. resp. 1l!by byly inventariso'lámy obchodni podily 
zemřelého. P o z ů s tal 0'8, tni, s o Ulel jejímu návrhu zčásti vyho
věJ, a to tak, že firmě jmeno'lané pod 4. uložil, aby se:psaJa l' i k v i c 

d 1l! čni bUanci ke dni 4 .. prosince 1935 a předložila ,ji ve smyslu § 100, 
ocls,!. 2, nesp. pa!. pozů'8tal'Ostnimu soudlu" a firmám pod 1. až 3. uložil 
podle § 106 nesp. pa!., aby sepsaly k n i, h O' v n í bilanci ke dnl 4. pro
since 1935 a .předložily ji témuž soudu, uloživ zároveň navrhovatelce, 
aby do 1 měsíce po doručeni, usneseni pod sankc!neprovedení složila 
II sowclu zálohu na útraty bilance. O ů v o cl y: Navrhovatelka, jež se 
ani výminečně, ani hezvýminečně k pozůstalosti pa zemřelém Dr. Maxu 
O. nepřihlásila, jest v poslední vůli zůstavitelově ustanovena jako uni
versální dědička. Ježto domnělá universální dědička může býti rozhod~ 
nutim soudu ve svých práve'ch přimO' dotčena, jest ji pokládati za účast
níci řízeni ve smyslu § 6 zák. č. 100/19'31 Sb. z.a n. Podle § 92 nesp. 
pat. možno podati návrh na soupis pozůstalosti, hud' byla-li podána 
výmin,ečná dědická přihláška, nebo na návrh n.epominutelného d'ědice, 
nebo na návrh věřitele na oddělení jmění dědicova od dědictví. Žádný 
z uvedených připadů zde není. ZáJkon Č. 100/1931 Sh. z. a n. jest hledic 
na nesp. pat. ,č. 208/1854 ř. z. novým právem, takže otázka výhrad
nosti případů uvedených v § 92 nesp. pa!. v somené věci nemusi býti 
řešena. Možno však dojí.ti k závěru, že účasjník (§ 6 zák. č. 100/1931 
Sb. z. a n.) nemůže míti vice práv než dědk, jenž se k dědictvi přihlásIl 
výminečně a který ručí za závazky zůstavitelovy v r·o.zsahu vytčeném 
v § 802 obč. zák., nebo.f zákon č. 100/1931 Sb. z. a n. nerozšiřuje v žád
ném 'smém práva v § 92 nesp. pa!. uvedená. Přizná-li se účastníkovi 
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dotčená nejvyšší ·míra práv, jest účalstník oprávněn navrhnouti zřízen,í 
soupisu pozůstalostniho jměni. Nalezne-li se obchoclní, továnni nebo živ
nostenské jmění, má se sepsáni pozůstalostnih<l inventáře státi podle 
§ 106 nesp. pa!. ve fo~mě, účet.ních uzávěrek, obsahujíd~h sk~tečný sta~ 
podniků anebo podílu, zustav,ltele" tedy mk,ohv na zakl~,de poslednl 
knihovni bilance, nyhrz na zwklade hkvld<lcnl bilance zflzene ke dni 
zůstavitelova úmrtí, nevyplývá-li něco jiného ze společenských smluv, 
na př. že dědici zemřelé'ho společníka se mají vypořádati se společností 
na základě poslední, před úmrtím zůstavi,tele iřízené knihovni bilance 
(rozll. Č. 5022 Sb. n. s. a f{}~h. rak. nejv. s,oud. dvora S. Z. 1I/140). 
Také tyto efektivní bllance ma ,sepsalI spol~cnO'st sama ~ll1k,011 P?ZU
stalosi-ní soud (§ 106 nesp. pa!.) » .... bud .o Jeho podvlu predlozena 
účetní uzávěrka). Účastnikům _se přenechává potom na vů.Ji, aby dali 
předloženou efektivní bilanci přezkoumati přísežnými znalci. Z jednot
livých společenských smluv vyplývá t?to: Ve s,mlO'uvě ze clne 9. ~~b:,~ 
1874, týkajicí se firmy Ed. O. a synove Se pravl v ods!. 7: »Vyporada~1 
společnosti s dědici zemřelého společnika se stane na ziťkladě poslednl, 
před úmrtím společníka sepsané inventury.« Z dotčené úpravy smlouvy 
jest jasně viděti, že tu jde o pravidelnou každoroční inventuru a nikoEv 
o likvidační i·nventuru. Ještě jasněji vyplývá vůle ta ze smlouvy ze dne 
10. listopadu 189<8, kterou firma E. O. a synové v M. Š. a ve V. sepsab 
právě při vstupu zemřelého Dr. Maxe O. do jmenované firmy. Posléz 
dO'tčená sml'ouva praví v třetím odstavci: »Úmrtim přistouplého spnleé
nika zaniká spo.Ječenský poměr pouze se zřením na osobu zemřeleho ... 
Vypořádáni společnosti s dědid Dr. Maxe O. se stane na z'>kladě po
sl-ední' bilance zřízené před úmrtím ,jmelno,"aného' spollečnika. Jeho po
žadavek se vyp~atí v 5 stejných ročních splátkáoh.« Zde :smluvci sjed .. 
navše smlouvu, tudí,ž i nynější zůstavitel, výslovně předepsali, že se 
vypořádání společnosti s dědici Dr. Maxe O. musí ,státi na základě 
knihovní bHance, poněvadž pouze taková se zřúdi .při nO'rmMnim pro
vozování obchodu. Toto u'stanovení musí býti vyloženo v souvislosti 
s odst. 6 dotčené smlouvy, který stanov-í, že Dr. Max O. není nijak zú
častněn na věcném jměni jmenované firmy. Tou smlouvou vyloučH zů
stavitel výslovně sepsání likvidačni bilance a jeho dědici jsou jí vázáni. 
(Rozh. Č. 5022 Sb. n. s.) Dotčené ustanovení pl,atí též pro firmu F. a spol. 
ve V., neboť ujednání ze dne 21. července 1912, uzavře,né veřejnými 
společníky firmy O.' a synové v M. Š. a V., stano-ví, poukazují.c na do
datečnou sml!ouvu k dří'Vějším společens!kým smlouvám) že dědici ze
mřelého spol'ečnika vstu:pují ve veškerá práva zesnul'ého společníka. 
Když tedy zemřelý spol:ečník měl při vypořádání pouze nárok na knihovní 
bilanci, nemají ani jeho dědici více práv. Ve společenských smlouvách 
firmy H. mech. prádelna není nikde určeno, že se dědi,c po. zemřelém 
společníkovi má v'Ypořáda,ti se spole,čno,stí: na záJkladě knihovní bi,l",nce. 
Z úpra,vy, že dědi:ci ne}sou oprávněni žitdlati zajištěni, nelze takový 
úmysl vyvoditi. Poněvadž pouze účastnice nawhla zřízeni soupisu po
zůstalostniho jmění, jest podmínkou sděIáni rozvahy jediné jeji návrh 
(§ 92 nesp. pa!.). Uložil proto soud jí jako účastnki 'složení zálohy na 
útraty tol1O<tO' řízení, ježto se bilancování provede pouze v jejím zájmu 
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a k jejímu n,;vrhu a podnětu. J,"ko účastnice a domně"lá universální dě
dička sama udala, že její dědkké prohlášení závisí na výsledku bilancí. 
Usnesení soudu se doručuje i shora uvedeným firmám, protože i ony 
mohou býti rozhodnutím soudu ve svých právech přúmo dotčeny, jak 
se to na příklad sta·lo v souzeném .případě, kde jim bylo uloženo zřízení 
bilancí, ovšem pouze pod podmínkou, že navrhovatelka složí včas žá
danou zálohu. Firmy jsou tedy také účastníky řízení ve smyslu § 6 úk. 
č. 100/1931 Sb. z. a n., jejichž okruh není omezen jen na zájemce o dě
dictví. Rek u r sní s'o u d - na reku'Tsy uvedených firem - zamítl 
návTh VilemíTIY O. a jejú rekurs odkázal- na zamítající usnesení. D ů
vod y: Z pozllstalostnfch spisů je p,"trno, že universáJní dědička testa
menlámi Vilemína O. nepod·ala dosud dědiokow přihláš;lm. Sestavení 
likvidační bilance z'namená zřízení inventury. Ve smyslu ustanovení § 92 
nesp. pat. může dojíti k sepsání inventáře následkem pr·ohlášení stran 
P?uze a) při výjimečně dědické přihl1á'šce podle § 802 obč. zák., b) na 
navrh nepominutelného dMi·ce podle § 804 )}bč. zák., c) na návrh vě
htele na oddělení jměoní. To je výpočet taxati·vni·, který musí býti 1"O"z
šiřována na jiné případy. Právem potírají stěžující-si firmy napadené 
usnesení, jež zastává stanovisko, že také uni·versální· dědička Vil-emína O. 
jest jako účastnice ve smyslu § 6 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. opráv
něna učiniti návrh na sepsání inventáře pozústalostnlho jmění. Zákon 
č. 100/1931 Sb. z. a n. nezměnil v té příočiné jasné ustanovení § 92 
nesp. pat. ani nev)'1s10v-i!, že každý účastní,k ve .smyslu § 6 zák. Č. 100 
ai 19.31 Sb. z. a n. jest oprávněn učiniti návrh· na zři'zení inveilltáře. 
Schází proto Vilemíuě O. legi.timace k takovémll návrhu. Nezbylo· tudíž' 
než reku.rsům shora uvedených firem vyhověti. Se zřetelem na to, C9 

uvedeno, poukazuje se zároveň rekurs Vilemíny O. na dotčené roz
hodnutí. 

Ne jo v y Š š í S" o u d zrušil k dovolacímu. rekursu pozůstalé vdovy 
napadené usnesení a uložil rekuf,snÍlmu soudiu, aby v roz'saihu zrušeni 
znovu rozhodl. 

Důvody: 

.. ~mat~čn~st sp~třuje dov.~I~cf stěžovate~ka v tom, že rekurujícím 
lIrmam, jlchz byl zustavI,tel vereJnym s,polečmkem, bylo přiznáno právo 
zasahovati do řízení a podati. ·rekms. Tato výtka nespadá pod žádný 
z důvodů zmatečnosti v § 41 záJkona Č. 100/19Gl Sb. z. a n. a nejde 
~:o:o o zm,ate?nos!. V, pravdě však up!atňuje dovokicí rekurs v té pří
CIne nespravne pravm posollzelll, v otazee, zda uvedené čtyři firmy 
by.ly k r;'kursu vůbec oprávněny. S toho hlediska je dovolaCí rekurs 
oduvodnen (§ 46, od·st. 2, zákč. 100/1931 Sb. z. a n.). Jak rekuru1ící 
hrmy, t~kdovolací stěžovatel,ka vycházejí souhtasně z názoru, že úkony 
uveden·e v § 105 nesp. pat. jsou soupisem pozůstaloslti. Názor te.n je 
správný, neb?! § 1?6 j~ systema,tkky umistěn v pátém dílu nesporného 
pale~t~, kt:r!zto dll m."'. společn.y nadpIS: »0 SOUpISU a místopřísežn'ém 
s~zna'l! Jmem«, a rovnez z nadpI'su § 106 nesp. pat. plyne, že jde o sou
pl'S pc}Z.ůstalostnílho jmění. Otázka, má-li v ů b e c býti zřízen soupis 
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pozústalosti, nedotýká se však již podle své podstaty ani práva ani 
práv.ního zájmu podini·ků, jichž společníkem byl' zůstavitel. V tom s~ěru 
nebyl.i rekurenti vůbec účastníky pozů.stalostniho i'ízení (§ 6 zákona 
Č. 100/1931 Sb. z. a n.) a neměli z toho -důvodu právo k rekursu 
při řešení zásadní otázky, má-Ii býti zřízen soupis, a má-li se proto po
stupovalI podle § 106nesp. pat. (§ 37 zák Č. 100/1931). Vyslovil-Ii 
pozůstalostní soud, že se má postupov'"ti podle § 105 -nesp. pat., ne
mohly firmy, v nichž byl' zů·stavitel zúčastněn jako společník, napadati 
dotčený výrok pozůstalostního soudu. V té pří'čině je proto dovolací 
rekurs odůvodněn. Poněvadž se vš.ak druhá stolice nezabývala věcné 
dalším obsahem rekursu,nezohylo než usnés!i se, jak se stalo (§§ 43, 
odst. 3, 46, odst. 3, zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.). 

čís-. 16237. 

V návrhu na povolení zajišťovací exekuce, podaném u procesního 
soudu na základě potvrrujíclhó rozsudku odvolacího soudu, proti ně
muž bylo podáno odvolání, netřeba tvrditi předpoklady § 371 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 28. června 1937, RII 225/37.) 

Vymáhající věřitelka M. živmostenská záložna, zaps. spol·ečenstvo 
s r. o. ~ B., n.a~rhJ.a u krajského soudu civHního v B., aby jí byla proti 
povmncmu' Vllemu U. podl·e roz.sudku krajského soudu civilnfho v B. 
ze dne 30. října 1936 Ck II 701/30 povolena k zajiště,ní její pohledávky 
5.640 Kč 85 h s 5.% úroky od: 1. ledna 1930 a útratami 3.053 Kč 55 h 
pak pohledávky 3.523 Kč 48 II s 5% úroky od 1. ledna 1930 a útmtami 
1.017 Kč 85 h, jakož i. útrat návrhu, exekuce knihovním záznamem nad
zást~vního práva napohl>ed'á.vku p~.vi-nného, váznoucí na pohledávkách 
Bedncha F. 75.000 Kc a 46'.::>79 Ke 20 h s přísl. ve vložce Č. 241 kat 
území B.-měslo ve vlo,ž.ce hla'vní' a ve vlo.žkách Č. 673 (C 55), č. 678 
(C 7) a Č. 679 (C 72, C 51) jako vedlejších. P r v Ý s o u d uznal 
podle návrhu·. Rek oU r s in í s o u cl návrh zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, aby znova rozhodl o rekursu povinného. 

Důvody: 

.. ~ekurs,~í soud zrušil ,usnesení prvního sou·du a návrh na po,"olení 
Z~Jlsť-ovacI, exekuce zamltl proto, ze exekuční návrh nemá náležitostí 
predepsanyc~ v § 54 Č. 3 ex; ř., zejména, že neobsahuje údaj, že rOz
sudek kraJskehosouct.u clv,lmho v B. byl potvrzen rozsudkem odvola
cí-ho soudu.' a že proto jde o exekuci zajišťovací podle § 371 . Č. 1 ex. ř. 
Tomu.t? nazoru nelze přisvědčiti. Exekuční návrh byl podán u op r 0-

c ~ s n I h o sou d.u výslovně v p'Tá·vní věci Ck II 701/30 a obsahuje 
navrh na povolení exekuce zajišťovací. Podle § 370 ex. ř. jest podmí-n-

59' 
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kou pro exekuci zajišťovací, aby bylo osvědčeno ohroženi vymáhajícího 
věřitele. Výjimku z toho stanoví mímo jíné přípacly § 371 Č. 1 ex. ř., 
podle něhož jest na návrh povoN,tí, exekud zajišťovací i bez takového 
osvědčení podle rozsudku potvrzeného v druhé stolicí, bylo-Ii podáno 
dovolání z rozsudku odvolacího soudu. Když tedy vymáhající věřitelka 
podala ná,vrh na povolení exekuce zajišťovací, aniž osvědčila ohrožení 
své pohledávky, musel prvý soud zkoumati, zdali jest takového osvěd
čení potřebí, a tu musel z pr;ocesních spi,sů zjis:titi, že ho není třeba, 
poněvadž jeho rozsudek, pod'le něhož se povolení exekuce za,jišťovací 
navrhu1e, byl potvrzen odvolacím soudem, a žalovamý podal proti roz
sudku odvolacího ,soudu clovolání, Ježto všechny právě dotčené skuteč
nosti vyplýv'aly z procesních spi·sů a byly tedy soudu rozhodujícímu 
o exekučním návrhu známy, nebylo nutno, aby je vymáhající věřitelka 
v exekučním návrhu ještě zvlášť uvádlěla. Poukaz rekursního ,soudu, že 
zajišťovací exekuce neměl'a býti povol'ena v příčině útrat odvolacího 
řízení, je v rozporu se spisy, neboť byla povolena v příči-ně po]ovičnkh 
Ú'trat 3.0053 Kč 55 h a celých útrat 1.017 Kč 85 h, které oboje byly vy
máhajíd straně již rozsudkem soudu p-rvé st-oHee proti, povinnému yi
lému U. přisouzeny a dovolacím soudem potvrzeny, a utrat odvolaclho 
řízení se a!ni exekuční návrh, ani; usnesení: prvého soudu netý1ká. Jsou 
tedy důvody, pro které rekursní soud usnesení prvého. soudu změn!.] a 
návrh exeku-ční zamítl, Hché. Poněvadž se však rekursnr soud .nezabyval 
dalšími důvody rekmsními, bylo uznatí, jak se stalo. 

čís. 16238. 

Předpokladem zákonné ochrany krycího ]mena (pseud'On~mu) ve 
smyslu § 43 obč. zák. jest jednak, aby někdo při nějaké zvláštní čin
nosti na př. literární nebo OOlělecké užíval on'Oho jména k 'Označení své 
osoby na .místě svéh'O vlastního obEanského jména, jednak aby nositel 
krycího jména byl dotčen ať po stránce hmotné, ať nehmotné, ve S'Výah 
zájmech užlvánim téh'OŽ krycího jména jinou OS'Obou ve stejném oboru 
činnosti. 

. Tanečnice, která užívá při své umělecké činnosti svého vlastního 
rod'Ovébo jména d'Oplněného krycim jménem, není ve svých zájmech 
d'Otčena tím, že jiná osoba užívá P'Ouze jeji'h'O krycíh'O jména k ozna
čení radiových lamp. 

(Rozh. ze dne 30. června 1937, Rv 1 554/37.) 

žalobkyně, rytmická hlu.choněmá tanečnice, vystupující pod krydm 
jménem Mobi U .... ová (jméno »Mohi« jí bylo dáno v clen narození 
na pamět dne jejího ,narozeni, totiž prvního mobilisačního dne roku 
1914), domáhá se na žalovaných firmách, aby bylo uznáno právem, že 
jsou ž-a-lované povinny zdržeti' se U'žívánÍ jména »Mohi« prO' své zboží 
(radiokLmpy) jak na zboží, taek i na obalech, tiskopi-sech, účtech, v re~ 
kl-amáJch, inserátech a časopi'sech a že jsou povinny zaplatiti žalobkynr 
50.000 Kčs pří-sL žaloba byla zamítnuta s o u cl y vše c h tří s t o
I i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto 
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dúvodů: 

Dovolací důvod nesprávnéhO' právníhO' posouzení není oprávněn. Ne
případný jest poukaz žalobkyně v té příčině jednak na rozhodnutí nej
vyššího souduč. 2985 a 5577 Sb. n. s., která jednají o ochraně vlast
ního rodového jména (tedy ne tak zvaného krycího jména - pseudo
nymu -), jednak na ro«hodnutí Č. 11397 Sb. n. s., které se týká ne
kalé soutěže. Poukawje-Ii žalobkyně n,a to, že § 43 ohč. zák. poskytuje 
ochranu povahy absolutní také pseudony,mu bez jakýchkoliv podmínek, 
přehlíží, že bylo její věcí nejprve prokázati vůbec právní exi'stenci pseu
donymu jako takového, právní ochrany vyžadujícího. V našem právu 
není ovšem výslovně ustanoveno, za jakých okolností lze pseudonymu 
po právu, nabýti a užívati. Plyne však z povahy věci, že skutečný všední 
život nedává prakticky podnětu k jeho užívání a tedy ani podkladu pro 
jeho všeobecnou práv,ní ochranu, jako jes-! tomu při jménu rodovém. 
Mají tu tedy význam jen d'Ů'ležité, ochrany hodné zájmy umělců a 
spísovatelů, kteří u.žívají přijatého jména, k němuž se připíná jejich 
po'věst, která by pak ovšem mohl'a býti poškozena (dotčena) neopráv
něným přisvojováním sí jejich jména krycího někým jiným. Pod,le toho 
jest pseudonym v právním pojet! smyslu slova jméno, kterého někdo 
užívá při nějaké zvláštní činnosti, na p-ř. literární a umělecké, místo 
svého občanského jména k označení své osoby (nedlovoleno při činnosti 
živnostenské a obchodní, srv. v tom smém Klangův KomemtM k obč. 
zák., str. 365). Leč v souzeném případě ji'ž z Iisti-n na dílkaz předlože
ných plyn,e, že žalobkyně bylla známa pod jménem »Mobi U .... ová« 
a ne pouze »Mobi<<. Nejde tedy ph její umělecké čínnosti o důsledné 
a výhradné užívání j:m'éna »MCYbi,«, nýbrž o užití rodového. jména 
»~ .... oV,á« ~ příl?'om~em »Mo?i«, a je proto i nezávažné, že byla 
nekdy zkmcene zvana jen »Mohl«. Dále předpokládá zákonná ochrana 
pseudonymu, že jest posti-žený d.otčen ve svých zájmech uŽÍvánúm pseu
donymu jinou osobcu. Z toho však, co bylo ve spOTU zjíštěno, ba ani 
z vlastního tvrzení žalobkyně, nelze usu~ovati hledíc na různost povo
lání a činnost sporný·oh stran, že by tu mohla žalobkyni vůbec v-mlk
nouti nějaká újma po strán,ce materiální či immateriální, a to ani v pří
čině její spclečenské n·ebo uměl,e-cké vážnosti, když se tu pseudonym 
nevztahuje aoOl na stejný obor působnosti (srv. Sedláček: Občanské 
právo čs., Všeobecné nauky, str. 151, a Kla<ng: Komentář k obč. zák., 
str. 365 až 366). 

Čís. 16239. 

účinek pozdější změny závazku hlavního dlužníka na závazek ru
kojmíh'O. 

. Byla-Ii sjed?á~ mezi vě~telem, a hlavním dlužníkem bez jakék~li 
vyhrady VZ,~hI1J1Cl se n~ rukoJe~st.'::~ d'Oh'Oda (smír) o zaplacení hlavního 
dluhu v urcltych sp1átkach, nem ventel oprávněn domáhati se zaplaceni 
dluhu na rukojmím, dokud hlavní dlužnlk přesně kOllá splátky. 

(Rozh. ze dn-e 300. června 1937, Rv II 175/36.) 
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Proti žalobě, jíž se žalobce Eduard P. domáhá na žalované zaplacení 
2.000 Kč s přís!. z důvodu rukojemstvi převzatého prohlášením ze dne 
30. září 1933, namítla žalovaná též to, že žalobce dne 21. února 1925 
sjednal s hlavním dlužníkem Adolfem P. u okresního soudu v M. soudní 
smír, jímž se hlavni dlužník zavázal zaplatiti zažalovanou částku v mě
síčních splátkách po 200 Kč, počínaje dnem 15. března 1935, a další 
splátky dne 15. každého poté následujícího měsíce, že smír ten se stal 
pravoplatný a byl Adolfem P. přesně dodržován. S o udp r v é s t o -
I i c e zamítl žalobu zcela. O d vol a c í s o u d uznal co do částky 
1.400 Kč s přís!. podle žaloby. D ů vod y: Je nesporné a prvý soud. 
též zjisti!, že žalobce zapůjčil dne 30. září 1933 Adolfu P. 2.000 Kč, jež 
měly býti do jednobo roku splaceny, a že písemným prohlášením ze dne 
30. září 1933 převzala žalovaná za dotčený dluh Adolfa P. plnou záruku. 
I když nelze přisvědčiti žalobcí, že by Se žalovaná řečeným prohlášením 
byla zaručila solidárně za dluh Adolfa P., převzala přece tím závazek 
zaplatiti uvedený dluh, když hlavní dlužník jej do 30. září 1934 neza
platí. Ježto pak žalobce proti hlavnímu dlužníku, jak odvolací soud 
zFšťuje spisem C 1701/34, podal upomínaci žalobu a hlavn,i dlužnlk 
poda,l proti platebnímu rozkazu odpor, byl žwlnbce oprávněn podle 
§ 1355 obč. zák. nastupovati proti žalované žalobou, o kterou jde. Uvá
di-li žalobce v této žalobě, že žalovaná se zavázala písemným prohlá
šením zaplatiti dluh Adolfa P., nutno v tomto širším tvrzení spatřovati 
i tvrzení rukojem~kého závazku převzatého žalovanou. Úzký výkl,ad, 
který prvý soud dává obsahu ža,lohy, není tu na místě. Uzavfel-li pak 
žwlobce, jakprvý soud zjistil, ve sporu C 1701/34 s Adolfem P. smír, 
jímž se Adol, P. zavázal spláceti dluh 2.000 Kč s příst. v měsí,čn,Í'Ch 
splátkách, počínaje 15. březnem 1935, pad ztrátou lhůt a exekucí, a zji
stil-li prvý soud, že hlavní dlužník splátky tyto dosud přesně dodržu,je, 
není tím nikterak dotčeno žalobcov'o právo žMatil na žalované dodržení 
závazku, který jako ruko~mí převzala. Žalovaná: se podle svého pmhlá
šení, zavázala zaplatiti dluh Adolta P., kdyby on sám do 30. záři 1934 
nezapla;tit. Nezáleží tedy na tom, že bylo smírem mezi žalobcem a 
Addfem P. jako hlavním dlužníkem dodatečně ujBdnáno, že hlavní dluž
ník můž,e 'spl'áceti dluh ve splátkách, a že hlavní dlužník spl'átky do
držuje. Když žalovaná slíbila, že zaplatí, nebude-Ii hlavním dlužníkem 
zaplaceno do 30. záři 1934, jest povinna p'latiti. Ovšem závazek žalo
vané jest tohko akcesorický, tedy zá,v,islý na výši dluhu hla'1ního dluž
níka. Když tedy prvý soud zÍ'i,stH, že hlavní dlužník splMky ,smírem pře
vzaté př'es:ně dodduje, musel zaplatiti do vynesení rozsudku prvé sto
lice na svůj diluh ve splátkách 600 Kč, a měl proto žalovanou odsouditi 
toliko k zaplacení částky 1.400 Kč s 5% úroky od 1. ří~na 1934, k je
jímuž zaplacení se rovněž zavázal,a. Neposoudil tedy soud věc správně 
po právní stránce, když žwl'Úbu v celém rozsahu zamítl. . 

N e j v yš š í s a II d zamítl žalob-u pro tentokráte. 

Důvody: 

Odv-olací s'Úud neposoudH "ěc po práwÍ stránce nesprávně, ani se 
neocitl v ro~poru se spisy proto, že spatřoval v prohlášení žalované ze 
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dne 30. září 1933, že přejímá plné ručení, í základ pro žalobní tvrzení, 
že se žalovaná zavázala k placení čá'stky 2.000 Kč s přísllllšenstvím. 
Vývody dovolateWny, potírající názor dovolacího soudu, nejsou správné, 
nehoť žalobce se jako důkazu o svém tvrzení, že se žalovaná zavázala 
k zaplacení, dluhu Adolla P., odvolával, na prohlášení ze d'ne 30. září 
1933, které dle správného názoru odvoladho soudu obsaJhuje převzetí 
rukojemství. Rukojemství všwk obswhuje jen podmíněné převzetí povin
nosti k placení. Odvolací sOlldse neopírá při tom o skutkové předpo
klady žalobcem nepřednesené, nýbrž posuzujie jmenované prohlášení 
jen po právní stránce. Nesprávné právní posouzení odvolacím soudem 
jest tu však proto, že žalovwná byla uznána ,povinnou k placení podle 
prohlášení ze dne 30. září 1933 bez zřetele na pozdější změnll závazku 
hlavního dlužníka. Nižší soudy zjistily, že ža,I'Úbce Eduard P. ujednal 
s hlavním dlužníkem Adolfem P. později dne 22. únO'ra 1935 před okres
ním soudem v M. ve sporu C 17()1/34 'smír, jímž se Adolf P. zavázal 
zažalovanou částku 2.000 Kč s 5% úroky ode dne 1. říJna 1933 a útraty 
sporu zaptatiti v měsíčnich splátkách po 200 Kč, počínaj·e 15. břema 
1935, pod ztrátou lMt a že Adoif P. tnjednané spMtky také dodrže!. 
Odvolací soud vyvozuje povinnost žalované k placení z toho. že v jme
novaném prohlášení ,přev'zala plné ručení' za částku 2.000 Kč, která měla 
býti hlavním dlužníkem podle původního ujednání' ,,"placena do 30. září 
1934. Tomu náwm odvohcíhosoudu nelze však přisvědčití. Povinnost 
ruk~j~ího jest zá,vislá na 'povin:no~ti. hbwn,ího dlu'žníka a rukojmí jest 
zav~zan Jen po!ud, p'okud Je.st zavazan hla "nÍ' dlužník. V sou,zeném pří
pade se srce zavazek hlavmho dllUžn,ka zakIádá na prohlášení ze dne 
30. září' 1933, ale závazek z řečeného prohlášení byl změněn smí
rem ze dne 21. unora 1936, C 1101/34-.3, okresního soudu v M. kte
rý,žto somír~je~j.nal ža!~bce bez výhrady týkajíd se rukojemství; ddtčený 
smlrp~sobl vsak tak~ I ve pmspěch žalované jako rukojmí. Rukojemství 
~aklada akcesorm zavazek Jwk co do výše dluhu, tak co do způ'sobu 
1eho )11aC;111. Pr~ akcesornf povahu rwkojemského závazku může jíti 
zava:ek, zalov~,n~, ten tak ,daleko, jak byl stanoven smírem, a po j,ého 
uzavren~ 'lle,ru6 JIZ zalov~J1,a.za splatnost podle prohl~šení ze dne ~30. září 
1933, nybrz)en za dodrzem splatek podle smíru ze dne 21. února 1935 
(§ 1 ~gO obc. zák.). Poněvadž všwk hlavní dlužník splátky podle smíru 
60drzel, ne~yl0 tu v dobe vynesení rozsudku ·prvé stolice (§ 406 c. r. s.) 
povmnosÍl zalnvané k splnění jejího podpůrného závazku. To by na
stalo)en tehda, kdyby hlavní dlužník splátek smírem stanovenÝch ne-
dodrze!. Bylo proto žalobu pro tentokráte zamítnouti. -

čís. 16240. 

Odpovědnost za škody z provo:ru si1ostrojů (zák. Č. 162/1908 ř. z.). 
Jde o vadnou povahu si1ostroje (§ 2, odst. 1, řeč. zák.), praskla-li osa 
kol automobilu proto, že nesnesla přetíženi, a nikoliv následkem krom
vbyčejné ,prohloubeniny v jizdní dráze. 

(Rozh. ze dne 30. června 1937, Rv II 587/37.) 
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Dne 21. března 1935 jel žalobce o 12.30 hodině odpoledne na jízdním 
kole po státní si!ní'Ci v obci H. v mí'Stě tak zvaném »~arcov« na ba,~ketu 
směrem k J. Za ním jel nákladní automobil znacky »Praga«, nzeny 
prvým žalovaným Josefem K. a patřicí druhé ž~lova:né. Když byl ~uto
mobi,1 v žalobcově b1ízkosÍl, praskla naJed'nou pred1l1 osa u leveho Kol~, 
následkem toho se automobil nakla,ni! na levou stranu a sjel do silll1c
ního příkopnI. Při tom byl žalobce i s kolem nákladním aut0;t;0bilem 
zachycen, přimáčknult do 'sílničního příkopu a :p~sobeno mu tezke po
raněni a poškozeni jízdniho kola. Žal?hce tvrde, ze ur~z zav:1111 Jednak 
žalovaný řidič rychlou a neopa<rnou pzdou, Jednak I Vaclav Z., vedoucl 
mlýna v K. který dal naložiti jako, vedoucí mlýna n~ a."~tomobl,1 p~Otl 
předpisu mí'5to 5 q přes 8 q, takze bylo vozidlo pretlzeno, ,domaha 
se žalobou náhrady škody 46.395 Kč s přísl. a pl.acení důchodu 1.000!<č 
měsí'čné, a to Jak na řidiči a vl'astníku automobilu, tak na Jmenovan,em 
vedoucím mlý'na. Žaloba proti posléz d,otčenému Václavu ž: byla v~ak 
ponechána v klidu. Žal'Ovaní řidič a vlasÍluk vozidla mimo pne nalmth. 
Ři{Ji,č nákl"dniho automobÍ'iu jel opatrně a ne příliš velikou rychlostl, 
dbaje veškerých předpisů. Starost o náklad automobilu není jeho POVin

ností, nýbrž jen péče o vozidJo samé a jeho tech11lcký pr?voz. žalobcI, 
který jel po levé straně silnice, se ,vyhnu~ do prava .. SllnKe),est aslal: 
tovaná, nikde nebylo nejmenškh znamek, ze na silniCI Jest pnkop. Kdyz 
se již těsně přibHžoval k žalobci, náhle ucítil, že vjel na zvláštní ngol, 
který nebyl v a'slaHové silnici vidět. Vlastně byly tam dva rigoly, jeden 
větší a jeden menší. Rigol ten se táhl přes celou jí,zdní ~ráhu a b~1 1 m:etr 
široký a 10 až 15 cm hluboký. R'gol povstal hm, ze sl111lčnl spr~va 
spravovala most a, pak 'silnici v opravených místech vyasfaltovala. Hli-na 
ovšcm sesedla a tím i ",slaHová poko'íka'. Poněvadž však tato byla 
pružná, neulomila

o 
se od ~k:aj:" nýbrž se prohnula "do, rigolu, takže 

zdaleka nebylo vubec v,dett, ze by na SilnicI byl nejaky delekt. J~k
mile předni kola vjela do u,vedeného rigolu, ucítil, že v automobIlu neco 
prasklo a pak shlecláno, ž~ pra:skla přední osa. ~e~é kolo se vzpříČil? 
a začlose třiti o vůz, takze zpllsobllo tlakem trecI bod, kolem nehoz 
se p"k automobil otáčel, a tak nastal ve vozidle samočinný pohyb do 
I,eva. V tom kri,tidém okamžiku byl žalobce ve výši předního blatniku 
automobilu. Žalovaný řidič ihned zabrzdil a snažil se strhnouti vozidl? 
do prava. To se však nepodařilo- a automobil spadl do přÍ'ko~pu, amz 
řidíč K. mohl nehodě zabrániti. škodná událost byla způ'Sobena třetí 
o'Sobou, t. j. silniční správou, která neod~or,~ě pwved~aopravu mostu 
a nechala bez výstražného znamel11 a opatrel11 na SilnicI dva ngoly. Ne
hoda nemohla býti odvrácena ani, při řádných a věcných opatrnostech 
v Hze·nÍ' jí'zdního silostroje a zaoházení s ní,m, ani nemůže býti vy
vozována z povahy jízdního silostroje, nebo ze zvláštního způsobu, ze 
selhání, nebo z nedo-5tatku jeho činnosti. Konečně udávají, že se,úraz 
stal i proto, že se dfíve v továrně, kde aut?'i11obil byl vyw~e'11, uzI,:,alo 
cizího belgid<,ého, úžasné pevného materiálu na osy, kdezto nynl se 
zřením na valutové poměry se dodává na osy materiál tuzemský. S o u d 
p r v é s t o I i c e uznal zčásti podle žaloby. D ů v 'O d y: Soud se za
býval především otázkou, zdali žalovaní jsou odpovědni podle 1Ista11"O-
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veni automobilového zákona. V té příčině žalovaní uvádějí, že uraz byl 
zaviněn třetí osobou, a to sHni,ční správou, Hm, že neodborně provedla 
opravu mostu a nechala bez jaké~okoliv v~stra~ného. zna;neni a. opa
tření na silnici dva rigoly. Soud zJlstll na zaklade zpravy cetmcke sta
nice v N. V. žena mi,stě nehody na státni silnici nebyly v krihcké době 
rigoly nebo 'jiné překážky. Na dehtované sil'nici jsou, jen menší prohlu
beni'ny, jak se vyskytují všude na aslaltované silnici. Tyto vlno_vité pro
hlubeniny netvoří však překážky pro ~utomobllovou d,opr~v~. cetmct~o 
hned po úrazu olotog.rafovaloo':ni1,st~ u:a~u. Z :oho ,vychazl najevo, ze 
o zavinění silni'ční spravy nemuze byli reCI, ponevadz sllmce byla v k~l
tické době na mi'stě úrazu úplně v pořádku. ŘÍlZeni proti žalovanému Z., 
který měl povinnost starati se o nak'ládání zboží ~.~ autom,obl'l, zů~tal0 
v klidu, a zabýval se proto soud, ačkol!v to drUZI zalovanlnen"mttal!, 
otázkou zdali Václav Ž. jest třetí osobou ve smyslu § 2 autom. zak., 
která tí,~ že nařídila, aby automobil byl přetížen, úraz zavinila, Nelze 
osobu která obstarává naklildání zboží, a to sama nebo svými lidmi, 
pokládati za osobu třetí ve smyslu řečeného. zákona a jest bez vý
znamu zda, ta osoba j.est zaměstnamcem vlastlllka stIostroje nebo vlast
ní'ka nákl,adu. V tom smyslu pOUlkamje žalobce správně na komentář 
Guttensteinů'v k "utom. zákonu. Žalovaní nebyli tedy zproštěni odpo
vědnosti podle § 1 autom. zák. proto, že úmz byl zaviněn třetÍ' osobou, 
Soud jest ovšem přesvědčen, že žalov"ný řidí,č Josef K. nemohl odvrátití 
úraz ani při řádných a věcných opatrnostech v ři'zeni jízdního sHostroje 
a zacházení s ním. Přes to však nejsou žalovaní řidič a vlastník auto
mobilu, o nějž jde, zproštěni povinnosti ,k náhradě, poněvadž úraz může 
býti vyvozován z povahy nákIadniho automobi,lu, kterým se úraz stal, 
ze zvláštního. způsobu, ze selhilní a nedostatku jeho činnosti. Při tom 
jest ú'P'Ině neú,važné, ~dah osa, která praskla, byla Z méněcenného ma
teriálu a zdal'; továma, která automobil vyrobila, upotř~bila méně

cenného materiáln jen proto, že z valutových elůvodů nedostala prvo
třídní belgický materiál. Úraz se stal proto, že Sou,č"stka automobilu, 
a to ,přední osa, nebyla dostateaně pevná a může se tedy úraz vyvozo
vati z povahy automobilu. Z toho, co dosud uvedeno, vyplývá, že oba 
žalovaní odpovídají podle § 1 "utom. zák. za škodu, kterou utrpěl ža
lobce ph úrazu, a není proto třeba zabývati se zaviněním neliče. O d
Y o I a C í s o u d na odvoláni obou stran změnil napadený rozsudek 
co clo výje přisouzených nárokú, i'nak rozsudek soudu prvé slolice po
tvrdil. D II v o cl y: Kusost a neúplnost řízeni spatřuji ž",lovan,í v tom, 
že soud prvé stolice neprovedl důkaz místním ohledánim o tom, že na 
mi'stě úrazu skutečně byla v a,sla1tové vozovce prohlubeň, že se prvý 
soud neměl spokcjiti dotazem na četnickou 'stanici v N. V. o tak důle
žité skutečnosti, zda na státní si,lnici v místě úrazu byly rigoly, dále 
že nebyJ proveden dů'kaz znalcem z oboru automobilového, že žalovaný 
učinil za dané situace vše, co učiníti mohl, a že k prasknuU osy došlo 
jediné tím, že automobil vjel do prohllUbně na vozovce, a nikoliv n,ásled
kem jeho přetížení. Konečně měl prvý soud také provésti důkaz dotazem 
u ly. Praga o tom, že se hledk na nynějši' valutové poměry nedO'd<ivá na 
osy úžasně pevný belgický materiál, nýbrž materiál tuzemský, a pro-
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spektem firmy, která au,tamabi!, a nějž jde" vyrabita, o. tam, ~e vazidla 
ta snese přemení více jak 20%. Jest zbytecne zabyvallse atazkou, ~d~ 
saud prvé stalice měl pravésti místn,í ahledáni a t~m: zda n,a mlst~ 
úrazu v asfaltavé vazavce státní si·lnice byla prohluben, pk ta zalovan~ 
tvrdí,nebať jest nesporné, že sBuice na kritickém mfs,tě ~ž dá~:~a nen~ 
v tom sta.V'u, jaka byla tehda při úrazu, taJkže do!čeny dukaz liZ ~en;a 
pro. spor významu. Správné jest, že da~az na, četnIckau' stamcI n:',',. du
kazem ve smyslu civilnfha řáJdu saadmha a ~e a tam" co bylo P!IČ:~~~ 
praksnutí asy nákladního autamabllu, a raky vliv melo leha prehze~l 
na praksnutí asy, měl býti sl,yšen zmalec abaru k?Dstrukce autamab~lu. 
Odvolací saud proto při'PustH důkaz výslechem ~vedka Raberta A. a.za
lobcavě tvrzení že na místě nehady nebyly rlgaly, a znalcem O'b?ru 
kanstrukce au'ta~abilů a tam, ca byla příčinau prasknutí asy náJkladmho 
autamabilu, a o Vii-Vll přetí'žení autamabilu na prasknutí asy. Další vy
týkané kusasti tu není, neboť nero-zhadule, zda praskla osa byla z tu
zemského. či cizozemského. materiálu a zda podle praspektu ~utal:,o:"l 
snese přetíženi přes 20%, byla-li zjitěno, že ve sparném, přlpade, sla 
a přetižení přes 60%. V~povědi s~ěcl~a Rabe;ta, A. advalacl, saud zJIstIl, 
že silnice na mistě nehady je rovna, prehledna, ze dehtavany pavrch byl 
mirně z.vlněný, a že rigalů ncb prahlubni v m:ístě neh?dy vubec nebyl~. 
To zjištěni. jest padporavána abswhem trestmch SpISU T 409/35 akres
ního saudu v J" zejmén.a též k t~m!a '~pisům při.laž,enou, fatos;ra-hi, na 
které vozavka, jak vypadala pn urazu, ye zretelne zna:;arnenao, a ~a 
které pa nějaokých rigalech nebo. paznatelnych prahl,ubemn"ch nem z~a: 
mek. Přejímá tedy advolací saud zjištěnní prvého saudu, že na mIste 
nehady na státnisilnici nebyly nějakéri~oly ueh ji,~é,p'řeká~iky. ~asud-: 
kem zDaolce inž. Leopalda P. má advala~l' ~o,lii~ za zt'st~,na" ze pras~nutl 
osy autamahilu nastala následkem .neumem~eha prelIcle,~1 <lutomabllu 
(67% místo přípustných 20%) a mk~hv na,sled~em pr;padny:oh o pa
vrchových neravností va,ZQv'ky. Nepadan], se tedy za,lovane strao~.e. d,;kaz 
požadovaný předpisem § 2 zák. ,č. :62/1908 ř, z:' a,p'rat~ pada ; vytka 
nespriwnéha ,právního. pasauzenll veCI co d.a pravmho duvodu zaloby, 
nehať oba žalavaní odpavídají pod'le § 1 řeč. zák. za škadu, kterau 
utrpěl' žalobce při úrazu. 

N,e j v y Š š í' s au d nevyhověl ani davalánoÍ žalabce, ani žalava
ného, a u:vedl v otázce, v právní- větě vytčené, v 

důvadech: 

,""ni padl'e názaru davolacíha, soudu se, žalav.aným nep?dařH d.~k~z 
zprošťujíci, je padle § 2 aoUllam. zak. adP?'vednastl. O~va}·ac~ saud, Zl;~tIl: 
že pmsknutí a·sy aoutamahllu naistala n"sledkem ne~merneho pre:lzem 
autamabilu a uika,Idv násl'edkem mažných Ipavrchovych nera,-"nosh vo
zavky,že přeUžení automabilu j~ v pad~tatě vadn:au po~"ha~ sllastraje 
ve smyslu § 2, adsl. 1, autam. zak., nem pochybne, po~evadz »pa,:,~h.o~ 
silastraje« se razumí takavý j'eho stav, kte~~ zabezpecule l~h.a, UZlvam 
k dapravě na veřejných cestách, Je-ll matenal tak podst<ltne c,"slI slla-
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straje, jaka jest asa kal, t<lkavý, že nesnese určité zatížení, pak jest 
i pavaha silastraje vadná. Nezáleži na tam, zda datčená vada tkví 
hlavně v přetíženi, nebo. v tam, že asa takavéha za tížení nesnesla, p0-
něvadž vždy jde o vadnau pavahu si'loslraje, za kterau osaby uvedené 
v § I autam. zák. (tedy žalav<l!ní) jsau bezpadmínečně adpovědny. To 
pIjme i ze stenagrafickéha pratokalu pamké sněmavny z 18. prasince 
1907 (9. sedění XVIlI. sesse), padle něhaž návrh na daplněni asnovy 
zákana slovem »vadná« hyl zamítnut, paněvadž se to razumí samo 
sebou. V daval'áni, stejně jaka v předchazím řízení, hájí žalavaní na
dále stanoviska, že se .prasknutí osy stala následkem rígalu, že v tam, 
že byl na sHnid rigol, jest spatřavati, z,"viněni třetí osaby (silniční 
,právy), za něž žalavaní neadpavidají, a že řízení, advalacího saudu 
bylo vadné prata, že nebyly pravedeny další důkazy a tom, že na místě 
nehady byl rigoL Davalací saud však vytýkanau vadnast neshledal a 
odkazuje žalavané na vJastní jejich přednes, padle kterého. nešlo a ně
jakau kromabyčejnau prohlaulben,inu v asfaltavé dlažbě s pralomenými 
okraji, nýbrž o defekt v silničním pavrchu, který se ča'sta na silnicích 
objevuje a s kterým se musí v autamabilavém provazu počitati, takže 
praskla-li snad osa následkem takavé prahloubeniny ni'jak kramoby .. 
čejné, byla osa »vadné pavahy«. 

čís. 16241. 

Ako bola adresa podpísanej bianco-zmenky vyplnená menom toho, 
kto sa sV'ojim podpisQtl\ chcel a mal zaviazať len ako zmenkový ručitel', 
nebala zmenka sfa\šovaná (§ 78 zmenk. zák.), ale len bezprávne a 
protiStl11u"ne doplnená (§ 6 zmenk. zák,) a nemOže bezprávnosť tohoto 
doplnenia byť namietaná bezolstnému nabyvatel'ovi zmenky.*) 

(Razb. z ll. mácja 1937, Rv lil 1046/36.) 

Proti zmenkavému pl<ltehnému príikaw, vydanému na žiadasť žalu
júcej stra,;y, namietal I. žalavaný Ján B. najma, že sporné zmenky pod
plsall JuraJavI K. aka blanca-zmenky a pad!'a úmluvy 'O kh vyplnení 
mal byť len, ručitel'am za II. a lIJ. žalovaných akceptantav, neprávbm 
bal tedy pri vyplneni zmenÍ'ek vpísaný do. aidresy, čím mu bal'o p-roti 
Úm!l;Ve dané pastavenie spaluakceptanta zmeniek (zmenky padpísa! 
~nec~e cez text zm~nkavel bl~n.ke,ty bez pripojenia ručitel'skej dolažky). 
zaluJuca strana bramla sa tym, ze zmenky nadabUldla ad Juraja K. už 
vyplnené a dabramysel'ne. 

. S ú d l. s t a I i c e zmenkový plateb-ný príkaz panechal v účinnasti 
aj dotyčne I. žalovaného. Jána B. Od vo'! a ci ·s ú dl jeho. razsudak 
zmenil a zmenkavý platebnýprík<lz datyčne t,abota žalavaného zbavil 
účinnnsti. 

N a j' vy Š š i s ú d abnavil v tej ta časti rozsudak súdu I. stolice, 

,,) Porov.: Sb. n. s. Č. 9184, 13056. 
o.r. sb. Č. 1587. 
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Oúvody: 

Podl'a skutkového stavu zisteného odvolacím súdom, ktorý nebol 
napadnutý sp6sobom vyhovujúcim § 534 Osp., podpí,sal žalov"ný Ján B. 
sporné zmeuky ešte nevypluené, pri čom bolo výslovne uiednané, že 
ich podpi,suje alko ručitel', a že do adresy bolo zapíM"é jeho meno len 
neskoršie a bez jeho súhlasu, že však terajšia žalujúca strana nemala 
vedomosti o hore uvedenom výsl1.o'Vno:m ujednaní, ani o tom, že sa vpí
sanie mena žalovaného Jána B. do adresy st,,\o hez jeho súhlwsu. 

Odvol,ad súd spatruje v tomto vyplnení zmeniek kh falšovanie pod!'a 
§ 78 zmenk. zák. 

Tento právny ná,zor právom napadla žalujúca strana dovolaním, 
lebo o sblšovaní zmenky maže byť iba tam reč, kde jej p6vodný pravý 
obsah bol neskorším zápisom zmenený. To sa však v súdenom príp"de 
nestalo. Veď i'šlo o nevyplnené zmenky, ktoré podpí,sal žalovaný Ján B. 
bez toho, že by bol pripoji1 dodatok, nasvedčujúci tomu, že sa chcel 
zaviazólť iha ako ručitel', a to, "ko j:e vidno z p6vodiny zmentek, na 
míeste, na akom sa podpisuje obyčajne akcept",nt (priečne cez tlačený 
text zmeniek). Keď do adresyzmeniek, ktoré v čase ich podpisu týmto 
žalovaným neobsahovaly hadn-eho mena, bolo neskoršie vpísané meno 
tohoto žalovaného, nebol tým zmenený p6vodný pravý obsah zmentek 
(§ 78 zmenk. zák.), ale boly tu biamco-zmenky doplnené v smysle § 6 
zmenk. zák. chýbajúcimi podstatnými nitležitosťami. Toto, d,oplnenie 
stalo sasíce proti úmluve, ale nemože byť namietaně pro-ti terajšej ža
lujúcej strane, o ktorej nebolo ani tvrde"é ani zi,stené, že bol,a ho úča,stná 
al:ebo že - nabývajúc sporné zmenky, - o ňom vedel-a a,leho vedeť 
musela (§ 6, odst. 2 zmenk. zák.). 

čís. 16242. 

I. Paušalovanie odmeny za práce prez čas tým sp6.sobom, že od
mena za ne je zahrnutá v smluvenej odmene za všetky práce, ktoré 
je zameslnanec povinný konať podl'a služebnej smluvy, nie je zakázané 
a je prísttlpným a vhodným spúsobom odtneňovania služieb, ktoré pre 
ieh povahu a menivosť nemožno. ohraničiť určitým počtom pracovných 
hodin a ktoré zamestnavatel' neiIIóžespoľahlive kontrolovať.*) 

II. Chovanie sa zameslnanca, že počas svojbo zamestnania nežiadal 
o dmenu za práce prez čas, nemá sioe význam vzdanla sa nároku na 
ňu, možno však z neho podl'a okolnosti prípadu usudzovať na to, že 
sám zamestnanec pokladal práce prez čas za odmenené úhmkovým 
platom, ktorý od zamestnavatel'a poberal.**) 

111. Nárok na odmenu za práce, konané v obdobiach podI'a § 4 zák. 
č. 91/19118 Sb. z. a n. nezbytne vol'ných, je voči žalobnétnu nároku na 

*)Rovnako: Sb. 11. Jl. t. 12.996, 
,",) Rovnako: Sb. n. s. Č. 10.226, 
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od menu za práce prez čas novým nárokom v smysle § 33, odst. 3, zák. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n. a nemožno o ňom - ak bol vznesený len v od
volacom pokračovaní - pojednávať. 

(Rozh. z ll. mája 1937, Rv 1II 236/37.) 

Žalobník domáhal sa žalu bou, odmeny za prácu prez čas na tom zá
klade, že v továrni žalovanej strany v 1'. 1924-1935 ako dielovedúci 
a technický dozorca aj po riadnych pracovných hodinách ko,nal prácu, 
totiž dozera,l na stroje a elektrickú turbinu. 

Súd I. stolice žalobu zamietcl. Z dovodov: Na základe 
vykonaného dokazovania je zistené, že žalovaný bol dielovedúcim a 
povinnosťou jeho bolo mať dozor a kontrolu nad všetkými strojmi t(,
vitroe a nad, robolníkmi zamestnanými pri strojoch. Ďalej je zisteně, 
že v 1'. 1924 boh daná do chodu nová turbína; žalobn,k ju sám ll'viedol 
do cho:du a obsluhoval ju v riadnych pracovných hodinách, totiž do 
4 hod. odp., ekktrikár, na čo turbína išla bez dozoru a žalobník len 
občas šitI' prekontrolovať chod turbíny, a to naima po 9. hod. večer, 
keď I'udía, pre ktorých bol dodávaný z turbiny elektrický prúd, na
večer zhasli svetlo, v ddsledkw čoho klesla spotreba prúdu a tým zvý
šHo So: nap!We a bolo treba toto napatie regulovať. Toto regulovanie 
kona,1 pravic!elne denne žal!obník a - ako sám žalobník vypočutý <rko 
strana ,udalI - prác" pri regulllovaní napatia netrvala dlho a pocl!'a vý
povedi svedkov Oezidera V. a Jaro-slava O. celá práca, ktorú mal ža
lobník po riadnych pra,covných bo,dinách s obsluhou a kontrolou tur
biny, trv",la naj:viac desať minút až pol hodiny, pod!'a toho, či bolo 
treba len n"patie snížiť al'ebo "'j s.troje n.aoleÍ'ovať. Len výminečne sa 
stalo, že ža:!;obník mlllíseI opraviť nejakú poruchu na turbíne.' Okrem 
týchto desať mínút a'ž pol hodiny denne bol žalobník voPný a mohol 
sa zdržovať v svojom byte, ktorý sa nachádza,1 v továrnom objekte. 
Preto súd pOkl''''dá len túto najviac pol hodinu za prácu prez čas. Ne
obstojí' názor žalobníka, že musel byť po celých 8 hodín k dis'P0zícii 
resp. pohotove k vMi' turbíne, leb'O za normMneho chodu tmbíny, čo 
bolo pravldl'om., ako to vychádza z v)ipovedi svec!kov Oezidera V. a 
Jaroslava O., žalobník mohol sa zdlfŽovať a zdržova'l sa doma v byte 
a len po s!oončenom osvet!'o,vaní byt ov, ktoré používaly elektrický prúd, 
dOŠle! do továrne a napatie regul'oval. Pohotovosti inak treba ani nc
bolo, čomu nas.vedčuje najma to, že cez zbytok noci turbína i'šla bez
vadne d'alej a stačil dozor nočného strážnika. Je preto treba riešiť 
otázku, či má žaLobník nárok na odmenu za túlo prácu spojenú s ob
starávaním chodu tmb-ín.y po 4. bod. odp. a či náhradu za túto prácu 
dostal. V tom smere z prednesu samei žaloby aj z výpovedí svedkov 
Je nepochybné, že žalobník ako, di'elovedúci mal na starosti hlavne 
diozor a konlro,lu nad strojmí továrne. Turbína je tiež ,stroj a tak dozor 
nad touto turbínou spadal do jeho služebných povinností. Na tom nič 
neme~,í, že v čase, keď to,várňa bola v chode v riadnych pracovnýcl1 
hodmach turbmu obsluhoval elektrikár, lebo práca elektrikára je in "i 
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povahy, než bola povinnosť žalobníka ako dielovedúceho a. d?zorcu a 
žalobník an.í po riadnej pracovnej dobe nekonal pracu elektrIkara resp. 
to netvrdí. Níe je bezvýznamné, že žalobník od r. 1924 až do. konce 
r. 1935 stále mal turbínu po riadnej pracovneJ dobe na starostl a na
patíe reguloval a že za tej doby ani raz sa nezmienil o tom, že by práca 
tá nespadala do jeho povinností, ani neuplatňoval zvl~štnu ?dmenu z~ 
túto prácu. Keby sí bol ža,lobn,ík býval vedomý toh'Ú, ze kona Vlac, nel 
je jeho povinnosťou, tak mal behoT? tejto doby mož~osť požad'Ova~ 
odmenu za tú to prác'll, lebo behom te]to doby podnIk stal,; .nemohol by l, 
v začiato'čných ťažkosUach. Naopak z neupla,tnova,ma zvlastneJ odmeny 
treba ll'sll'dwvať, že žalobník bol si vedomý toho, že do jeho oboru po
sobnosti ako dozorcu nad strojmi patri a,j dozor nad turbínou a že tedy 
aj za tú to ,prácu dostáva odmenu v pravidelnej mesačnej mzde, a to tým 
viac leho v dobe keď sa u žal'ovan,ej strany v smysle karteloveJ smluvy 
záp~lky nev'Yráb~ly, pracovná sÍ'la žalobníkova nebola úplne vyu.žitá a 
ani nemohla byť vy-Ulžitá. V dobe riadneh'Ú provozu tovarne totlz pra
covaly všetky stroje a bolo zamestna,ných 70 až 80 robot~íkov a mzda 
bola určená ža'lobníkovi pri predipo'klade, že bude na stroje dozerať za 
úplnéh.o provozu a nad úplným počtom robotníkov. Len čo pf.O'VOZ pre
stal, kontrola strojov mohla spoči,va-f lBn v celkovom, dozore, potretlOom 
tým eie!'om, aby sa stroje uchovaly }rovozu ,seh~P?e a k~ntrola robot~ 
níkov sa samozre]1ne zm:eml1a, ta1k, ze a'] ked snad v sezone pracoyall 
zámO'čníci resp. bola práea v zime pri odstraňovaní !'adu, od tmbllny, 
tým ešte žalobník úplne zamestnan,ý nebol, pn porovnam so zame·st
nanosťou pri úpln.om pro,voze tov<ime, vzhl'ad.om na ktorú bola mzda 
určená, Keďže však žalobník aj v dobe, keď tO'vá.ňa nepracovala, do
stával neztenčené požitky - iste vzh!'adom na jeho mimoriadne posta
venie dielovedúeeho - j.e zrejmé, že jeho práca nebola v)"medzena 
presne' pod!'a riadnych' hodin praoovných, ako ll' iných nekvaH!ikova
ných rohotnikov, čoh'Ú si aj žalobník bol resp. m!Usel byť vedomy. O d
va I a c í s ú d rozsudok súdu I. sto Irce po-tvrdni', 

Na j v y Š š i s úd dovolaciu žiado'sť žalobníka zamieto!. 

o o vody: 

Paušalovanie odmeny za práce prez ča's tým sposobom, žeodmena 
za ne je za!hrnutá v sml'Ulvenej odn;en.e za všetky práce, kt~ré je za
mestnanec po,vinn,ý konať pod!'a slmehnel smluvy, n:~ Je zaka~ané a]e 
púpust.ným a vhodným sposobom odmeňovama sluzleb, ktor~ pre l~h 
POVWhll a menivosť nemožno ohraničiť určitým počtom praeovnych hodIn 
a ktoré zamestnavatel' nemaže spol'ahlive kontrolovať (viď rozh. Sb. 
n. s, Č, 12990). Pod!'a posudku zn<rka inž, Ivana H" ktorý odvolad súd 
pdjal za dokaz, patrHo do O'bor~ práce žalobní'ka, smluvou, prevzatej 
dozerať na eelú továreň, tedy trez na strúje a turbrnu, a podl a svedec
kých výpovedí Pavla J. a Oezidera V., ktaTé súdy nižšk~ stolíc prijaly
za dokaz, práea ža-lobmíka v dobe po 4. h?dme popoludm tr.vala kratku 
dobu (asi 1~-Y2 hodíny), Z povahy te]10 pIace plyme, ze jel doba 
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tejto zamestnavatel'om ani nemohla byť kontrolovaná, Pri tomto stavu 
ved bez porušenÍa hmotného práva bol'a žaloba zamietnutá z dovodu, 
že ža,lobník dostal aj za túto prácu odmenu v mesačnom plate 1.600 Kč 
(hotovosť, byt, palivo a esvetlenie in natura), I keď v tom chovan.i sa 
žalobníka, že počas ,svojho zamestnani,a nežiaaal odmenu za túto prácu, 
nebolo by možno spoznať vzdanie sa nároku na tlito odmenu, preca 
treba naň hl'adeť ako na také, z ktorého je opodstatnený záver, že aj 
sám žalobník pokladal svoje sporné práce za odmenené úhrmkovým 
platom poberaným od žalovanej strany (viď rozh. Sb. n, s. Č, 10226), 

V pokračovaní pred súdom prvej stolice nevzneso! žalobnik nárok 
naodmenu za prá.ce, konané v obdobiach pod!'a § 4 zák, Č. 91/1918 
Sb, z, a n, nezbylne va!'ných. Teprv v déívodoch pí'so'l11ného odvolania 
"viedo] ža,lobník, že »konal nadprácu aj v nede!'né a sviatočné dnÍ«, 
ktorú prácu »má mu ža'lovanázaplatiť už aj n3! zákl'a,de zákona o ne
deJ'nom k!'ude«, Ide tu tedy 'O nový žalobný nárok vznesený teprv v od
vobcom pokračovaní, o ktorom odvola,ci súd v smysle § 33, odsl. 3 zák, 
Č, 131/1931 Sb. z, a n, nemohol pojednávať. Sem h!'adiaca dovolacia 
sť3!žnosť je tedy neQpodstatnená w odvol<iva,nie sa žalobníka na roz
hodnuti'e Or. sb. Č. 1988 pre tento prípad je nemieslné, 

čis. 16243. 

V pochybnosti nemá sa za to, že slmebnosť zriadená bola akone
pravidelná (irregwláma); klo túto povahu služebnosti tvrlti, musí iu 
nepochybne dokázať. 

(Rozh. z 19, máj a 1937, Rv I1I 5917/36.) 

, Ju.Hus M. a sp.ol. kúpop!"edajnou smluvou. z 24. j.úna 1928 predaH 
zalobmkom 'fozemk,y pacc, C1S, 466 a 478 a vymienHi si pri tom v svoj 
prospe?h prava voj ného pnehonu statku Cez odpredané nehnutel'nosli 
n~.S'Voje nehnute1'no,sti parc, Ns, 476 a 480/1, I. zv, b-cké hole ktoré 
leZla za ~redanými pozemkami. Slu:žebno,sť priehonu statku bol a ; tomto 
smfsle ,aj do pozemkovej knihy vložená, - Oňa 19, januára 193Q pre
dalr }~,l,"us M, a spol. tleto t. zv. b-cké h'Úle, parc. Č, 476 a 480/1 ža-
10vany';1. Pod!'a stano-viska žaJobníkov slwžebnof priehO'nustatku vy
ml'enena. bo!a len " prospech, M-ovcov, tedy alko, služebnosť osobná 
~1rregulama)" tak ze ~l Jej ~y-kon neprávom osobujú aj žalov3!ní. __ 
zalobo~ domahal'l sa zalobmci rozsll'dkového výroku, že žalov<uní 1'0-
,:,mnl su uznať výlučné vlaslníctvo žalohníkov na pa,rc, Č. 466 a 478 a 
ze sa l'~; pod exekúci0;t zalka'~~je preháňať doby-tok cez Heto pozemky. 
- Pocl! a stan?vlska zalovanych ,spomenutá slU!Žebnnsť zriadená hola 
ako pozemkova, tak že trvá v kh prospeoh, ako terajších vlasthíkov 
~o~efl1'kov pare. č', 476 a 480/1. lná,č~ola M-ovcami kúpopredajnou 
I!1luvou z 19, Januara 1932 na "'1 ch a,J vyslovne prevedená, " 



- Čís. 16243 -
944 

s ú d I. s t O líc e žalobu zamietol. O d vol a e í s úd rozsudok 
I. stolice zme·níl a žalobe vyhovel tak, že vyriekol, že žalobn.íkom patrí 
neobmedzené vlastnfcke právo na nehnute!'no'sti pare. Č. 466 a 478 a že 
sa žalovaným pod exeikúciou zakamj,e cez Heto nehnute!'nosti proháňať 
doby tok. Z d ó vod o v: Podl'a obsahu kúpopredajnej smluvy z 19. ja
nuára 1932 Julius M. a spol. predali žalovaným nehnutel'nosti parc. 
Č. 476 a, 480/1 s právom vo!'ného priehonu na, tieto cez nehnutel'nosť 
parc. Č. 47.3 a), tedy pod!'a tejto kú:popredajnej smluvy boly by s h!'a
diska služebno'sti panuljúcimi pozemkami nehnutel'nosti parc Č. 476 a 
480/1 a služebným pozemkom parc. Č. 473 a), a tak ani jedna zo s'P0r
ných parc. Č. 466 a 478, ktoré si žalobnici nadobudli kúpou od Julia M. 
a spol. Ale aj keby i'šlo len o mylné označenie služebného pozemku a 
v,smluve maly byť miestoparc. č. 473 a) sprá,vne uvedené parc. Č. 466 
a 478, aj vtedy by obrana ža'lovaných, že M-ovcami vymienená služeb
nost je služebnosťou pozemkovou a nie len osobnou (irregulárnou), 
neobstála, lebo potll'a obsahu- kúpopredajnej smluvy z 24. júna 1928, 
uzavrenej medzi žalobn,íkmi a M-ovcami, preda,vatelia, t. j. M-ovci vy
mienili si vo svoj prospech právo priehonu a vymieniH ,si tiež, že to 
právo má byť aj pozemnoknižne zaJbezpečené, tedy zase len v ieh pro
spech, kde,žto pTi zri,adení pozemkovej služebnosti sa vymienené právo 
nevymieňulje v prospech ",čitej osoby, al'e v prospech nehnu,tel'!lOsti, 
t. j. v prospech každého majite!'a tejlo nehnute!'nosti a tak doslovné 
znenie smluvy poukazuje na vymienenie osobnej (irreg,U!lárnej) služeb
nosti a vobee nie na vymieneni,e služebnosti pozemkovej. Na toto po
ukazuje aj tá okolnost, že prevedenie tejto smluvy v pozemkovej knihe 
sa s'talo tiež v tomto smysle a nikto so strany predavateYov proti ta
kémuto zápi,su neprote'stoval v lehote, stanovenej pre opravné pro
striedky. Keďže obsah smluvy a aj po,zemnoknižný zápis svedčí pri 
právnom stanovIsku, žalobní1wv totiž, že si predavatelia vymienHi len 
pre svoju osobu služebnosť priehonu, povinnosfou žalovanýoh by bolo 
toto vyvrátit a dokázať, že pra,vá vúle smluvných slrán v čase uza
vrenia smluvy smerovala k vymieneniu pozemkovej služebnosti na ne
hnutel"nos·ti parc. Č. 466 a 478 v prospech každého majítel'a nehnu[el'
nosti pare. Č. 476 a 480/1. Toto se však žalovaným nepodari<lo -dokázal', 
lebo notár B., ktorý smluvu osnoval, o pravej vúli smluvných strán nič 
nevedel svedčiť a svedkovia Julius M. a Koloman M. - ktorf ako 
smluvné strany, na každý prípad sú zaujatí, a to buď v prospech alebo 
neprospeeh žalobníkov, buď v proSlpeoh alebo neprospech žalovaných, 
leho pod!'a výsledku spom múžu byť jednou alebo druhou stranou či
není wc\poveclnými, ba vzhl'adom na to, že osvedčením vystaveným už 
za priehehu sporu rozhodlisa zaujať stanovisko žalovaných, t. j. že ide 
o pozemkovú služebnosť, soÚ zaujatými v prospech žalovan,ých - tiež 
len o svojom nevyslovenom úmysle podali svedectvo ale žiadnu, takú 
skutkovú okolnost nevedeN uviest, z ktOfej by bolo možno vyvodiť, že 
aj kupitelia, t. j. žalobníci boli pro uzavretí smluvy toho presvedčenia, 
Že v smluve je vymienená služebnost nie len pre pred'avatel'ov, ale aj 
pre každého hudúceho majite!'a nehnute!'ností parc. č. 476 a 480/1. 
Keďže sa podl'a toho žalovaným nepodarilo vyvrátiť doslovný smysel 
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smluvy ČO sa týče sporuej služebnosti a nepodarilo sa im dOkázať, že 
vtedy b(}la vymienená v sklltočnosti pozemková služebno,sf, je ich 
obrana proti žalobe neopodstatnená. 

Na j v y Š š í s ú d rozsudolk ,odvolacieho súdu rozviazal a uložil 
mu ď"lšie pojednávllnie a. nové rozhodnutic. 

Z d o vod o v: 

Neopodstatnená je dovo·lacia sťažnosť, že odvolací súd poruši'l usta
novenie § 394 Osp. tým, že proti zneniu žalobného petitu, aby zaviazal 
žalovaných, že sú povinní uznať »výlučné« v,laslní.c\vo žalobníkov, vy
riekol v rozsudku, že žalobníkom pri'sj,úcha »neobmedzené« vlastnfcke 
právo, lebo toto osnovanie rozsudkového výroku úplne odpovedá skut
kovému prednesu žaloby (actio negatoria). 

Neo:podstatnená je dovol"cia sťažnosť, že žaloba vzhl'adom na 
dosial' trvajúci pozemnoknižný vklad spornej slulžebno'sti priehonu statku 
v prospech odpreclava,tel'ov M-ovcov mala byt ako pred,časná zamiet
nutá. Riešenie otázky, či M-ovci vzťažnú 'služebnosť priehonu statku 
cez nehnutel'nosti žalobníkov stratili vdosledku odpredaja nehnutel'
nosti žalovaným a,lebo či táto v dosled'l<u toholo odpredaja zanikla, vy
myká se z rámca riešenia tohoto ,spom, v ktorom nie je riešený právny 
pomer medzi žalobníkmi ako kupitel'mi a M-ovcami ako odpredavate!'mi 
a ·dotyčnespomej služebnosti oprávnenými. 

Najvyšší súd súhlasí sí'ce s právnym stanoviskem nižších súdov, že 
v súdenom prípad,e ide 'O riešenie právnej otázky, či právnýmí pred
chod·cami, oboch sporových strán totiž odpred<l!vatel'mi vdovou Irenou M., 
]uliom M. a ~o].omanom M. na nebnutel'nostiach parc. Č. 466 a 478 
žalohnfkomodpredaných vl'mienený priehon statku je pozemkovou slu
žebno'sťou aleh(} o'sohnou resp. nepravidelnou (irregu.hirnou) sl'U!žeb
DOSťOU.; avš<tk s oh:l'<tdom na právne pravidlá o služebnostiaoh, podle 
ktorých žalohníkmi tvrdené zriadenie osobnej resp. nllpravedelnej (ir1'e
gulárnej) ,služebnosti- priehol"lu statku musí byf nimi bez p och Y b
u o s t i preukázané, neosvojil si v tomto smere právne stanovisko od
volacieho súdu. Odvolací. súd totiž dospel k tomu právnemUi záv'eru, že 
ide v súdenom prlpade oosobnú resp. nepravidelnú služebnosť jedine 
z obsahUi kúpopre,dainej smlllvy uzavrenej clňa 24. júna 1928 medzi 
odpredavatel'mi vdovou Irenou M., }uli.em M. a Kolomanom M. a ža
lohn,ikmi-kupitel'mi a na základe pozemno.knižného vkladu služebno'sti 
práva priehonu statku v prospech práve menovanýchodpredavate!'ov. 
Pocl!'a obsahu kúpOpredajnej smluvy však je spomé právo priehonu 
statku cez nehnutel'nosti žalob-níkov uved,ené výslovne vo ve c n ú 
s ú v i s los ť s h-ickými ho!'ami, ktoré vtedy ešte naďalej zostaly vO 
vlastníclve o'Ópredavatel'ov M-ovcov, a uvedený pozemnokni;\ný zápis 
sám je tiež len prá\"nym d6s1edkom právneho pr<tvidla, že právom 'slu
žeb-nosti sa vhstník zavazuje, aby v pr.ospeoh in ej: os O b Y nhl'a
dam na svoju vec niečo trpel al.eboopomfňa1. Ked'že je tedy právo 

. sluzebnosti zpravidla veoným, proti každému držite!'ovi služebnej veci 
Civilnl rozhodnutí XIX. 60 
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účinným právom, odvolacím súdem zclóraznené dve právne skutočnosti 
(obsah smluvy a pozenmokni'žného z"pisu) samy o sebe nedostačujú 
k tomu záveru, že ide v súdenom pripade o osobnú resp. irregulárnu 
služebnosť priehonu. statku. 

Odvolací súd tedy porušil právne pravidlo § 269 Osp. tým, že dó·· 
kazné bremeno o tom, či v súdenom prípade ide Skuitočne o odchylku 
od povahy pozemkovej služebnosti, preval.il na ža]ovanú stranu, hod 
podl'a platného .práva dbkaz takejto o cl ch y) k Y od povahy služ·eb
nosti zafažuje toho, kto to tvrdí, tedy v súdenom prípade žalobníkov 
(§ 479 všeob. obč. zák.). Je síce pravda, že odvolací súd pripustil 
v tomto oh!'ade žalo b n j. k m i navrhované dokazovanie a toto i vy
konal, aJe vý,sl,edok tohoto dokazovanía v svojom rozsudku úplne ne
zhodnotil, keďže sa \'óbec nezaoberal výpověďmi vypočutých žalobní
kov a sveclko'v JuUa M. a Kolomana M. označi,l ako zaujatýoh. 

Okrem toho odvol'ací súd neučinil predmetom pojednávania tú v roz
sudku zistenú skutočnosť, že žalovaní majú pozemnoknižne zaistený 
volný priechod cez pozemok parc. Č. 473 a), v tom smere, či žalovaní 
sku,točne majú volný pristup na túto parcelu a s nej samozrejme na 
im patriace poz'emky pak č. 476 a 480/1, a ďa,lej tú námietku žalob
níkov, že im žalovaní v mIm 1932 za priehon svojho statku cez nehnu
tel'nosti žalobní,kov parc. Č. 466 a 478 zaplatiH 125 Kč, v tom smere, 
Cl túto ú,platu vymienili si žalobníci za prieh'on statku žalovaných na 
vtedy žalovanými len a-rendované m-ské hole, alebo aj im patríace 
a od M-ovcov kúpené t. zv. b-cké hoOle, tedy pozemky parc. č. 476 
a 480/1 a či žalovani túto sumu 125 Kč skutočne zaJplatBi len za priehon 
ich s,tatku na rn~ské hole cez pozemky žalobníkovo Ďalej odvol'ací súd 
nemal zrete!' ani na celkovú miestnu situáciu pozemkov Spo'fO'vých strán 
a n~i'm,a pozemkov žalobníkov pMC. č. 466 a 478 a dotyčne týehto ani 
na leh kuHúru, či sú totiž zalesnené a u'žívané ako les (hora) alebo 
len ako pasienky a nezaoberal sa aJnÍ lou námietkou žalovaných, že 
občania obcí T., Tr. a B. v r. 1932 utvorili »pasienkové spoločenstvo«, 
pod!'a stanov ktorého do tohoto, pa'sienko,véhospoločenstva patria všetky 
hole spomenutých troch obci a že pasú všetky statky na týchto hoHach 
a v d6s1edku toho je užilok všetkých holÍ' a tedy i pozemko'v žalohníkov 
společný. 

Poneváč z týchto pričin rozsudok odvolacieho súdu je kusý, pre 
ktoru okolnosť nie je vec sp'ósobilá ku konečnému preskúmeniu, preto 
bolo treba rO'lsudok odvolaciehosúdu pod!'a § 543 Osp. rozvia'lať a [OZ

hodnúť ako je hore uvedené. Bude na odvolawm súde, aby pojedná
vame v uvedenýoh srneroeh doplnil a potom - hlediac na to, čo je 
shora uvedené - znova rozhodol tak \'0 veci samej ako aj o útratách. 

čls. 16244. 

I. Zamestnanei, ktorl sa stali povinni penzijným poistenim až podťa 
zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. a ktofl predtým vyňatí boli z poistnej po
vinnosti pre svoj vek (§ 2, odst, 1 č. 1, vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n.) 
majú pri predpoklade, že za nich platené boly pred 1. januárom 1929 
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's evky do londu pre potrebných nezamestnaných, (§ 2,. odst. 2, cit. 
p~ I nar) nárok na invalidny dóchodok a pozostalt po nich na pozo
~~~stné' ,dávky, i keď čakacia doba nebola dokončená (§ 187 zák. 

Č. 26/1929 Sb. z. a n.). 
ll. Odškodňovací nárok vdovy zamestn~~ proti. zam~stt:'avatel:ovi, 

ktor' opominul prihlásiť jej manžela k penzljnemU pOtstOOIU, je, vereJno
,y . o ahy a nemože byť skrátený dohodou zamestnavatel a so za

pravnej p v 
mestnancom.*) . , 

Nárok vdovy nie je dotknutý ani prípadným spoluzavmenun zamest-

nanca pri opominuti prihlášky.**) .,' 
111. ZamestnavateY zodpovedný je zamest?an';OV1, ~tore~o opomm~l 

prihlásiť k penzijnému poisteniu, za stratu pOlstneho t.Jaroku,. bez zr~te\ a 

t 
• aJ' sa'm zamestnanec nnominul vykonať pnhláseme, hOCl bol na o, ze ~,._ •.. _. ., ***) 

na to podl'a § 5, odst. 3, zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. opravneny.· 

(Rozh. z 20. mája 1937, Rv III 671/36.) 
~-í~~t 

Pod!'a prednesu žaloby zomr. manžel ža:obkyne. prijatý, ~ol . clňa 
1. mája 1918 zomr. Mário'U .E:' ,:,anže~ko'U I. zalovameho, dosluz'~y. ako 
pokladník centr.álnej kancelane lel ,:-el kosta~lou v :-. Po smrh Mane E. 
v r. \928 zdedil ve!'kostatok v.T. I. zalo'vany, ktory prevzal .z.omr. man
žela žalobkyne do svojich služleb a tento bol u neho nepretrzlte za;nest
naný až do svojej smrti, tj do dňa 28 .. ~o~e,?bra 1931. žal'Obkyn,a po 
smrti manžela požiadala Vseobeony penzr.jny ustav v B. o vdovsky do: 
chodok pod!'a § 25 zák. č. 26/1929 Sb. ~. a '11;, ~ostala však I:en. 8~100 Ke 
ako odbytné raz na vždy,. lebo b?lo Zl,~tene, ze ]oej zomr. manzel mal 
len 35 pfi,spevkových meSlacov mlesto cakace] .doby 60 meSlacov, po
trebnej pod!'a § 16 cit .zák. Manžel Ž<llobkyne síce už dovršil 55. rok 
svojho veku v r. 1918, keď vstúpH do zamestnanía, a nebol v .d,ósl~dku 
toho podl'a bodu 1 § 2 vl. nar. č. 16/1923 Sb. Z. a n. pred 1: ]arr;umom 
1929, t. j. pred účinnosťou záko~a č. 26/1929 Sb. Z. a n .. polstenl',? po
vinný. Preca však zamestnavatel v smysle odst. 2 § 2 vlad:. nar. c .. 16/ 
1923 Sb. Z. a n. povinný hol odvádzaf za neho pOIOVICU pOlst~e] p-remle 
do londu pre potrebných nezamestnaných a keby to b~l ucmrl, bob 
by žalobkyňa podl!'a § 187 zá'k. č. 26/1929 Sb. z. a n. dostavalavd~vsky 
dlóehodok, lebŮ' pod!'a odst. 3 dt. § čakada dob~ se v t?mto pr.lpade 
poklad.á za dokončenú aj ak pOl'stenee l1emal ?O pnsp~\Ckovych mesl~co~. 
Za škodu, ktorá stihla v dósledku toho zalobkyrru, zodpo\Cedny ]e 
v prvom rade 1. žalovaný jednak ako dedi,č zomr. Márie E., jednak vo 
vl,astnej osobe, lebo po smrti tejto stal sa on sám zamestnavate!'on; 
zamr. manžela žalobkyne. Zodpovedná je však aj III. žalovaná, druha 
manželka 1. žalovaného, lebo ve!'kostatok T. od svojho manžela, I. ža·· 
lovaného smluvou z 21. decemhra 1931 odkúpila s tou výslovnou pod
mienkou: že všetky penzijné ťarchy, ktoré predavate!'a, 1. žalovaného, 

*) Rovnako; Sb. n. S. č. 5804, 12894; porov.: o.r. sb. č. 31153, III. 
,,*) Rovnoko: Sb. n. s. Č, 6Tll. •• 
**,~) Rovnako: Sb. n. s. c. 13207; rporov.: Ur. sb. c. 3136. 
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zaťažu~ú, prechádzajú aj na ňu, a od roku 1932 je aj v držbe a užitku 
celého vel'kostatku. -- žalobu, kterou sa žalobkyňa domáhala na tomto 
základe odSkodného na 1. a III. žalovaných, s ú d 1. s t o líc ,e zamíetol, 
o d vol a c í s ú d jeho mzsudok zmenil a medzitýmnym rozsudkom 
určil odškodňovaciu povinnosť 1. a III. žalovaných. (ža,lobu proti II. ža
lovanej vzala žalobkyňa za priebehu. spom zpat.) 

Na j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosť 1. a III. žalovaných zamieto!. 

Dovody: 

Nie je sporné, že zamr. man,žel žalobkyne narodil sa 26. septembra 
1852 a že tak podl'a § 2, odst. 1 bod 1 v!. mr. č. 16/1923 Sb. z. a n. 
v čase nastúpenia služby u právnej predchodkyne 1. žalovaného 
\v ~. 1919) ako taký, k~orý vtedy už dovršil 55. rok svojho '!::~u, vy
naty bol z pOlstnej povmnostl. Avšak z ustanovenia § 187 zák. Č. 26/ 
1929 Sb. z. a n. ide najavo, že aj08O'by, ktOTé podliehajlÚ poistnej po
vlnnosÍl teprve po 1. januári 1929 a ktoré predtým vyňaté boly z po
lslnej povinnosti jedine pre svoj vek, majú - pri pred:poklade, že za 
n,; boly platené pred 1. januáJrom 1929 príspeVlky do fondu pre potreb
nych nezamestnaných - nárok na invalidny dóchodok a pozastalí po, 
nIch na pozostalostné dávky, i ked' čakada doha nehola dokončená. 
V tomto prípade sa tedy podmienka čakacej doby ruší. MáJrne vyvoď-zuje 
preto 1. žalovaný v dov,olacej žiadosti, že nárok je neopodstatnený už 
preto, lebo jej manžel pred zákonom č. 26/1929 Sb. n. s. nepodliehal 
'Pe~zi,jnému poisteniu, že všwk v dobe, ked' mu ,podUehal (od 1. ja
nu'ara 1929 do 28. no'vembra 1(31), nemohol dosiahnuť potrebnej ča
kacej doby. 

, V súdenom .prípade ide o nárok po.zostalej vdovy zakladajúci sa na 
zalmne G pen~"Jnom~ois!ení. Takýto nárok je pov3Jhy verejnoprávnej, 
lebo me Je puhym prrslusenstvom alebo súkromnoprávnym dosledkom 
smluv,ného služobného pomem medzi zamestnávatel'om a zamestnancom 
a preto tento nár,ok ani nemože byť skrátený dohodou medzi zamest
nancom (manželom žalobkyne) a zamestanava-lel'om (1. žalovaným). 
AJ keby sa .bol zomr. manž'el ža)ohkyne vzdal nároku na náhradu škody 
z opomenutla ohlasovacej povinnosti L žalovaného, nárok žalobkyne na 
odškodné z tohoto dovodu: nebol hy dotknutý (sro'v. rozh. Sb. n. s. 
č. 5804, 12894). 

Okolnosti zdl6razňovanej 1. žalovaným v dovolacei žiadosti že vinu 
na st~ate n~roku na pozastalostné d6chodky proti nositel'ovi 'poistenia 
neneslel:~n zalovaný, preto že manžela ž3Jlobkyne k penzijnému poisteniu 
nepnhlasll, al,e že tútu vinu nesie aj jej nebo manžel sám, preto že, hOCI 
bol na to oprávnený, ba aj bolo to jeho služebnou povinno'sťou preca 
prihl~~ku tú neučinil, na ~árok žolobkyne v tomto spore upl'atn~ný ne
v,HvaJ u, lebo I ednwk podl a § 5 zák. Č, 26/1929 Sb. Z. a n. je zamest
nanec len o:právnený podať prihlášku, čím sa neruší závazok zamestna
vatel'ov (srov, rozh. Sb. TI, s. Č. 13207), jednak so zretel'om na verejno
právnu povahu námku žalobkyne podl'a hore vyloženého stanoviska ani 
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prípadne opominutie služebných povinností manželom (ako zamestnan
com) prih1<asovať k penzijnému poi,steniu zamestnancov - a medzi 
nimi aj sebe samého - u,ložených mu v tomto smere samým zamest
navatel'om, nesprošťuje zamestnavatel'a závazku: nahradiť škodu z opo
menutia prih.lášky k penzijnému poisteniu, lebo pr.ipadné zavinenie man
žela je voči žalobkyni práve tak zavinením tretej osoby ako zavinenie 
žalovaného zamestnavatel'a (rozh, Sb. n. S. č. 6711). 

Nárok žalobkyne na vyplácenie pozostalostných dochodkov vznikol 
už smrťou manžela, tedy nespome ešte pred kúpou nehnutel'ností 
lIl. žalovanou od L žalovaného. Bez porušenia hmotného práva vyložil 
preto odvolací súď bod V. kúpopredajnej smluvy z 21. decembra 1931 
v tom smysle, že v tomto prevza,tý závazok kupitel'ky - lil. žalovanej -
vzťahuje sa aj na pozastalo,stné d6chodky, uplatnené v tomto spore. 

čís. 16245. 

J. Ak predavatel' dávku z prírastku hodnoty nehnutel'nosti (dodatok 
III. k vl. nar. č. 144/1922 Sb. z. a n.), k!torú kupite!' neprevzal, včas ne
zaplatil a v dósledku toho bolo na nehnufel'nosť vložené exekučně zá
ložně právo, je kupiteY zavinenlm prodavatel'a skrátený v svojom' vlast
nlckom práve a móže požadovať, aby ho predavatel' tohoto zaťaženia 
sprosti1 (opatril výmaz exekučného záložného práva).*) 

II. Rozhodovať o vzniku, trvaní a zániku dávok povahy verejno
právnej povolané sú nie súdy, ale príslušné administratívne úrady.**) 

(Rozh. z 20. máje 1947, Rv III 5.3/37.) 

žalobkyň a a jej manže~ kú,pili dňa 3'0. júna 1922 od žalovaných ne
hnutel'nosť. Na základe kúpopredajne'} smloUVY vymeralo mesto T. dha 
6. o,któbra 1923 žalovaným dávku z prírasrku hodnoty nehnutel'nosti 
v sume 23.062.50 Kč. Ža,lovaní dávku nez3Jplatili. V r. 1930 zajistilo si 
mesto dávku vkladom exeku<Č'ného záložného práva na predanú nehnu
tel'no-sť, zapísanú v pozemkovej knihe na meno žalobkyne. V kúpo
predajnej. sml'Uv~ ani ž~lohkyně.' ani jej manžel plalenie dávky na sebe 
~ep:evzah., - :;;al,~bkyna domaha,la -Ba žalobou rozsudkového výroku, 
ze zalov~m;P?vmnr ,su postarať ~a na vlastné útraty o vkl'ad výmazu 
tohoto zalozneho prava alebo S].OZlť do súclneho depozitu 23,062.50 Kč 
s prís!. žalovaní namietali naJma, že vklad exekučného záložného práva 
nestal sa po práve, lebo dávka sa nevymáhaním po dobu šesf rokov 
premlčala. 

S ú cl y vše t k Ý ch t r och s t o líc žalobe vyhovely Na j v y Š š i 
s ú d z týchto ' 

',) Rovnako: Sb. n. s, č. ,12653, 
'~*) Porov.: Úro sb. č. 1960. 
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d,ovodov: 

Podl'a § 13 pravidiel o d<ivke z prírastku hodnoty nehnutel'nosti (do
datok III. k vl. nar. zo dňa 27. apríla 1922, čÍs. 143 Sb. z. a n. a zák. 
z 12. augu,sta 1921, Čí,s. 329 Sb. z. a n.) postihuje dávka scudzitel'a ne
ltnutel'no'sti, tento je dlžníkem a nabývatel za dávku len ručí. Pod!'a 
nenapadnutého zistenia odvo.Iacieho súdu neprevzala žalobkyňa a jej 
mamžel na seba zaplatenie dávky za žalovaných. Žalovaní dávku včas 
nezaplaUl,i (§ 32 cit. pravidiel) a v d6s1edku toho bolo vl'Úžené na ne
hnutel'nosti žalobkyne, kúpené od' žalovaných, exekučné záložné právo. 
Týmto z<il'Úžným právom je žalobkyňa skrátená v ,svojom vlastníckom 
práve zavinením žalovaných, ktOfí, na toto zaťaženie nehnutel'nosti ža
lob kyne pre svoj d!lh, keď žalobkyňa dáV'ku neprevzala, nároku nemajú. 
Je preto oprávnený nárok ža'lobkyne, aby ju žallOvaní tohoto zaťaženia 
sprostni, t. j. výmaz exekučného zMožného práva opatri1í. 

Rozhodovať o vzniku, trvaní a z;í,niku dávok ,povahy V'erejnoprávnej, 
nie sú povolané 's údy, al'e príslušné úřady a,dmínístratívne. V d6s1edku 
toh'Ú mohl,a by námietka žalovaných, že vkl'ad exekuoného záložného 
práva nestal sa po práve - poneváč povinnosť žalovaných za,platiť 
dávkU' z prírastku ho'clnoty nehnutel'no's,u zanikla premlčaním, resp. že 
obec nebola opráNnená dáv\iu proti nabyvatel'ov'i UJplatňovať, 'Preto'že 
nepreukázala, že dávka sa nedá na swdzHe!'ovi vym6cť -, prísf v úvahu 
len vtedy, keby žalovaní preukázaH tieto 0'1<01nO'sti pravoplatným roz
hodnutím príslušných aclministratívnych úradov. 

čís. 16246. 

Otázku, či bOoI zamestnanec k zamestnavatel'O'vi v sluiebnO'm pO'tttere, 
podliehajúcom penzijnému poisteniu, rieši sM v spO're O' náhradu škody, 
vzniklej z porušenia prih1asovacej povÍl1OOsti, samostatne akO' O'tázku 
prejudiciálnu, ak O' nej ešte nebO'IO' rO'zhO'dnuté pravO'platným výmerom 
nO'sitel'a pO'istenia. - Nie je však vylúčené, aby sa strany O'brátily O' roz- . 
hO'dnutie O' tO'm, či zamestnanec podliehal penzijnému PO'isteniu, na nO'
sitel'a poistenia, aj ked' už PO'istný prípad nastal. Iteď sa tak stalO', je 
pravoplatné rozhodnutie nositeI'a pO'istenia O' tO'm, či zamestnanec pod
lieha! penzijnému pO'isteniu alebo nie, pre strany aj pre súd záviizné.*) 

(Rozh. z 20. mája 1937, Rv III 19ú/37.) 

Žalobu, ktorou sa ža'lobník dom;í,hal na I. žalovanom Oroví O. " 
II. ža!:ovanej strane ná:h!rady š:l<ody na tom základe, ž,e ho neprihl,;uslli 
k penzijnému poi:stenhl, o b a níž š i e s údy zamietly. 

Na j vy Š š i s ú cl dovolaciu hado,sť ža,lobnika zamlelol. 

O:6vody: 

Otázku, či zameslnanec bol, k zamestnavate!'O'vi v služebnom pomere, 
pod:ilehajúcom penzijnBmu poisteniu, rieši súd v spore o n<ihraclu škody, 
vzniklej z pomšenia prihlašovacej povinnosti, samostatne ako otázku 

") POTav.: úro sb. č. 2916 (l). 
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prejudicál:nu, ak o nej ešte nebolo rozhodnuté pravoplatným výmerom 
nosite!'a poistenia. Nie je však vylúčené, aby sa stmny obrátily o roz
hodnutie o tom, či zamestnanec podHehal penzijnému poisteniu, na no
site!'a poistenia, acj keď už poi'stný prípad nastal, ako v súdenom prí
pa de. Keď sa tak stalo, je pravoplatné rozhodnutie nosite!'a poistenia 
II tom, či zameslnanec padlíehal penzijnému poisteniu alebo nie, pre 
strany aj: pre súd závazné. 

Výmerom Úradovne Všeobecného penzijného ústavu v B. zo dňa 
1. augu,sta HJ36, ktorého pravosf žalobník uznal a ktorého pl,atnosf 
n"nami,etdil, bolo VY'P0vedané, že žalobník ako pomocný hájnik II. ža
lovanej strany v dobe ocl 1. januMa 1926 do 31. marca 1933 povinnému 
penzijnému poisteniu nepodliehal. Je proto ždilobný nárok, uplatň'ÚV'aný 
proti tejto žalovanej na zákl'ade porušenia prihlašovacej povinnosti 
k penzijnému !poisteníu, bezúkladný. 

Výmer tento netýká sa však pomeru žalobníka k I. ža,lovanému 
Orovi O., a preto se z neh'Ú nedá pre posúdenie oprávnenosti žalobného 
n<iroku proti tomuto žalovanému ,nič vyvodiť. 

Žahobník uplatňuje žalobou proti I. žalovanému Drovi O. nárok na 
pl'atenie odškodňovacej renty pre poruš·e'11ie príhlašovacej poV'inn'Ústi 
k penzijnému poj,steniu. Balo preto na ňom, aby dokázal ni,elen, že bol 
Ll tohoto žal1ované:h:o v sluržebnom pomere, alie aj to, že zam:estnanie, 
ktoré v skJutočnosti u žalova,ného mal, podliehalo pen.zij:nému poisteniu 
tak pod,!'a zákona č. 26/1929 Sh. Z. a n. Žalobník udal v žalobe, že 
v roku 1908 vstúpil do služieb P-ovcov ako hájnik a dozorea nad m
botníkmi. Za vojny nepracovaL PozemkoV'ou reformou prešiel P-ovský 
majetok do vlastníc!va II. žaIovanej Mra'11y, ktorá ho prepustHa v čiast
kach Jámovi P., Jánovi O., ]ozefovi K., I. žalovanému Drovi O. di časť 
si pon~chalo. Všetci menoval1í prevzali žalobníka dosvo.jfch služieb, 
v ktorych zatrval do 15. olktóbra 1932. Tlelo okolnosti žiadal dokázať 
spi,smi Opr )19/1935 praco\'né:ho súdu v B. Aké práce konal žaIobník 
pre jedného každéh? z ~vedených .zamestnavate!'ov, najmi! pre I. žalo
va!l1eho Dra O., am v zalube, am v pokračovaní pred nižšími súdmi 
neu.vledo}. Obmedztl sa na prednes žalo:by, že vš elky okolnosti jehlO 
sluzb~ 'su v spore Opr 319/33 poclrobne zlstené. Pri tom stave je spr,ávne 
zlsteme odvolacleho súdu, že žalobník neuvi,edol žiadnych tackých okol
ností, z ktorých by sa: dal:o zistiť, že žalobník vykonával 'U I. žalovaného 
Dra ~. zam.estna~ie podlie~ajúce poV'innému penzijnému poisteniu podl;a 
platn1yoh zakonnych predptsov. Preto je dovolacía žíadosť aj v tomto 
smere bezzákladná. 

čís. 16247. 

Ustanovenie § 23 (1) zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. O' neprlpustnosti 
arl.v~~tskeho zast,úpenia pred pracO'vným súdom platí aj ked' ide o spo
locnu. zalO'ou podla § 77 Osp. a každý zo spoločnlkO'v spO'ru uplatňuje 
len narO'k, ktorého predmet nemá vyššiu hodnotn než 1.000 Kč - i ked' 
hodnota predmetu jednO'tIivých nárokO'v dovedna činí viac než '1.000 Kč. 

(Rozh. z 20. mája 1937, R IV 183/37.) 



- čI,s. 1624/ -
952 

o d vol a c í s ú d v pracovnom spore zbavil účinnosti pokračo
vanie precl súdom prvej stolice a jeho rozsudek. D,Q v o cl y: V žalobe, 
klorá bola podruná dňa 30. júna 19.36 - ledy už za účinnosti zákona 
Č. 251/1934 Sb. z. a n. - u okresného súdu, pojednávajúceho namiesto 
pracovného súdu pod!'a § 42 zálk. Č. 131/1931 Sb. z. a n., domáhalo 
sa v celku pať žalobníkov proti tomu istému žalovanému náhrady za 
14dennú mzdu, každý v sume 448 Kč, spolu tedy 2.240 Kč. Uplatňo
vaním nárokov róznych oprávnených v jednej žalobe nezanikla však 
srumostatnost jednotHvých nárokov a preto je smerodajná suma jednot
livého nároku a nie kh súhrn pri otázke, či je ,prípustné zastupovaníe 
advokátom. Pretože žiaden z týchto nárokov nepresahuje 1.000 Kč, je 
zastupovanie advokátom pod!'a § 23 zák. č. 131/1fl31 Sb. z. a n. ne
prípustné, veď nemožno nahliadnuť, prečo by naJhodilá okolnosť, že 
viac žalobníkov uplatnilo svo'le nároky v spoločnej: žalobe, mal'a mať 
za následek zmenu ustanovenia § 23 cit. zákona a v spojitosti s tým 
aj zaťaženie ža,lobníkov útratami v prípade pod'!'ahnutie. Pod!'a čl. IV, 
odst. 2, zák. č. 25:1/1934 Sb. z. a 11. platí § 23 zák. Č. 131/1931 Sb. z. 
a n. aj ,pre ·spo:ry, v ktorých pojednávajú okresné súdy namie·sto súdov 
pracovných podl'a § 42 zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n. V súdenom prípade 
ide o takový spo:r. Pred súdom prvej stolice žalobníci sami sa na po
jednávaní nezúčastnili, ale zastupoval' ioh advokát Dr. JuHus D., ktorý 
sa na termín na zahájenie sporu za žalobníkov dostavil' a predniesol 
žalobu. Zastupovanie advokátom však - ako bolů vyššie uvedené '
bolo vylúčené a tak žalobníci pred súdom prvej stolice vabec neboli 
zastú,pení. V dósledku toho je celé pokračovanie pred súdom prvej sto
lice nezálkonné. Bolo preto treba v smY'sle § 31 zák Č. 131/1931 Sb. 
z. a n. a § 505 Osp. tak pokračovanie pred súdom prvej stoHce, ako 
aj rozsu:dok tohoto súdu zbaviť účinnosti. Podra § 19 zák Č. 131/1931 
Sb. z. a n. a § 110 Osp. všíma si pracovný súd z úradu závad v zmoc
není. K závadám zmocn-enia patrí lťj okolnosť, že osoba, ktorá ako 
zmocnenec vystupuje, nie j.e k tomu oprávnená al'ebo že je za zastupo
vania vylúčená. V ta-kom príplťde má súd :po·voHť k odstráneniu nedo
statku! zmoonenia krátku I,ehotu a pO' lIplynutí le:boty resp. po odstrá
není nedostatku pokračovať pod!'a ustauovenia § 110 Osp. Bude preto 
na· súdeprvej stolice, aby v spore pod:!'a týchto predpisov pokračoval 
(viď Úro sb. Č. 29M). 

Na j v y Š š í s ú d rekurz žlťlobni-kov zamietol. 

D:6vOdy: 

V s'l'·1eno'l11 prípade ide o subjektívne skupenie žalob v smysle § 77 
Osp. Je to, .vlastne sl"Účanie viac s.porov z dovodu účelnosti, ktoré na 
právnej povahe jednotlivých s.po·rov nič nemeni. Medzi takovýmiio spoC: 
looní-kmi v spore v cl6sled-ku spoločného vy'stupovania v spore zpra
vidl'a nevzniká žiaden zvJ.áštny prámy pomer, každý zo spolnční'kov 
mMe samo·statne použiť prostriedkov ua opodstatuenie žaloby resp. 
obrany bez oh!'aJdu ua podobné úkony d"uhého spollOčníka, ka~dý zo 
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spoločníkov moze mať zvláštneho právueho zástupcu (viď d6vodovú 
zprávu k § 79 Osp.). A práve táto posled'n~ spomenatá okolnosť Ila
svedčuje správnosti stanovIska odvolacleho sudu. Usta,noven~e ~ 7 Osp. 
vzťahuje sa na určenie hQdn~ty pred;netu spom s meho hladlska (na 
prí!klad oboru pósobnosti sudu, pnpustnosl! opravn~ch prost:le~kov 
atd'.) avšak - so zrete!'om n~ to, čo bol? hore uvedene - nepnchadza 
v úvahu pri aplikování predplsa §. 23 z~k. č. 131,1'1931 Sb. ,z. a n. po 
stránke neprípustnosti zastupoval1la strlťn "dvokatml v takyohto spo
roch. Z"konodárca pri tomto ustanovení záJkona ,mal p;ed očaml .~ku~ 
točnosť že »zastoupení advokáty má nepochybne za uasle~'ek. zvysel1l 
náklad';« a tak v I. stolici bolo vylúčené zastupovar:le adv?katml ':' sp.o
roch, v ktoTých by zvýše!nie nákladov sporu: sposobeo,,: za's~~pe?1111 
advokátmi mohlo byť pre tú alebo onú stranu »hospod~rsky ~!Zlvym« 
(srovnaj davodovú zprávu ústavne-právneho výboru senatu Na;. shro
maždenia k zákonu č. 131/1931 Sb. Z. a n. u § 23). A tento pnpad,b~ 
zaiste nastal, keby v takých sporoch prípustné. bolo p:e~. O'kresnyt;JI 
súdmi (pracovnými) zastu:povanre strrun advo"katom, ualma keby kaz
dého zo spoločníkov zvláštny lťdvokát zastupoval. 

Nemies,tne tvrdia žalobníci, v rekurze, že krajský súd »~o"oli~, aby 
sa zamestnavatel' dal advokátom zastupovať«, lebo v pokracovam pred 
okresným súdom zamestn,:vater (ž~lovauj) neb?l. advok,áto~ zastú
pený pfe odvolacie pokracovame vsak uz neplal! cltovany zakaz § 23 
zák. 'č. 131/1931, ako je to v poslednej vete § 33 (1) cit. zák výslovue 
uvedené. 

čis. 16248, 

Zamestnancovi je ponechané na vó·l'u, či sa chce domáhať platenej 
dovolenej podYa zák. č. 67/1925 Sb. z, a u., ak sa jej v doryčnom slu
žebnom roku nedomáhal, neprislúcha mu za ňu ani peňažitá náhrada. *) 

(Rozh. z 25. mája 1937, Rv 111 177/37.) 

Žalobník domáhal sa žalobou na žalovanej, vdove svojho býv. zae 
mestnavatel'a, u ktorého bol hospodárs'kym sp-rávcom, medzi iným pe
ňažitej, náhrady za to, že si vyše šesť rokov nevybral platenú d'Ovolenú, 
hoci mu neprislúchala. 

S údy vše t k Ý c!li t r o c II s to li c žalobu aj v te'jto ča,sti za
mietly, Na j v y Š š í s ú d z týchto 

davodov: 

Správne je stanovisko odvolacieho súdu, že žalobný nárok na pe
ňažitú náhradu za nevyb-ranú dovolenú nie je opodstatnený, nebo ža
lobník nedokázal, že o dovolenú žiadal. Vývody do'volacej žiadosti, 
podl'a ktorých zamestnanec má nárok na' dovO"lenú už pod1'a zákona a 

,,) Rovnako: Úro sb. č. 3153, Sb. n. s. č. 11163. 
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v prípade, že sa ho výslovne nevzdal, prichodí mu dovolená aj vtedy, 
keď ju nežiadal, sú nemiestne, lebo zamestnancovi je ponechané na 
vóTu, či si chce dovolenú vybrať, zamestnavatel' nie j"e povinný, aby 
mu ju ponúkal a vnucoval; zamEOstnanec stráca nárok na dovolenú, a>k 
neuplatni svoje právo na ňu v tom ktorom služebnom roku, a v takomto 
prípade nemMe miesto dovolenej takto nevyužitej žiadať ani peňažitú 
náhradu za ňu, ako to Najvyšší súd vyslovil aodovodnil v rozhodnutí 
Sb. n. s. Č. 11153, na clovody ktorého sa tu k voli stručnosti poukazuje. 
V napa>dnutom ·rozsudku oebQlo však zistené, že sa žalobník dom<ihal 
v tom ktomm služebnom roku dovolenej a rozsudok odvotacíeho 
súdu nie je napaclnutý pre kusosť skutkového stavu v tomto smere spo
sobom vyhovujúcim predpisom § 534 Osp., keďže v dovolacej žiadosti 
tvrdí žalobník Ien, že m 'o ž e byť dokázané, že viackrát žiadal do'voleoú. 

čis. 16249. 

Proti usneseniu, Ictorým rekurzný súd odmietol opravný prostriedok, 
podaný v menšinovQm jazyku (čl. 4, odst. 3, vl. nar. č. 17/1926 Sb. 
z. a n.), je d'alši opravný prostriedok nepripustný, akby bolnepri
pustný, keby rekurzný soo hol rozhodol o opravnom prostriedkuako 
jazykove nezávadnom. *) 

(Rozh. z 25. mája 1937, R IV 20.!}j37.) 

R e:k u r z 11 Ý S ú d v exekučnej veci odmietol pocU'a čl. 4, Qdst. 3, 
vl. nar. Č. 17/1926 Sb. z. a n. rekurz podaný v menšinovom jazyku. 

Na j vy Š š í s ú d rekurz proti tomuto usueseniu odmieto! z týchio 

dovodov: 

Napad,nuté usnes'enie - ktorým v smy'sle čl. 4, ooClst. 3, vl. naria
denia Č. 17/1926 Sb. z. a o. odmietnu~ý bol sťažovatel'ov rekmz proti 
dmžobnému oznámeniu a dražobným podmienkam - nie je rozhodnu
túm o jazykovam spare, ktaTé by Gostatne padl'a § 7 jazykavého záJkona 
č. 122/1920 Sb. z. a n. a čl. 96 (1) cit. vl. nariadenia patrilo na pomd 
administratíV1ny, ale rekurzný súd riešil ním jazykavú otázku len v do
vod-och ako atázku prejudiciálnu. Paradom súdnych stolíc može totO' 
usnesenie prisť v úvahu iba ako procesné, do aboru súdnej judikatúry 
spadajúce rozhodnutie. I keď tatO' proce-sné rozhodnutie je závislé na 
riešení jazyka'vej otázky ako atázky prejudiciálnej, mohla by sa vyšši.a 
stolic a touto len prejlldiciálnou otázkaU' vecne zaaberať iba vtedy, keby 
vo V'eci, v ktorej táta prejudici<ilna atázka vznikla, bal prípustný ďalší 
opravný prostriedak. V súdenam prípade nie je však tomu truk, lebo 
usnesenie, obsahujúce dražebné oznámenie a dražebné podmi.enky, ne
patr! medzi usnesenia, prati ktorým ba! by padl'a § 40 zák. čl. L1V: 1912 
prípustný ďalší rekurz na Najvyšší súd. 

*) Pamv.: Sb. n. s. Č. 8165. 
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čis. 16250. 

U t nie § 12 (o súdnej prislušnosti) zák. č. 76/1935 Sb. ~. a n. 
nepla~i :~v:plátkové obchody uzavrené pred účinnosťou tohoto zakana. 

(Rozh. z 28. mája 1937, R III 332/37.) 

, I. b 'k domáhal sa žalobou zaplatenia kúpnej ceny ta~aru, ktor.ý 
za.o m. ne' dňa 31 marca 1935 dadal žalovan.emu, a pn-

odľa smluvy uzavre ].. , ., . . m 
jl . " 'ho súdu zakladal na splmslI, vymleneno 
slušnasť dovolaneho sporove 

v listi?~.ol dast~~nf{ ~~,I~v:m~tl;u;~::;{siušnosti súdu, ktorú vzniesal 
S u. . t. 'klade že šlo o splátkový abchod (odst. 2 § 29 Osp.), 

žalovany na 0'111' za cne ;azhodol O d v'o' II a c i s úd námietku' žalo·va-

~~~~e~~;n:1 ~o~;~dstatnenú a ~por pre nepríslušnos; spa~ré~~i~ú~; 
zastavil z d 'o v od u, že ide o splátko'vý obchod: p~e opo a v • ' 'n~ 

. dst 2 § 29 Osp nemožno pre pahl adavku z tah ota uka 
stanavene] va· . . ., "t' 'd odl'a splnišťa 
zalaži.ť voči žalovanému kupitel'ovi pnslusnos su up·' , 
zistite.J'ného z listiny. 

N a j v y Š š í s úd rekurz žalobnika odmi,etol. 

D 'o vad y: 

Padil'a odst. 7 § 181 Osop: v zneni III. čl.~avely čis. 23/1928 Sb. ~. 
a n pro,ti usneseniu súdu druhej stolice, ktarym bolo rozhodnu~e o ~n
sluŠnosti spoTavého súdu, bez ohl'adu na to, akO' razhodla pr~a sto.hca, 
. prlpustny' rekurz k tretej stolici len v pdpadoch, v ktO'rych zakall 
le ., 'I' ť ustanavuje v Ý I u Č 'll u pns usnos . . '." 

Otázku výiučnej prí,slušnosti nemažno v sude:nam pnpade sku,:,at 
hl' diska § 12 zák. Č. 76/1935 Sb. z. a n. /1il'adwc na § 20 CIt. z~k., 

s adl~ klorého § 12 neplatí doty-čne splátkový~h ,aboho.ctov, uzavr~nych 
~red účinnosťo'll cit. zákana, a ked' Je nesporne, ze obchod, o ktary Ide, 
bol uzavrený pred 4. aprílam 1935. " , 

Zbývá tedy vec posúdiť pad~'a odst. 2 § 29 C:sp., ktor~ pr,edpls vsak 
nell'l"čuje pre spory zo splátkavych ob-chadov vylučnu pnslusnasť určI-
tého súdu. . __ , , 

Preto tu niet zfrkonnéha predpokladu, aby. mahol nalvyssl slld na 
rekmz preskúmať rozhadnutie druhej stalice v,atázke príslušnasti spa
rového súdu. 

čís. 16251. 

Nie je nekalou súťažou, ke?, majiter drogerie zákaznik~~ ktori si 
sioe žiadali »aspirin«, ale kton - ako sa dotazom presvedcll - ne
prajú si výslovne origináIny »Bayerov aspirin«, ponúka a predáva iný 
lacnejší liečebný prostriedok podobného účinku. 

(Razh. z 29. má!ja 1937, Rv III 665/35.) 
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Pod!'a pred'nesu žaloby má žalujúca strana pre svoj tovar zaregistro
vanú slovnú známkn »aspirin«. Dňa 13. decembra 1935 dostavil sa do 
drogerie žalovaného Ph. Mr. Edmund H. a žiadaI dive tablety aspirínu. 
Predavač sa ho spýtal, či si nepraje tri tablety, čo by stálo 1 Kč, na ČO 
~h. Mr. H. odvelil: »Jak to máte.« Potom mu bola odovzdaná tuba 
s troma tabl'etami, ktoré boly biele, a na ktorých nebola vylisovaná 
značka »aspirin«. Týmto konaním dopustil sa žalovaný nekalej súťaže, 
a to najma pod]'a § II zák. čís. 111/1927 Sb. z .. a n., llebo pod ozna
čením »aspirin« predal iný tovar, hoci ved-el, že tým sposobuje zámenu 
s tovarom žalujúcej strany. Žalobou domáhal<t sa žalujúca strana roz
sudkového výroku, že žalovaný povi'nný je zdržať sa predaju výrobkov 
pod označením »aspirin«, ktoré oie sú povodnými výwbkami žalujúcej 
strany. 

S ú d J. s t o I i c e žalobe vyhovel. O d vol a c i s ú d jeho roz
Slldok zmenil a žalobu zamietol. Z d 6 vod o v: ŽaIujúca strana do
vodzuje závadnosť konania žal'ovaného resp. jeho zamestnancov z toho, 
že tým dochádza k zámene jej tovaru s tovarom iným, že konzumenti, 
ktori ohcú kúpif výrobky žalujúcej str"ny, nedostanú jej známy výrobok, 
aI-e výrobok rud-zÍ. žalovaný tvrdi, že možnosf zámeny tu nebola, lebo 
sám o to dbal a nariadil aj< zamestnancom, že zákaznici nesmejú byl' 
ponechani v poohy'bnostiach o rozd-iele medzi Bayerovým aspirinem a 
výrobkom iným. Žalujúca strana ani netvrdí, že žalovaný predával pod 
von k a j š i, m o zn" č en í m »aspírin« alebo pod iným podobným 
ozna'čenim liečivo iné a že tedy zákazníkav zrejme klamal. Súd J. sto
lice rozhodol na zákl'ade výpovedi svedka Ph. Mr. Edmunda H. Odvo
lací súd pri posudzovaní vierohodnosti tohoto jediného s·vedka žalu
júcej strany uvážil, že je to zamestnanec tuwmskej zástupkyne žalu
júcej strany (sám udal, že do drogerie žalovaného dostavil sa ako kon
trolor žalujúcej" strany), a že je to preto svedok vel'mi zaujatý. Žalo
júca strana v svojom odvolacorn priprav,nom spise udata, že tento svedok 
stereotypným sposobom »žiadal v drogeriach za 1 Kč aspiri'n; ináč ne
moho! a nesme! sa dotazo'lať«. Riešenie SpOrL! záleži na tom, ako sa 
predavač žalovaného zachoval k svedkovi Ph. Mr. H., žiad"júcemu 
2 tablety aspirinu, a ako si pri tom ,počina! sv,edok. Ph. Mr. H. tvrdi, že 
keď žiadal 2 tablety aspirinu, predavač sa ho spýtal, či možu byť 
3 tablety, že stoja 1 Kč, na čo, vmj sved,ok povedak »Jak to máte«, 
čim chcel vraj naznačiť, že je mu to jedno, či dostane 2 alebo 3, na čo 
dostal 3 tablety, alle nie výrob-lm žalujúcej strany »aspirin«. Naproti 
tomu Alexander K., obchodný pomooník žalo·vaného, dosvedčil, že 
v obohode žalovaného predáva sa aj rBayerov aspirin a aj iný podobný 
tov,u acidum acetyH salicilicum. Keď zákaznik žiada iba aspirin, spý
tajú sa ho, či chce Bayerov aspirín' alebo lný podobný prostri-edok, a 
má za to, že jestli Ph. Mr. H. ži.adal aspirin, spýtal sa ho takto a pod!'a 
jeho odpovedi ho obslúžil. Túto prax v obchode žalovaného dosvedči'l 
aj Tibor Gy., zamestnaný u žalovaného tretí rok. Žalovaný vysvetl'uje 
tento postup tým, že priemerný zákaznik pod vžitým názvom »aspirín« 
žiada liečebný prostriedok ur-čitého druhu, hoci nemá na mysli priamo 
Hayerov aspirin, a že preto treba zistiť, aký tovar si zákazník žiada. 
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žalovaný k osvedčeniu svojho tvrden~a, ž~ predáva aj Bayerov a,spirin, 
Jl. ·'1 opi' účtu firmy U. Tento zalu]ucou stranou nezapr.eny fakt, 

pree. OZl. " . , "1 dl' 'd . . edec 
~ .alovaný predáva aj Bayerov aspmn, Zlstl o vo aCI su . a] ~v-
ze z. Al a.ndra K a Tibora Gv, Keď J'e tomu tak, zodpoveda stavu 
tvaml ex· . ', č' ·d "ť" 
v~ci a obchodnému styku, že žalovaný a jeho predava I vz y ZIS ilI]U 

dotazom u zákaznikov, či vskutku chcú kúpiť Bayerov "spmn ale.bo 

I 
.•. II·ec··lvo poo'obného účinku. Že tento postup bol v obchode z.a-acnejsle . . . .... .' . d . k 

lovaného vždy zachovávaný, zlstIl odvolaC1 sud jedn-~k, z uve ene] s u~ 
točnosti, že žalovaný m,"] na sklade aj Bayerov a·spmn, a aJ. podobne 

I" č' l.acne·]·šie ]'ednak vy',poveďml svedkov Alexandra K. a Tibora Gy. 
le !-Vo· , '." 'k 'k V' h d oSlo 

Odvolaciemu súdu je známo, ze prtemerl1.v za ~Z~I. na. yc 'o ~ m ... ,~ 
'k pod názvem »aspirin« nerozumle vylucne vyrobok zalujuc"] 

~~r:~: a že mu je v prevažn?m ~o.čte pripadov jedno, či .~ostane B~yerov 
aspirin alebo acidu!1l1 acetyh sa~I.~llI:um, -:- skor, ho, zauJ1'~a, ktory, z he
čebných Iprostriedko·v je lacne]s!. Ze pnemerny zakaz'~l"k p~d nazvo~l 
»aspirin« nerozumíe výlučne výro~ok žal~júcej strany, Vidno aj z toho, ze 
sama žalujúca strana má pro SVOj, "spmn ~c:lrannu, znamku »Bayer« a 
že v svojich poučeniach pribalovanych k aspmnu vyzy,va obecenstvo, ~by 
žiadalo v' slovne tablety aspirinu v p'6vod~om balem s B. a y e : o v y n; 
k' r i ž o ;: a .odmietalo t"k zv. náhmdné pnprav~y. p.y~toze ~a zalo~a'ny 

. ako' obchodnik musí vžiť do názoru p'riemern~ho zakazmka, ]~ jeho 
.b hodnou .povinnosťou zisUť II zákazníka, aky tovar SI pod nazvom 

o c .. k I . 'ť. 'k d' b "spirin v skutočnosti praje. Ostatne .me.Je ne a ousu a,zou, e' 0-

chodnik upozorni záknnika a] na my vyrobok. Sved9k Ph. !'1r. E., H. 
sice zachov"nie takto zisteného postupu v obchode zalovaneho nedo
svedčil avšak odvolací súd jedine výpoveďou tohoto krajne mtereso, 
~anéh~ svedka nemá zistené, že nehol dotázaný t"k, ako sa v obch~de 
žalov"ného obvykle robí, ked' nie~to. žiada "spirín. P.?~;]'a údajov za
lujúcej strany svedok dostal od Iile] upravu, ako Sól moze resp. ~nesmle 
spytovať a z obsahu jeho svedectva vy.chádza, že v obch~de zalova
ného sa vyjadril úmyselne nep;esn;e,. ne].~sn~, "by prodav~ca pr;nedol 
k postupu, ktorý by mohol oznaml! zalu]ucej str"ne ako zavadny. Úče
lom úkona proti nekalej súťaži je chrániť súf"žitel'a proti konanm, 
ktoré je proti dobrým mravom súťaže. Odporovalo by však intenci i 
zákona, aby ho bolo zneuživané a aby zvlášť vypočítavým postuP?Jll 
kontrolórov jedného súťažite!'a bol personál iného obchodného podomku 
prived'ený k postupu, ktorého by mohla konkurujúca firma pou-žiť 
proti druhému obchodniku,. Aj s·vedok H. mal postupovať pod!'a pra
vidiel cti a viery v obchod11om styku. Poneváč vede!, že za 1 Kč 
nemože dostať 3 tablety aspirínu, výrooku žalu'jiÚcej strany, mal upo
zorniť predavača, že žiada Bayerov aspirín, a nie mu odpovedať: »Jak 
to máte« najma keď "ko lékárnik vedel o tom, že široké vrstvy oby
vate!'stva' pod- názvom aspirin nerozumejú výlučne výrobok hlujúcej 
stmny. V súdenom púpade ide o to, či pod'!'a opatrenia, ktoré žalo·vaný 
pod!'a vyššie uv~de?ého zi~te~ia Ulč~nil, ap?d!'a inýoh ok~lnostfm?'žno 
hovariť o tom, ze zalovany zakazmkom my tov«r podstrell. p.rI Zl,ste
nom opatrení, ktoré učinil žalov"ný, má odvolací súd za to, ze konal 
tak, ako možno pri daný oh pomeroch slušno na obchodníkovi žiadať. 
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Zamestnanci žalovaného spravovali sa príkazom daným ím žalovan)'m 
a zisťova!i dútazom u' zákazníkov židajúcich všeobecne aspirín, či sku
točne chcú Bayerov aspirín alebo či chcú liečivo iné, Keďže se tedy 
žalovaný náležíte postaralo to, aby zákaz,nící jasne povedali, či chcú 
kúpiť Bayerov aspirín alebo ].iečivo podobné, nemaže byť reči o tom, 
že sa žalovaný snažil ,podstrčiť z<ikazníkom iný tovar miesto tovaru ža
lujúcej strany a že se tak dos!al do roz'P0ru s dobrými mravmi súťaže 
(srov, rozh, ÚL sb, Č, 2058, Sb. n, s, Č. 14311). 

Na j v y Š š" s ú d dovolaciu žiadosť žalujúcej strany zami·eto!. 

DlÓvody: 

V otázke pre spor rozhodllej, či žal!ovaný a:lebo iné o,sohy činné 
v prevodzovaní jeho podniku predávaly pod omačením »aspirín« vý
robak, ktorý nebol pavodným výrobkom žalujíÚcej strany, zisti! odvolací 
súd, že žalovaný a jeho predavači vždy zisťujú dotazom u zilkazníkov 
kupujúcich »aspirin«, či vskutku chcú kúpiť originálu' »BayeroV' aspirín« 
alebo Hečivo lacnejšie podobného účit<ku, a neprijal svedectvo Mg. Ph, 
Eduarda H" ktorý potvrdzoval žaloh:ný prednes, 

Odvolací súd bez zrejmej nesprávnosti záveru odóvodn'il, prečo to
muto svedko'vi neveril, jednak jeho úujmom na veci, jednak tým, '1e 
pocll'a vlastnej výpovedi v)"jadril sa doty-one žiadaného tovaru úmyse-lne 
nejasne (»jak to máte«), 

Týmto zistením búl však žalobný prednes vyvrátený a z tohoto do
vodu bola žaloba správnym použitím hmotného práva zamielnulá, 

Preto najvyšší súd nezaoberal sa ostatnými davodmi napadnutéhú 
rozsudku, najma o,tázkou, či priemerný zákazník na Východ.nom Slo
vensku rozumie 'Pod názvom »aspirín« výrobok žalujúcej strany. 

čis. 16252. 

Ak sú družstvá podl'a stanov povinné nakupovať tovar u dntžstevnej 
nákupne, ktorej sú členmi, tým, že nákupna zakazuje členským ďruž
stvám nakupovať tovar inde, neoopúšťa sa konania proti dobrým mra
votn súťaže. 

(Rozh, z 29, mája 1937, Rv IV 600/36,) 

Pod!'a prednesu žaloby potravné družstvá v Z" K. a vo V. poslaly 
žalujúcej strane na nahová:ranie a nátlak žalovanej strany (druž,stevnej 
nákupnej centrály) listy tohoto znenia, »Nepr<ljeme si, aby ste naše 
potravné družstvo k účelom obchodným alebo akýmkol'vek iným navšte
vo'vali. Sme družstvo a so súkromnými obchodníkmi nechceme mať nič 
spoločného.« Týmto konaním dopustila sa žalovaná strana nekalej sú
faže v smysle § 1 zák. Č, 111/1927 Sb, z. a n, - Proti žalobe, ktorou 
sa žalujúca strana domá:hala rozsudkového výroku, že žalovaná strana 
povinná je pod exekúciou zdržovať sa spomenutého konania, žaclovaná 
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strana namietala medzi iným, že družstvá, o ktoré ide, su Jej členmi 
a pod.!'a svojich stanov povinné sú nakupovať všetek tovar jedine u nej 
(žalovanej strany). 

O b a niž š i e s údy žalobu zamietly. Na j v y Š š í s ú d dovo
laciu žiadosť žalujúcej strany zamietoL 

D,ovody: 

Odvolací súd správne dovodil, že v súdenom prípade rozhodné sú 
stanovy družsUev, men~m ktorých boly žalujúcej stran~ písané inkrimi~ 
nované Usty, Tieto druzstva pod!'a § 25 stanov, pl'a!nych prc Potravne 
d'ružstvá v Z. a v K. resp, pod!'a § 42 stanov, platných pre Potravné 
družstvo vo V" sú viazané nakupovať tovar od náku:pne resp. skladišt
ného dfUlžstva, ktoré im určí ústredné družstvo v Bratislave, Nie je 
sporné, že žalovaná strana je pre dmžstvá, prichádzajúca tu v úvahu, 
takým nákupným ústredím, 

Tým však tieto dru~stvá pod!'a vlastných stanov zbavily sa mož
nosti, aby mohly nakup-ovať potrebný tovar u iných firiem, mimo vý
nimky, určenej v citovanom § 42 stanov Potravného družstva vo V. (čo 
do tovaru, vyrobeného v mieste alebo obvode družstva), ktorá výnimka 
sa však žalujúcej' strany netýka, 

P'reto treba sú:hlasiť s názorom žalovanej strany, že stanovami bola 
vylúóená možnosť súťaže medzi spornými stranami, pokia!' ide o druž
stvá obmedzené takto v ieh niCkupnej vo,]'nosti, hoci niet pochybnosti 
o tom, že sporné strany mimo týohto prípadov sú v pomere súťa'žnom 
pod!'a § 46 zák. proti nekalej súťaží. 

Pre súdený prí,pad je nerozhodné, že stanovy žalovanej strany 
viažu jej členov na nákup len 70% tovam, I~bo táto značnejšia ná
kupná volnosť maže sa týkať len tých družstiev -- členov žalovanej 
strany - ktoré nie sú v tej miere vlastnými stanovami obmedzené, 

Aj ke-by hola žalovaná strana svojími orgánmi sposobHa to, že druž
stvá, o ktorých je v tomto spore reč, a o ktorých nie je sporné, že sú 
stanovami viazané na celkový nákup u nej, pÍlsaly inkriminovallé listy, 
odavodňované tým, že ide o družstvo, ktoré so súkromným obchodní
kom nech-cú mať nič spoločného, konala by tak v medziach svojho 
práva, vylučujúceho vo!'nú súťaž žalujúcej strany. 

Predmetom uplatňovanej 2ldržovacej žaloby sú jedine inkriminované 
listy, ktorých obsah vš",k podl'a znenia uv.edeného v žalobe, nemOžno 
pokladať pri (]vedenom stave veci nijako za neslušný. 

Preto nižšie súdy ~právne dovodily, že žalovaná strana žalob-ným 
konaním nedostala sa v hos,podárskom styku v rozpor s dobrými mravmi 
súťaže, a tak chýba tu jeden z potrebných predpokladov skutkovej po
vahy nekalého súťažného konania pod!'a § 1 zák čí,s, 111/1927 Sb, 
z, a n. 
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Pri takomto stave veci nemá významu' pre spor udajná smluva medzi 
žalujúcou stranou a Ústredným družstvom v Bratislave, podl'a ktorej 
toto nezabraňovalo potravným družstvám v nakupovaní li žalujúcej 
strany. 

Bolo preto treba dovoladu žiadosť ako neopodstatnenú za,mietnuť. 

čis. 16253. 

\. Ak továrňa na výrobu obuvi predáva vo svojich predajniach jed
notlivým zákazníkom v malom vyradenú obuv za snížené ceny vyzna
čené nápadne na podošvách obuvi, aby zákazník poznal, že ide o menej
cenný tovar, dopúšťa sa nekalej súraže (§ 1 zák. Č. 111/1927 Sb. z. a n.) 
obchodník obuvo.u, ktorý od obchodvedúceho predajne konajúceho proti 
výslovnému príkazu továrne, že obuv smie byť predávaoá len v malom, 
nakúpi túto vyradenú obuv V,o vel'kom - hoci musel si byť vedomý 
bezprávnosti konania obchodvedúceho - a po odstránení vyznačených 
cien s P,odošví a P,o prelepení ,originálnych liremných vinet továrne n" 
obaloch predáva potom obuv za vyššie ceny, ako by išlo o riadoy tovar. 

II. Konaním spósobi1ým poškodiť súťažitefa (§ 1 zák. č. 111/1927 
Sb. z. a n.) je nielen konanie, z ktorého mMe súťažitefoví vzniknúť 
bez pro str e d n á hmotná škoda, ale aj konanie, ktoré ohrožuje jeho 
súťažitefskú poziciu.*) 

(Rozh. z 29. mája 1937, Rv IV 656/3-6.) 

Pod!'a pr.ednesu žaloby žalujúca stra,na, továrňa na výrobu obuvi, 
predáva vo svojich predajnách vy-radenú obuv za snížené ceny vyzna
čené nápadne červenou barvou na poelošvách, aby zákazník pama,I-, že 
ide o menejcennú obu.v a aby cena nemohla byť zvyšovaná; ohchod
vedúci preela,jní majú prísny prí1kaz pred<ivať túto vyradenú obuv len 
jednotlivým záka2!llíkom v malom. ža,lovaná, obchodníčka obuv ou, v do
rozumení s obohodvedúcim preda,jne, ktorý tento zákaz prestúpil, na
kúpí1a takúto vyra,elenú obuv ve ve!'kom po 19 Kč za kus a po· odstrá
není vyzna,čenýoh cien a po :prelepení origilnálnych firemných vinet ža
lujúcej strany na obalooh, predáva,la obu.v za vyššie ceny: 25-29 Kč, 
ako by íšlo a riadny tovar. Zalobou pod!'a § 1 zákona proti nekalej 
súťaži domáhala sa žalujúca strana rozsudkového výroku, že žalovaná 
dostala sa do razporu s dobrými mravmi súťaže tým, že: a) skupavala 
vyradenú abuv žalujúcej st""ny za 19 Kč a predávala ju za 25-29 Kč, 
b) že továrne označenÍe cíen na p'Údošvách odstraňovala, c) že na ari
ginállonam obale prelepovala firemné vinety žalujúcej st""ny svojou fir
mou; a že se žalavanej naríaďuje, aby sa tohoto pok""čova,nia zdržala 
a závadný stav adstránila. 

S IÚ d I. s to I i c e žalobu zamieto!. O d vol a c í s ú cl Jeho roz
sudok zmenil a žalobe vyhove!. D ó vod y: Súd prve} stoHce uznal 
sice, že konanie žalovanej je v razpare s dobrými m""vmi sMaže, ale 

,,) Porov.: Sb. n. s. Č. 115G9. 
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zamietol žalobu preta, lebo nedospel, k pr'esvedčeniu, že toto konanie 
bolo spósohilé poškodif žalujúcu stranu. Žalovaná tvrdila, že u žalu
iúcei strany m'Úžno v'Ú!'ne nakupovať vyradený tovar ve verkom. Na 
'z"kl"de výpovedi svedkov je však dokázané, žežaluj-úca strana pod 
pokutou zakázala svojim obchodvedúcim vo fiHálkach predávať vyra
den'" tovar vo vel'kom. DokazUJj e tD aj ,prílpis žalujúcej strany zo dňa 
16. 'mája 1936, pravda aj to, že obchodvedúci tento zákaz prestupUljú, 
aby dosiahli vel'kého abratu. Keby bolo dobzané, že žalujúca strana 
ne mala protí tomu námi.etok, aby bol vyra,dený tova,r vo vel'kom odpre
ct<ivaný, bola by žal~ba bezzákl'a,dn<i, lebo by si bal'a svoju údajn? ~kodu 
sama zapríčinila. Pn tomto stave vecI Ide tedy len o to, Čl a aku skadu 
žalujúca strana utrpela aleho utrpeť mol!!la. M6že ísf o ško,du mate
riálnu alebo morálnu. Bezprostreclnú materiáll1!u škodu sice žalwjúca 
strana neulrpela, alebo žalovaná zaplatil'a vo filíálke tú istú cenu, aka 
platí normálny konzument, avšak r01Jhodná je nielen bezprostredná ma
teriálne škoda, ale poškodenie súťažite!'ovo móže byť aj v tam, že sa 

.ahrožuje jeho súťažite:]'ská pozícia (Sb. n. s. Č. 11539). V tom smere 
(reba v prvom ""de poukázať na to, že na z"klade výpoveeli Leopolela 
F. je zistené, že originálne vin,ety žallljúcej strany boly prelepované vi
netami žalovanej, je tedy ve!'mi l'ahko možné, že kupujúci, ktorý má 
via'c ohchodnfckej inteligencie a ústí, že z",plam cenu za ,riadnu obuv 
a dostal len vyradlenú, pri l-e'P'šom preskúmaní obalu zistí, že ide a vy
rad-enú .obuv ža,llujúcej .stra,ny, ktorá sa predáva za cenu riadnej obuvi. 
Dotyčný však nemóže- vedeť, že ža!lov<tná podlu~ne nakúpil-a vyradený 
to-var vo filiálkach a odium tejto nesoUdnej machinácie zostane na ža
lujúcej strane. Netreba, dOkazovať, že v obchodnom svete faktum, že 
výrohc", svoj vyradený tovar pod cudzou firmou predáva za cenu ria,dc 
ného tovaru, otríasa d6verou v j ~ho solídnosť a Že tým 1lItnpí najprv 
škodu morálnu, potom však a,j materiál-nu, lebo u on-esolídnej firmy ne
kúpi ten, kto' sa o jej nesol-ídnosti presvedčil aleba len o nej ,poou!. Túto 
okolnosf však v súdenom prípa,cte treba Uovážiť tým vi~c, že vyraelený 
tovar žalujúcej stra,ny pricháelzal, nesolídlnou manípuláciooU žal'Úva.nej do 
Rumunska, kde žalujúca stmna už 13 rakov nemá prodajoné filiálky, 
takže obecenstvo v-6bec nemá možnosť presvedčiť sa, že pod vlastnou 
fínmou predáva vyra,dený tovar za snížené ceny a konkunencia može 
;l'a1lko na základe manipulácíe a vínetami tvrdíť, že ide o nesol.lelnu 
tkmu. Z toho vychádza, že nekalý postup žalovanej jie 'SpósabHý po
škodiť žalujúcu stranu nielen morálne, al-e aj materiálne. Pretože je 
splnená aj druhá náležitosť § 1 zák. za dňa 15. júla 1927, Č. ll! Sb. 
n. S., bOllo treba zmeniť rozsu.aok súdu 1. stolice a žalobe vyhioveť. 

'\ a j v y Š š í s ú d elovolaciu žiaJelosť žalovanej zamieto!. 

Dóvody: 

Pod!'a zi.steného stavu veci žalujúca strana odpredáva svaj menej.
cenný tovar vo svojich predajniach výhradne konzumentom za snížené 
ceny, ktoré sú na podošvách červenou barvou vyznačené. Tieto zn<tčky 

Cjyi!nl rozhodOutl XIX. 61 

I 
I 
I 



I 

,: 
i 

" 
il 

- čís. 16254 -
962 

majú ten účel, aby v záujme dobrého mella žalrujúcej strany a v záujme 
kqnzumentov každému bnl" zjavné, že ide o men,ejcenný tovar a aby 
neboly ceny, takto ozna,čené, predajnami zvyšova,né. 

Toho si musela byť vedomá aj žalovaná, ktorá je obchndníčkou 

nbuvou. Už sám nákup ta'kej obmd va vel'kom ciell'om ďalšieho SCl1'd~ 
zenia a - prirodzene za oeny vyššíe, než aké boly na tovare vyzna
čené - priečil sa dobrým mravom súťaže, Ieho výsledkom j:eho bolo 
zmarenie opatrenia, ktoré žalujúca strana pre svoj dotčený obchod za
viedla a preto bol aj sp6sobilý poškodiť žalujúcu stranu ako súfažitel'a. 

Žalovaná neprávom poukazuje na to, že vedúci niektorých predajní 
odpredávali taký menejcenný tovar va vel'kom a takto obchádzali clo
tyčnú zápoveď. Žalovaná bola si aj tu vedomá nesprávnosti tohoto po
stupu, lebo však s·ama rovňajšie značky cenové s obuvi takto nadnbude 
nutej odstráňovala, tedy aj značku menej,cennosti. Že tým mohla byť 
žalujúca strana poškodená, odovodnil správne odvolad súd, Nejde tu 
o posúdenie závazku z obchodného úkonu, v ktorom prípade pravdaže 
mčila by žalujúca strana za svojich obchodvedúcich, ale o posúdenie 
prípadu s hl'adiska zákona protinekalej súťa'ži, a tu stačí, keď pod!'a 
zistenia oclvolacieho súdu žal"Ovaná musela si byť vedomá bezprávnosti 
konania dotyčných obchodvedúcich proti žalujúcej strane. 

Ak tvrdí teraz žalovaná, že spomenutým kona.nim istých predajní 
žalujúcej strany cítila sa poškodenou· v svojej súťažnej pozídi (§ 17 
cit. zák.) , neoprávňova.lo ju to, aby sa sama dOipúšfala konania proti 
dobrým mravom súťaže. 

Cis. 16254. 

I. Trhovec, ktorý v hádke siným trhovcom o miesto na tržišti, kope 
do stánku tohoto trhovce a prevráti mu stol s tovarom, dopúšt'a sa 
konania proti dobrým rmavom súťaže v smysle § 1 zák. č. 111/1927 
Sb. z. a n. 

II. Použitie § 1 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. nie je vylúčené tým, že 
čin, závadný s hl'adiska tohoto ustal1Ovenia, .ie aj činom trestným podl'a 
iných zákonných ustanoveni. 

(Rozh. z 29. mája 1937, Rv IV 716/36.) 

Pod!'a prednesu žaloby ll. žalovaný, ktoTý je trhovcom ako žalobnfk 
a predáva tovar toho istého druhu, dňa 17. januára 1936 na trhu, vP., 
keď si žalobník v jeho susedstve postavn stánok, začal kop ať do stánku 
žalobníka, prevrátil mu stol s tovarom a tovar, ktorý spadol na zem, 
bol potom čiastočne rozkrac\nutý, zničený alebo poškodený. Žalobou, 
oprenou o ustanovenia zákona proti nekalej súťaží (č. 111/1927 Sb. z. 
a n.), domáhal se žalobník rozslldkového výroku, že II. žalovaný po
vinný je zdržet sa spomenutého konania a nahradif žalobníkovi spo
sobenú škodu. (žaloba proti 1. žalovanej nebola predmetom vecného 
rozhodovania Najvyššieho súdu,) 
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S Ú cl 1. s t o I i c e žalobe proti ll. žalovanému vyhovel, lebo uznal, 
že sú tu' podmienky pre pouútie § 1 zák. Č. 111/1927 Sb. z. a n. O d
vol a c í· s úd jeho rozsudok zmenil a žalobu zamietol. D 'o vod y: 
Dokazovanim, vykonaným pred súdom prvej stolice, Je zistené, že dňa 
17. janu"'ra 1935 II. žalovaný na trhu v P. umiestiI sv oj stbl na tovar 
na správnom mieste - mčenom políciou -, totiž na M. uliCÍ pred do
mam čís. 68. Naproti tomu, žalobník samovo!'ne zmenil, miesto svojho 
stánku vykázané mll poJíciou na M. ulici pred domom čís. 62 a postavil 
svoj stol v bezprostrednom susedstve stola ll. žalovaného. ll. žalovaný 
povadí! sa pre toto nesprávne ~ostavenie stánku so .žalobníko~' a vt 
zval ho, aby svoj stOI postavl,1 d ale] od jeho stol a, teJto vyzve zalobmk 
nevyhove!. V hádke potom ll. žalovaný kopol· do stol", žalobníka, stOl 
sa' prevrátH a časť spadlého tovaru bola zničená alebo rozkradnutá a 
časť bola poškodená. Z tohoto skutkového stavu plynie, ~e čín vytý
kaný ll. žalovanému stal sa vhádke - žalobníknm zavinenej - o mi·esto 
na tržišti, nie však v hospodárskom styku. Čin II. žalovaného nebol 
nijakým sposobom súťaže, ale záleža] len v svojmocnom odstrwnení 
sto!a žalobníka, postaveného neprávom tesne u stola ll. žalovaného, po 
tom, čo žalobník nevyhovel· výzve II. žalovaného, aby svoj stol postavil 
d'alej, event. na mÍ'esto vykázané mu poHciou. P.redpokladom žalobného 
nároku podl'a § 1 zák. Č. 111/1987 Sb. z. a n. je konanie v hospo
dárskom styku odporujúce dobrým mravom súťaže, sp-osoobné poškodif 
súťažite!'a. Že' v ,údenom prípade nešlo o také to súťažné konanie, 
zrejmé je z toho, že čin mohla vykonaf aj. osoba, ktorá nie je súfaži· 
teil'om ž·alobníka. Vyššie bolo· dovodené, že nešlo a!li o čin v hospodár
skom styku. Čin ll. žalovaného m16že byf snáď činom trestným (§ 418 
tr. z.), za ktorý by bol ll. žalovaný zodpovedný podl'a predpisov o ná
hrade škody, nie sú ním však spluené predpoklady § 1 zák. č. 111/ 
1927 Sb. z. a n. Škoda bola súdom prvej stolice prÍ'súdená žalobníkovi 
pod!'a ustanovenIa zwkona proti nekalej sMaži (odst. 2 § 15 zák. Č. 111/ 
1927 Sb. z. a n.). Tento základ nároku žalobníka na náhradu škody 
nie je :pod.!'a vyššie uvedeného d:aný. Žalobník musel by náhradu škody 
uplatňovať ua inom právlllom základe, to by však bolo v odvolacom 
pokračo'vaní v dosledku zákazu zmeny žaloby (§ 494 Osp.) aj tak ne
prípUlstné. 

Na j v y Š š i s ú d dovolacej žiadosti žalobníka ČO do II. žalova
ného vyhoveI tak, že rozsudok odvolacieho súdu zmeni! a ll. žalovaného 
zaviazal pod exekúciou, aby sa zdržoval znemožňovania trhového ob
ohodovania žalobníka kopanímdo jeho stitnku a rozhadzovanfm tovaru 
nachádzajúceho Sa tam, a vyriekol, že právny nárok žalobníka na od
škodné je po práve; ciel'om zistenia výšky tohoto odškodného rozsudok 
odvolacieho súdu rozviazal a uložil mu ďalšie pojednávaníe a nové roz
hodnutie. 

Zo zisteného stavu veci odvolací súd nesprávnym použitím hmot
ného práva vyvodil záver, že hádka o miesto na tržišti a na to nasle
dujúcí ón ll. ža.lovaného, že tento kopol do stola žalobníka, stol pre-

6\' 
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vrátil a že potom časť spadlého tovaru hola zničená, rozkradnutá alebo 
poškodená, nestaly sa v hospodárskom styku a v súťažnom konaní 
oboch strán. V tom ohl'ade treba poukázať na správne opačné stano
vi'skosúďu I. stolice. 

Použitie § 1 zák. č. 111/1921 Sb. z. a n. nie je vylúčené tým, že 
čin závadný s hl'adiska tohoto ustanovenia je aj činom trestným. 

~o,lo pret? treba. zdržovacej: žalobe vyhoveť pod!'a § 15 cit. zák., 
poklal SmefU]e protI II. žalovanému. 

Nie je sporné, že nekalým súťažným konaním ll. žalovaného vznikla 
žalobníkovi aj škoda. O výške tejto škody odvolaCÍ' súd v dlosledku ne
správneho svojho stanoviska nerozhodol, ba ani skutkový stav potrebný 
k rozhodnutiu n'ezistiL 

?,r,eto bo'lo treba v tejto 6astke rozsudok odlvolacieho súdu rozvi'a
za.f podll' a § 543 Osp. 

čis. 16255. 

Obecná dávka hasičská, vodná a poplatok kana1lzačný a dlažebný 
(§ 38 a § 28 zák. č. 329/1921 Sb. z. a n.) nepožívajú prednostného 
poradia pri rozdeleni dražebnej kúpnej ceny nehnutel'nosti. *) 

(Rozh. z 2. júna 1931, R IV 225/317.) 

Ex e k uč n Ý s úd pri rozvrhu draž'ebnej kÚipnej ceny nehnutel'
r;ostI vracl1l v rprednostnom pomdí polťl'adávku' mesta P., upla!nenú 
htu~om .obeonej dávky hasičskej, vodnej a poplatku kanaHzačného a 
dllazebneho. Rek II r z ný s úd jeho usnesenie zmeni! a prednostné 
vradenie týohto po,l'Oži'ek pominuli. D 10 vod y: Obecná dávka vodná, 
kanahzačný poplatok (stočné) a popl'atok za asfaltovanie chodníku 
(dlažebné) bo,l'y zavedené odst. 2 § 28 zák. Č. 329/1921 Sb. z. a n. 
Hasičská dávka nebola z!ekonom výslov,ne zavedená a spočíva na odst. 3 
§ 38 dt. .zák., pod!'a ktoréllO móžn byť so svolením vlády zavedené iné 
dá~ky. Túto dávku zavie,,~la vláda usnesením z 27. septembra 1934, 
o com boly obce uv,edomené obežníkom kraj:inskéh,o úradu Č. 281.19lj 
5/1 985, uve~eJneným v Krajinskom vestníku čís. 4/1935. Odst. 3 § 44 
:ak. č. 329!1921 Sb. z. a n. ustanovuje, že o exekučnom pokračovaní 
co ;do vy,?a~1ama pO'Platko~ resp. dávok pod!'a tohoto zákona platia tie 
Iste praVIdla ako pre vymahame nezaplatených priamych daní. Toto 
ustanove~ie. nemožno v~ak yykladať t,;k, že by týmto dávkam prislú
chalo to Iste prednostne ,pravo ako pn"mym daniam, lebo toto stano
v,"k'O ,n.en;á v záJk;me žiadlnej opory, ako to vyslovil Najvyšší súd v roz
hodnuti Ur. sb. e. 2313, podll'a ktorého obecná dávka z nájornného a 
,poplatky za používanie stOk a zaodvážanie smetí, (§ 39 a § 28 zák. 
c. 329/1921 Sb. z. a n., dodatok IV vl. nar. 143/1922 Sb. z. a n. a do
datok I dt. vl. nar.) nepožívajú prednoslného poradía pri rozdelení 

*) Porov.: Úro sb. č. 2373, Sb. n. S. Č. 4228. 
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c\ražebnej kúpnej ceny nehnu~e!'nosti, obecným dá\Ckam uvedeným 
v § 38 cit. zák neprisl'Úeha predlnostné poradie preto, lebo prednostné 
poradie prislúcha len takým obecným dávkam ako dávkam verejným, 
ktorým ho výslovne udem zákon, a z ustanoveni" § 44 cit. zák. jasne 
vyehádza, že obecné dávky, o ktoré ide, nie sú postavené zákonom 
v smere hJmotneprávnom na roveň daniam priamym, ale iba čo do ieh 
vymáhania, tedy po stránke lormálnej, platía pre ne tie isté Ulstano
venia a,ko pre dane priame. 

N aj vy š š í s ú cl rekurz mesta P. zamietol s poukazom na správne 
d6vody napadnutého usnesenia. 

čís. 16256. 

Výklad § 118, odst. 2, 7.ák. č. 26/1929 Sb. z. a n. o práve zamest
navate!'a započítať si celkom a1ebo zčasti dávky z penzijného poistenia. 

(Rozh. z 3. júna 1937, Rv III 931/36.) 

Podl'a prednesu žaloby žalobník zamestnaný bol od r. 1889 ako 
hlavný horár na statkoch lideikomisw K. - V r. 1928 boly tieto statky 
pri pre'Vádzaní pozemkovej reformy prevzaté žalovaným štátom a ku 
dňu 1. apríla 1928 bol s ostatnými zame'Stn"ncami prevzatý aj, žalohník, 
a to pri zachovaní všetkých ,práva povinností na základe do'savádneho 
služehného šlatútu zamestnacov fideikomisu K. Dňa 30. septembra 1928 
bol' žalobní'k preložený do vý,služhy a prizo<l!né mu boly v smysl'e šta
tútu odpočivné požitky 1.500 Kč ročne. Od l.aprHa 1934 počal mu ža
lovaný štát - s ,poukazom na § 118, odsll. 2, zák. Č. 26/1929 Sb. Z. 

a n. - srážať z týchto odpo6vných 'požitkov mesačne 450 Kč z d:o
vodu, že dávky v tejto sume poberá žalobník od Všeobecného penzij
ného ústavu. Ide však o dávky z dohrovo!'ného poistenia podl!'ačI. IV 
zák. Č. 89/1920 resp. § 97 vl. nar. č. 16/19123 Sb. Z. a n., lebo blobník 
vzh!'adom na sv oj vek nepodliehal pod!'a § 2, odst. 1, č. 1 vl. nar. č. 16/ 
1928 Sb. Z. a n. penzijnému poisteniu. Sráženie je tedy bezpráv:ne a 
služebným š!atútom lidei:komisu: K. bolo zamestnancom aj výslovne za
ručené, že zamestnanci, ktmÍI si svolju budúcnosť zaistní vkladom u In1e
ktorého penzijného ústavu alebo poisťovne, nebudú z tohoto dóvodu 
skrátení' na svoi'ej štatutárnej penzii. - Žalobou domáhal sa žalobník 
rozsudkového výroku, ž'e žalovaný štát povinný je za,platiť mu sumu 
srazelllýoh odpočivn.ých požitkov a že je povinný vyplácať mu tielo 
~ budúcnosti neskrátene. - Žalovwný štát bránU sa tým, že k sráženiu 
Je oprávnený pod!'a § 118, odsl. 2, zák. č. 26/1929 Sb. Z. a n. a čo do 
štatútom zaručeného neS'J<jráteného v)'1plácenia odpočivných požitkov 
najma tým, že sa ono vzťahuje len na prí'Pad, ked' si príspevky platil 
zamestnanec sám zo svoj:ho, avš1:Ik za žalobníka platil príspe\'ky vždy 
celé zamestnavatel'. 

O lb a niž 'š i e s údy iprisúdily žalobníkovi sumu odpočivných 
požitkov, ktoré mu žalovaný štát až do dňa v)'1oesenia ich rozsudJ<jov 
srazI,I, a odvolací 'súd vyriekol tiež, že žalovaný štát povinný je platiť 
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žal-obníkovi V budúcnosti odpočivné požitky neskrátene. Z d o vod o V 
Cldvolacieho súdu: Hk,vnou otázkou V spore je, či sa na žalobníka 
vzťahuje ustanovenie odst. 2 § 118 zákom č. 26/1929 Sb. z. a n. 
o práve zamestnavate!'a započítať si penziu, vyplácanú Všeobecným 
penzijným ústavom na penziu, ktorú zamestnancovi. on vypláca. Pocll'a 
znenia citovaného zákonného ustanovenia zá}eží na tom, či žalobnik 
podliehal V čase, ked' nadobudol na Slovensku účinnosti zákona č. 89/ 
1920 Sb. z. a n. resp. vládne nariadenie č. 16/19123 Sb. z. a n., ktoré 
publikovalo n'ové zn'enie uvedeného zákona, t. j. dňa 1. janulára 1922, 
p ov ln n ému zákonnémw poisteniu. Otázku túto vyriešil Všeobecný 
penújný ú.stav záporue, I'ebo pocL!'a obsahu pripojeného v.0mem uznal 
žalobníka nepovinným penzijným poish,ním pod.!'a § 2, odst. 1, Č. 1 zá
kona č. 89/1920 Sb. z. a n. Toto rozhodnutie Všeobecného penzijného 
ústavu je pre súdy závazné.*) Nemožno preto prijať názor žalovanej 
strany, že otázk'u, či žalobník padliehal povinnému penzijnémUl pois
teniu, má sú.d samostatne riešiť. Avšak aj keby tomu tak bolo, nemohol 
by súd dospeť k názoru, že žalobník povinnému poisteniu pocllieha!. 
zalovaná strana odovodňovala to tým, že zákon č. 89/1920 Sb. z. a n. 
resp. vlád. n",riadenie čís. 16/1923 Sb. z. a n. vyllÚčily z po,istnej po
vinnosti len tých zamestnancov, ktori po dokonanom 55. roku veku 
prvý raz vstúpili do zamestnania zaklad.ajlÚceho -poistnú povDnnosť, 

kdežto žalobník v dobe účinnosti, citovaného zákona už dávno bol za
mestnaný v takom povolaní. Toto· stano·visko je však už vyvrátené Naj
vyšším súdom, tak najma v rozhodnutí Sb. n. s. Č. 79G2**), kele je vy
s.]ovené,že pod § 2 bod 1 zákona č. 89,/1920 Sb. z. a n. spadajú nielen 
zamestnanci ktorí do svojho 55. roku neboH v žiadnom zamestnaní po
istením povínnom, lež aj ti, klofí v zamestn·aní takom už boli, ale v dobe 
účinnosti zákona č. 89/1920 Sb. z. a n. neprekročili 55. rok svojho 
veku. Žalovaná strana vyvodzuje d'aJ.ej, že aj ked' snád' v dobe účin
nosti zákona Č. 89/1920 Sb. z. a n. žalobník penzijnému poisteniu ne
podliehal, bol by mu začal podIiehať znova po vydaní. zákona Čí,s. 26/ 
1929 Sh. z. a n. Avš;uk toto jej stanovisko je v rozpore so znením § 118 
tohoto zákona, kde sa kladie dora'Z na penzijnú povinnosť pod.l'a do
savádnych zákonov, a nemohlo by sa použiť uvedenej: z"sady na ža
lobníka ani v pripade, že by tu nebolo takého výslovného ustanovenia 
v novom zákone, lebo v dobe jeho účinnosti žalobník už bol penzistom, 
tak že penzijnej povinnosti nepodliehal. 

N a j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalovanéhO' šíMu zamieto!. 

Z d,ovodov: 

Rozhodnou je v tomto spore, či žalovaná strana buď na základe 
ustanoveníslužebnej smluvy, buď na zál<1ade ustanovenia zákona opráv
nená je započítať si na odJpočivné požitky, ktoté žalobníkovi ona vy-

*) Porov: Úro sb. č. 27119, 2915 (I). 
Sb. n. S. č. 15290, S643, 8286, 8219, 5804, 4690, 2222, 2198. 

"*) Rovn.ko: Úro sb. Č. 2'424 (I). 
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pláca, tie odpočivné poži~ky, ktoré tento poberá od Zemskej úradovne 
Všeobecného penzljneho ustavu v Bratlslave. . 

pod!'a zápisnice zo dňa 6. d_ecembra 1935. »~trany spoločnym pred
nesom činia nesporným, že St. pozemkovy urad v roku 1928, a to 
I. apríla, prevzal všetkých v činnej služb~ na. pr;evzato?, m~jetku ~a
mestnaných úra.ctníkov a zamestnancov s ~.ym,t lstyml pra~aml ~ P?Vtn
nosťami, aké voči nim mal dosavádny maJItel a pre~zal zar?,ven vse,uky 
... k zo služebny' ch smluv ,pokta!' boly uzavrene exekucnou vnute-· zavaz y , , .d . '1 d 

nOH alebo úradnou správou«. Tento nespo'my pr,e nes Je ~ su a ~ 

b d . 3 5 d·ohocly zo clňa 24. marca 1928, ako to s"ma zal ovana s o ml a . Žl' t . 
strana v svojom podaní. z 21. júna 1936 uVledl~: a ovana s r;una aj 

d ,I . z-I·ado·sti prizvuku,ie že »pro stranu zalovanou ,pro .rozsah v ovo acej J ',. - d' t. ' . k' ' _ 
nároku zaměstnanou na zabranem majetku bylo sme:o ~ ne, ja e na 
roky tito zaměstnanci měli ku dni 1. dubna 1928 'proll_svemu dos~vad
nímu zaměstnavateli«, a udáva d'alej ako _nespomé,. >~~e. rozsah, techto 

·v ků se v ,poměru k dosavadnímu zamestnavatell ndll platnym sta
~~te~l~ resp. platně k tomuto statutu vydanými dodatky<~ a ž; tak »obsah 
statutu byl nepochybně i vůči čs!. státu platnou sluzebn! smlouvou,,: 
§ 29 tohoto štatútu - ako ho aj žalovaná strana ~. svolej do".olacej, 
žiadosti cituje - ustanovuje, že tí za~:e~tna.n~l, ktou, svoJ'li bu~u,cn~st 
zabezpečili vkladom u niektorého pen~ljneho ~.'t~vu al,ebo u P?lstovn;, 
nebudú z tohoto dóvodu nijak na svopch penzljnych narokoch lm podl a 
štatútu prisl:úchajúcich skrátení. 

V spme neboIo tvrdené, že b~. tento štatút mal us_tano,veníe, _ktoré 
oprávňui e zamestnavatel'a k Z;upocltamu na vrU'b odp?cl\nn~ch pozt,tkov 
zamestnancových, prislúchajúcich mu na zákl",de sluzebnej smluvy o~ 
zamestnavatel'a, tých odpočivných požitkov, ktoré zamestnanec pobera 
od iných penzijných ltstavov alebo poisťovní, a to v prípade že pen
zijné prí.spevky plati'l miesto zamestn~nca sám zamestna".atel'. V nedo
slatku takovéhoto výslovného smluvneho ustanovente sluzehnej smluvy 
nemožno však súMasiť s názorom dovolate!'ky, že citované ustanovenIo 
štatútu malo by na mysli len tie požitky, ktoré sebe zamestnancl _~ami 
zo svojich vlastných prostriedkov zaistiH, a že v d,osledku to,~? ,pozltky, 
ktoré im prislúchajú od penzijného ústavu na základe penzljneho po
istenia, v ktoTom penzijné príspevky platil zamestnavatel', mMu byť 
srazené z odpočivných požitkov prislúchajúcich im pucl!'a smluvy slu
žebnej od zamestnavate!'a. 

Otázku či žalovaná strana je oprávnená činiť z odpočivných po
žitkov 'žaJ.~bn.íkových sráfky, o ktoTé ide v tomto spore, na základe 
ustanovenia zákona, najma § 118 (2) zákona č. 26/1929 Sb. z. a n., 
rÍ"ešil odvolací súd bez porušenia hmotného práva v smysl'e zákona. Na 
dotyčné dóvody napadnuté-ho rozsudku poukazuje sa sem hl'acLiaca do
volacía sťažnosť žalovanej strany, k vývodom ktorej treba podotknúť, 
že rozhodnou s h!'adiska použitia hore citovaného zákonného ustano
venia je otázka, či žalobník podliehal v d.obe nadobudnutia nároku_:na 
odpočivné požitky resp. v čase ~zniku nar,oku n,a pohera,me odpocn:
ných po,žitkov p o v i· n n é ol u. pOl'stemu. Tato otazka Je vsak aj podl a 

I I 
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stanoviska žalovanej strany správne vyriešená v smysle zápomom po
dYa stavu, trvavšieho v čase odchodu žalobníka na odpočinok. Poneváč 
však právo žalobníkovo za služehnej smluvy na odpočivné požitky 1'0-
sudzovať treha podl'a s·tavu, trvavšieho v čase vzniku tohoto nál'Oku, 
to jesť dania žalobníka do výslužby, joe pre žalobný nárok bez výmamu 
sku,točnosť, že by žalobník snáď pod.Ya ustanovení č. 26/1929 Sb. z. 
a n. podJoiehal' povinnému. poisteniu penzijnému. 

Žalovaná strana aj v dovolacej ži.adosti - ako to U!Ž hore bolo uve
dené - sama zas1áva stanovisko, že ipre rozsah rnwrokov zamestnancov 
na zabranom majetku bolo smerodajné, aké nároky malí tito ku dňu 
1. aprHa 1928, to jesť dňom ieh prevzatia stranou žalovanou, a že lento 
rozsah určený je platnými služebnými smluvami. Keď tedy žalovaná 
stmna v dovolaeej žiadosti zastáva názor, že na žalobníka majú p'latiť 
ulstanovenia rpozdejšioh zákonov a najma zá:konov, platných pro štát
nyeh zamestnaneov, vchádza sa:ma do rozporu so svojim citovaným 
stanoviskom. 

Keďže však žalov"ná strana pod!'a správneho stanovi'ska súdu od
voIadeho nebola oprávnená srážať z odpočivných požitkov žalobnuko
vých, v)'plácanýeh mu na základe služebnej. smluvy, odpočivné rpožitky 
poberané od penzíjneho ústavu, a to ani na základe ustanovení, smluvy 
služebnej, ani na zákl"de platných zákonných ustanovení, nemol1la si 
po práve účinne vyhradiť vo.či žalovanému právo na srážky, o ktoré 
tUl idle, v dósoJ'cdku ·čeho bez porušenia hmotného práva bala na vrátenie 
týchto bezprá:vnyeh srážak zaviazaná. 

čis. 16257. 

I. Do prlspevkov-ej doby podl'a §§ 12 a 16 zák. č. 26/1929 Sb. z. a ll. 
treba počitať aj prlspevkové mesiac-e nadobudnuté do 31. decembra 
1928 (za účinnosti vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n.), ktoré do tohoto dňa 
Deboly zrušené. *) 

II. Slová )}mal by nárok na tento dóehodok« na konci odst. 1 § 25 
zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. treba vykladať tak, že by poistencovi v deň 
smrti náležal invalidny dóchodok, keby se bol stal invalidnym v smysle 
§ 17 cit. zák., t. j. že bola splnená čakacia doba a smrt' poistencova 
nastala pred uplynutim ochranných lehót §§ 57, 58 a 60 cit, zák. 

111. }}Manžewm« v odst. 2 § 38 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. treba 
rozumeť manžela aj manželku. 

(Ro~h. zlO. júna 1937, Rv IV 268/37.) 

žalobkyňa domáhal'a sa žalobou aj menom svojich neúetilých děti, 
aby žalovaná strana zaviazaná bol-a hraďiť vdovský a sirotský dócho-

',) POTOV.: Úro sb. č. 2555. 
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dok, ktorý jej a jej nezletilým deťom ušiel tým, že žalovaná .~tr.ana 
opominula prihlásiť jej zamr. manžela Voltga'nga M. k penzljnemu 

poisteniu. 
o. b a niž š i e s údy žalobe vyhovely. N a j vy Š š í s ú d do-

volaciu žiadosť žalovanej s(mny zamietol. 

Z dóvodov: 

Žalovaná strana sťažuje si na porušente hmotnoprávneho pravidla 
§ 25 resp. § 31 zák. č. 26/1929 Sb. z; a n .. z d?vo:du, že prizn~ný bol 
žalobkyni vdovský dóchůdok a jej delom slrotčl důchod.ok, hocI zom:. 
Vo].fgang M. v čase svojej s~rti (21. X. 1(33) nemal am,p.otrebn.é .pr:
spevkové mesiace ani nedoslahol 65 rok svojho veku. Stamosť Je ne
opodstatnená. Z ustanovení § 178 cit. zákona id'e nepoch'ybne na jav?: 
že dlo prí-spevkovej ?oby s,~omenu.tej.v §§ }6 ~ 12 CI'~' zakona spadaju 
nielen mesiace nadoDudnwte v jllstenl podll a zakona c. 26/1929 Sb. z. 
a n. lež všetky prispevkové doby zís,kané v penzijnom poistení do 31. 
dec~l11Ibra 1928 ktaré do tohoto dňa neboly zrušené. Od 1. januára 1922 
(účinnosti vl. ~ar. č. 16/1g.23 Sb. z. a n.) bol by mal. však zomr. manžel 
žalobkyne a otec nezl. žal'Obníkov Vlac než 60 prispevkůvých mesiacov. 

. PodJ'a § 2.5 zák. Č. 26/1929 Sb. z .. a .~: n~rok na vd~'~ský dochodo~ 
a pod!'a § 31 cit. zák. nM~k ·na ·slrotcl ?och?dok maj~. tam ~vedJe.ne 
osoby po po-istencovl, ktory v čase svoJho umrtIa pozlval dlochodku 
invalídneho al,ebo starobného, alebo mal by nárok na tento dóchodok. 
Nie je sporné, že zomr. Volfgang M. ani invalídneho ani starobn&ho 
dóchodku pred svojou smrťO'u nepoží,val. Stať »mal by nárok na tento 
dochodol<<< treba· všakv)'klada.f v tom smys:le, že by poistencovi v deň 
smrti nál.ežal! invaJ'í.dny dóahodok, keby sa bo·J. bÝ'val stal invalídnym 
v smysl'e § 17 dt. zákona, to jest že bola splnená č"kacia doba a smrť 
poistencova nastala pred ulplynutím ochranných lehó! §§ 57, 5S a 60 
cit. z"kona. Skutočnosti, z ktorýah by sao podával záver, že Heto pod
mienky nelboly splnené, v rozsudkUJ odvoladeho súdu neboly zistené 
a žalovaná strana rozsudok ten z tohoto d-óvodlu dovo·l,aním nenapadla 
a nevzniesla ani námietku premlč"nia nárokov. 

»Manželom« v II 38 (2) cit. zákona spomenutým treba rozumeť klo
réhokol'vek z man';iel'ov bez oh!'adul na pohlavie, je ním tedy tak manžel· 
ako aj manželka. o.pačné dóvodenie ,do.volatel'ky v dovolacej úadosti 
nemá v z"kone opory, ba je s jeho ustanoven-;ami a s in-Ienciou 
v priamom rozpore. 

čis. 16258. 

Kto tvrdl, že mu na vee zabavenú politickou ,exekúciou prislúcha 
:právo, ktoré nedopúšťa exekúciu, može neprlpustnosť exekúcie uplat
ňovať porad®l práva, až ked' podal proti zabawniu u exekučného 
tp"adu niunietky (§ 112 srprávnebo pOkračovania, vl. nar. č. 8/1928 Sb. 
z. a n.), a námietky boly p r a v opl a tne zamietnuté. 

(Rozh. z ll. júna 1937, R JIl 316/3(7.) 



tl ,I 
!i , 

"1" i', 
, 

-- Čís. 16258 -
970 

s tJ d ,I. S to.! i c e spor pre ,prekážku, uvedenú v bode 2. § 180 
?sp., zastaví I. Dia vod y: Žalobník podal proti žalov<l!nej strane 30. 
]u.la 1936 e;cscmdla.čnú žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia politickej exe
kucle dotycne vecl zabavených v pro-spech žalovanej strany, uvádzajúc, 
že tieto veci sú jeho vl"stníotvom a nie vlastníctvom exekútky D., úč. 
spol. v T. Zástu,pca žalovanej slr<l!ny vzniesol námietku ,pr,ekážky sporu 
podl'a bodu 2. § 180 Osp. a odst. 2 § 112 vl. nar. Č. 8/1928 Sb. z. a n. 
na tom z"klade, že o nilmietkach, ktoré podal žalobník proti zabaveniu 
tf okresného úradu v 1., nebolo dosi'a!' pravoplatne rozhodnuté. Podl'a 
stanoviska žalobníka žalobu bol-o treba podať, aby bola z<l!medzená 
dražba, určená na .3. augusta 1936. Naproti tomu námietky boly pod<l!né 
27. júla 1936, tak že ž<l!loba nie je predčasná. [náč tretia osoba nemusí 
podať námietky podil'a § 112 cit. vl. nar. a mMe hned' hlovať poradom 
práva. Spilsmi okresného úradu v I.,č. 11127/1936, je zistené, že ža:l:o
vaná strana viedla proti exekútke ;po1.itickú 'exekúciu, za priebehu ktorej 
z«bavna nárokované hnutel'nosti a na tie bola vypí,saná dražba na 
3. augusta 1936. Proti tejto exekúcii ,podal' žalobník II okresného úradu 
v I. 27. júla 1936 v smysle § 112 vJ.. nar. Č. 8/1928 Sb. z. a n. námi'etky, 
v ktorýoh uviedol, že zabavené ved sú jeho vh"stníclvom a hadal preto, 
aby exekúci.a diQtyčne nich bola zrušená a aby dra,žba až do vvbavenia 
námietok bola odlo'žená. Okresný úrad v I. rozhodnutím z 31. jÚla 1936 
dražb" odložil do pravoplatného súdneho. rozhodnutia o exscindačnej 
žalobe žalobníka. Rozhodnutím zn 4. októbra 1936 však náJmietky ža
lobmka veone zamleto!. Rozhodnutie loto bolo domčené žalobníkovi 
7. októbra 1936. Proti tomuto rozhodnutiu okresného úradu v I. podal 
žalobník 21. októbra 1936 na poštu odvol<l!nie, klorým sa domáhal aby 
krajinský úrad v B. rozhodnuUe okresného úradu zrušil. Toto odv~l,anic 
dosiaF n~ krajinský Ú"'?· ~ B. predložené~ebolo. Na záldade týchto 
zlstenl sud vznesene] namletke vyho,,-"el z tychlo .c\ovodov: Za znenia 
§ 112 vlad. nar.č. 8/1928 Sb. z. a n. J'asne vy1svitá že tretia osoba ktorá 
. " SI nárokuje ved zabavené politickou exekúciou, na základe vlastníckeho 

práva, má najprv podať námietky u exekučného úradu. Ak sa tento 
presvedčí, že na zabavenú vec prislúoha trelej osobe právo, ktoré ne
dopúšťa exekúciu, zmši zabaveni'e, v opačnom ,prípade urd strane ktorá 
v,:niesla ,námietky, primeranú leholu, v ktorej sa má obrátiť na' porad 
suklomneho prava a po mámom upl'ynutí tejto ],eh-oty maže v exekúcii 
pokračovať, i'tlak odlo·Ží ďalšie pokračovanie až do. pravoplalm,ho Súd
neho rozhodnutia o práve tretej osoby nedopúšťajúcom exekúciu. V sú
denom prípade ,exekučny' úrad včas dražbu odložil a to ešte skor než , , 
mohol, dostať súdne mredomenie o exsdndačnej' žalobe žalobníka, ne
rozhlOdal však hned' o podaných námietkach, preto žalobník nebo-l opráv
nený podávať na súd exscindačnú žal.obu, ale mal vyčkať ro-zhodnutie 
exekučného úradu, v tomto prí!pade okresného úr«du v I. To žalobník 
neučinil .a ked' o~resný úrad jeho námietky zamietol, podal odvolanie 
a na kraJmskom urade v B. sa domáh-a toho, aby rozhodnutie okresného 
úradu bolo zrušené a jeho námietkam bolo vybavené. O tom dosia'!' 
krajinský úrad nerozhodoll a mMe sa stať, že po predlo.žení spisovexe
kučného úradu (okr. úradu v 1.) napadnuté rozhodnutie zruší, námiet-
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kam vyhovie. Z toho j-e nejmé, ž~ jestvuje tu prí.p.ad bodu,2 § 180 ?sp, 
Rek u r z n Ý s ú d usnesenie sudu l. stoh ce z Jeho spravnych c\~vo
, potvrdil ku kterým dodal: K vývodom rekurzu sa len podotyka, 
~~~ žalobe~o-radom práva by bol žalobník oprávn<:;ný len p, o p r a v o
D I a t n o s ti výmeru okresného úradu v l. z,o dna .~. o,~to~ra. 1936 a 
ked'že tento výmer dosial' nie je .pravoplatny, nemoze zaloomk SVOle 
nároky ešte 'poradom práva uplatňovať, lebo v smysle § 1 ~2 ~L nar. 
Č. 8/1928 Sb. z. a n. pred občianskym, SpOTO,!, mu.S1 predchaza! adml
nistratívne pokračovanie podl'a CIt. vlad. nanadema. 

N a j v y Š š í S ú d rekurz žalobníka zamietol. 

D,ovody: 

K správným důvodům nwpadeného usnesení se dokládá: . 
Podl.e § 112 vl. nař. Č. 8/19128 Sb. z. a n. rozhoduje o námitk~c~ 

třetíoh osob, že jejich práva nedopouštějí. exekuci, na. zabav,ené vecI, 
předem sám správní úřad a teprve, neuw,a,-h ~amltanych prav a exe
kuci sám nezruší, dochází na rozhodnutI' radneho soudyu. .,. 

Je pravda, že vl. nař. č. 8/1928 Sb. ,z .. a n. v, hlave ll. o. pohtlcke 
exekuci a zejména v předpisu § 112 nema vyslovneho ust<l!novem .~ tom, 
že _ bylo-li rozhodnutí první- správní stolice napadeno - mll'SI exe: 
kuční úřad vyčkati rozhodnutí odvoladhoúřadu, l~č to je ne~o~hybtle 
zřejmým jak z účelu lIstwnovenl § 112 CIt. ~1. na;." ~by. o namltkach, 
které vyřizuje úřad správní, nerozh:odov~l zaroven radny soud a aby 
se tak zamezila případ,ná rozhodnuti sobe OdporUjlCl, - tak z ~oslovu 
odst. 2 § 112, kterým rozhodnutí, o námitkách a exekuci se pflkazuJe 
II řad u, n i k o H jen e x e k II Č n íi m II Ú řad 'U, který exekUCI po
voluje a provivdl (§§ 101, 105, 112 cit. vl. nař.). 

V tom je zřejmý poukaz na rozhodnu,ti, které vydá správní úřad 
\' pořadu stoiÍC jako svoje konečné rozhodnutí, jak plyne také i z odst. 1 
bod 2. § 126 a z odst. 1 § 113 cit. vl. nař., že odvoliťní z rozhodnutí 
o námitkách podle § 112 má odkladný účinek. 

Podle tohoto právního stav'u je zbytečno zabývati se nepří,padnýrni 
vývody rekursu o fakultativní' právní povaze námitek. 

, o 

čís. 11)259, 

o rekurze proti usneseniu vyrovnacieho komisára v zemedelsk0ll! 
vyrovnacom pokračovaní, I<torým boliQ rozhodnuté o námietkach proh 
l1rčeniu odhadnej ceny. rozhoduje vrchný súd. 

(~ozh. z 15. júna 1937, Nd IV 12/37.) 

V zemedeJ.skom vyrovnacom pokračovaní stanovil okresný súd v K. 
podi1'a odst. 2 § 9 vl. n«r. č. 76/191,3.6 Sb. z. a n. odhadnú cenu nehnu
tel'ností vY'rovnacieho dlžníka. Proti jeho usneseni'UI o tom podal vy-
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rovnací dlžník námielky. Okresný súcl námietky zami,etol. K r a j s k Ý 
s ú d v K. neuznal svoj'll veenú príslušnosť k vybaveniu rekurzu vyrov
nadeho dll,žníka proti. tomuto za-mietavém-u Uisneseniu z d ,6 vod u" že 
o rekurze proti usneseniu v zemedel-skom 'vyfG'vn"com pokračovaní, kto
rým boly zami,etnuté námietky proti mčeniu odhadnej ceny, má rozho
dovať vrohmý súd (Sb. n. s. Č. 1543G), a postúpH spisy vrehnému súdu 
v K. V r c h n Ý s úd v K. vrátil spisy krajskému súdu v K. s tým, aby 
o rdm",e rozhodql v obore svojej p6sobnosti, lebo usnesenie, ktoré j'e 
napadnuté rekurzom, vyniesol okresný súd ai<o súcl odhadový (exe
kUlčný) a nie vyrovnací komi,sár. 

Na j v y Š š í, s úd rozhodujúc pod!'a obdoby § 51 Osp. negativny 
kompetenon'ý konflikt medzi kraj,ským súdom v K. a vrchným súdom 
v K. vysl'Ůvil, ž,e k f'0zh'Ůdnutiu o rekurze príslušný je vrchný súd v K., 
leoo nwpadnuté u.snesenie vydané boIo podl!'a spisov vyrov;nac;m komi
sárom (§ 192 konk. por., § 10 vyr. p'Ůr.) , a poukázal pri tom na d6-
vody rozhodnutia Sb. n. s. Č. 15433. 

čís. 16260. 

Uplatňovanie nároku na vrátenie preplatku dávky z majet1w, ktorý 
bol finančnými úradmi už určený, pOddlžníckou žalobou - patci na 
porad práva. 

(R07Jh. zo 11. júna 193<1, R III 348/37.) 

Žwlobník domáhal sa ž"lobou, aby žalovaný erár zaviazaný bol za
platiť mu 5.810.80 Kč s prísl. a ž"lobu oclÓ'v'odňoval tým, žeexekučne 
zabavil pOh!'adávku svojej dlžníOky Hel,eny C. proli. eráru na vrátenie 
preplatk\.l na dávke z majelku, že tento preplatok bol' finančnými úrac\mi 
v uvedenej sume už určemý a že mu bola zwhavená pohl'adávka priká
zaná k vybf"TI'iu,. - Žalovaný erár nami,etal nedostatok poraclu práva 
pow!'a bodu 1. § 180 Osp. (§ 63 Č. 1 z<ik.č. 309/1920 Sb. z. a n.). 

S úd.1. s t o I i c e námi'etke vyhovel' a spor zastaviL Rek u r zn Ý 
s ú d uS'nesenie S'údu I. stol,ice zbavil účinnosti a uložil mu, aby vo veci 
pojednávaL 

Na j vy Š š; s úd rekurz žalovaného eráru zamielo!. 

D,ovody: 

Ž"lohmík nBclomáha sa súdneho určenia existenóe alebo výšky spor
ného preplatku na dávke z majetku, co by skutočne nepatrila na porad 
práva, a}e sám vychádza z mč.enia tohoto preplatku finančnými úradmi 
k tomu povolanými. Púhe ústeni,e tohoto administraUvneho U'rčenia pre
platku však nebolo by oným súdnym určením na porad práva nepa
lriacim .. 

Jad-rom tohoto poddlžníckeho sporu joe otázka, či je žalovaný čs!. 
lítát - v dosledku tvrdeného zabavenia a prikázania k vybra:niu údaj
nej pohl'adávky žalobníkovej dl;žníčky Heleny C. na spomenutom pre-
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laiku na dávke z majetku - ako .podc\lžník povinn~_us'P:,kojiť poh!'a
~. ku žalujúceho exekventa. Nejde tu v podstate ° mc t.~eho ako o ~e
a~~áciu záložného, tedy súkromného práva, nadobudnuteho zabavenlm 

ohradávky a chráneného úkazmi pO,d!'a čl. IV § 45 novely Č. 23/1928 
~b. z. a 'll., tedy o nárok súkromnop;avny.• ..,.' . 

Otázka či tvrdenia žaloby sú spravne a vobec CI su dane podmlenky 
žalobného' nároku" je vecou merita sporu. 

čis. 16261. 

Na porad práva patri rozhodovať o nepripustnostiexekúcle, kW: 
berný úrad zabavn mobilárnou exek~ci0!1 prisl~stvo, ~~ut~l'no:tl 
dlžnika, na ktorej je pre žalobníka vlozene hypotekame zalozne pravo. ) 

(R'Ůzh. z 24. júna 1931, R III 366/31.) 

S ú do I. s t o I i c e žalobe, ktorou sac\o~áha~ žalob~ík a~o hypo
tekárny veri,te!', aby bolo uznané, že žalova?ym .ft.nančnyo; er~rom _ za: 
bavené predmety sú príslušen'stvom mehn::,_tel no~tl, na ktoru ma vlozene 
hy,potekárne zá10žné právo a preto nemoze byt na beto predmety ve

. dená Hlobnáma exekúda, crastočne 'vyhoveJi. 
O do vol a c í s ú d rozsudok súdu I. slolice zrušil a spor pre sporu 

pr-ekáŽ<ťjúcu okol-nosť PlQďl'a § 180 Č. 1 Osp. zastavIl. . 
Na j v y Š š í' s úd rekulfZu žalo~níka vyho~el, usnese~le .odv?la

cíeho súdu účinnosti pozbavll a ulozll tomuto~udu, aby daleJ pOJed
nával a znOlva rozhodol. 

D ó vody: 

Najvyšší súd ,ne,súhlasí sooc\vol~cím ,súdom: .že žaloba sÚ,denej -'?ZO
pry je vylúčená z por-ad uprluva a ze .otazku, Čl Je samostatna ~obl!arna 
exekúcia: na pr,edmety spís"né v zájomnýoh protokol-och berneho ~radu 
v T. prípustná, možno riešiť a ro,zhodnúť len v pokračovaní e~ek~cnom 
a že sú k tomu príS'lušné iba finančné úrady pod!'a § 358 za:k c, ?6/ 
1927 Sb. z. a n. - Treba súhl.asiť s právn.ym názmom súdu I. stolIce. 

Niet síce o tom pochybnosti, že v· exekučnom pokračovaní m6~e 
i treHa osoba - kdy i žalobkyňa ako hypotekárna ventel'ka - ozna
mtť exekučnému úr"du, že určité zabavené p!redmety sú príslu,š-enstvom 
nehnutel'nosti a že tedymóžu byť zO!bavené len s nehnutel'nO'sťou samou 
(§ 2 čl. VI. zák Č. 23/19'28 Sb. z. a oll., ktorý pod!'a § 362 zák Č. 16/1921 
Sb. z. a n. platí i 60 do hernej eJ<ekúcie) l,ebo však eJ<ekUlčný úrad, .po
neváč ide o predpis rázu d'on.uco~a~'ieho: má ~, m o 'e 1 Ú ~r ~ di ~ ZI,~t1ť 
vlastnosť prí,sluš,enstva a ak J'U zlStI, ma moblJ.arnu exekuclU d,olycne 
takýchto preclmetov zrušiť (§ 358 zák. Č. 16/1927 Sb. z. a n.). 

Ale z toho neplynie, že by žalobkyňa, ktorá nie j.e hern?u eJ<ekútk?u, 
ale osobou treťou, bola odkázaná len na toto admlntstratlvne pokraco-

*) Viď: Úro sb. č. 153'1. 
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vanie. Jej žaloba, tvrdiaca v podstate právo nedopúšťajúce výkon exe
kúde, je žal·obcu podl'a § 357 zák. č. 76/1927 Sb. z. a n., tedy žalobou 
patriacou nepochybne na porad práva (porov. Sb. n. s. Č. 2466, 6073 
a \0576). 

Otázka, či sú dané podmienky tejto ža·loby, patrí na merítum ved 
a preto bolo rozhodnuté a:ko je shora uvedené. 

čis. 16262. 

S lesným majetkom bývalého král'ovstva uhorského prešly podI'a 
zák. č. 354/1921 Sb. z. a n. na československý štát aj pobl'adávky sa
mostatných lesných správ za odpredané drevo proti obyvatel'om ma
ďarským, ktoré boly splatné u týchto lesných správ. 

Na tieto pobl'adávky nevzťahuje sa ani úmluva z 26. mája 1928 
Č. 55/1930 Sb. z. a n.,ani pOlldejšie úmluvy, uzavrené medzi česko
slovenskou republikou a král'ovstvom Maďarským, a sú splatné v ko
runách českoslcvenských podl'a kl'úča 1 K = 1 Kč. 

(Rozh. z 25. júna 1937, Rv III 910/35.) 

Verejná obchodná spoločnosť "Móde F. a syn v Budapešti« - ktorej 
spo]očn.íkimi boE teraz už zomrelý Móríc F. a Teodor F. - uzavrela 
s král'. I1'h. erárom dňa 25. febrwlra 1914 'smluvu, pedil'a ktorej k.rál'. uh. 
erár medzi iným edpredal firme "MórÍ-C F. a syn« asi 17.000 m' užit
kového dreva z obvodu lesnej správy vL. (tera·z na Slovensku), ktoré 
sa malo vyrúb-ať v obvode tejte lesnej správy v rokoch 1913~1915. 
Drevo m"I:o byť odovzdané kupHe,!'ovi a prevz<t!é na skladišti I-skei 
pí-1y na br·ehu Váhu v L. alebo na žeJoezničnej stanici v L. Kúpna cemi 
bola splatná Ul pokkldnice král. uh. hlavného l·esného úradu v H. (teraz 
na Slovensku), alebo v prí,pade zmšenía tejto pokladnice Ui inej pokladL 
nice, ktmú ·král'. uh. erár Isvojhočasu určí. Na zaokrytie kupnej ceny 
musel kupitel' složiť to,l'ko cenných papierov, aby i·ch hodnota prevy
šovala hodnotu dreva aspoň o 10%. Tieto cenné p"piery - ako aj 
kauciu v hotovosti - hol kupite!' povinný složif akic mčný záloh do 
depozitu u pokladnice uh. král'. hlavného lesného úrad'u v H. V prípa,cte 
nevymenenia cenných papierov .kupit~!'om do. 6 mesiacov bol krá!'. uh. 
erár o ,p r á v n e n Ý cenné papie-re na zbytok kúpnej ceny speňažiť. 
Kúpnu smluvu podpísali: za firmu »Móric F. a syn«: Móric F. (tiež vo 
vlastnej osohe), spoloční:k firmy: T·eodor F. a Augusta F. rod. L., man
želka Mórice F., ktorá prevzala ·solidáme zaručenie spolu s Mórieem F. 
Smluv a bola n" základ·e poverenia král'. uh. ministra orby schválená 
pre-dnostom král'. uh. vrchného lesného úradu v H. Firma »Má-rie F. 
a syn« složila u pokladnice král'. Ulh. vrch-ného lesného úradu v H. a 
u berného úradu v M. (teraz na Slovensku) cenné papiere (válečné 
pMičky, 4% uh. km. renty a záložné Hsty hudapeštíanskej sporite!'ne) 
a odohrala d-revo ešte pred 28. októbrom 1918. 
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Oňa 31. júla 1915 dl>šlo medzi král'. uh. erárom, za:stúpený1m uh. 
král'. hlavným lesným úradom v H., a firmou »Mórie F. a syn« k po
konaniu, podl'a ktorého mala firma »Móric F. a syn« pohll'adávku, vy
plývajúcu z vyúčtovania ulh. král'. hlavn.ého lesného úradu v H., vy·· 
platiť v 10 rovných polročných splátkaoh, takže celá poh!'adávka mala 
byť úplne vyrovnaná do 1. júla H}21. V os.vedčen,í- z .18. júna 19~5 sv,;>lil 
Móric F. k tomu, aby de]'.om zabezpečema p{)'hl adavky uh. kral. eraru 
a eíel'om zabezpečenia prípadných budúcich pohl'aclávok bolo vložené 
záložné právo po výšku 185.000 rak. wh. korún na jeho nehnute!'nosti 
v M. (teraz na Slovensku). 

Spoločník firmy »Móric F .. a sy~« Móric F. zom~el d?~ 14. se,ptemb.:~ 
1917. Podll'a vyhlášky, uverejnen,ej' v »Kozponl1 e[teslto« v Hudapesl1 
z Il.deeenrbra 1924 bol Mórie F. z obchodného registra vymazaný a 
fi"ma bez zmeny textu prepí,saná na Teodora F. ako jediného majitel'a 
firmy. Pod!'a vyhlášky v »K6zponti értesílO« z 5. lebruára 1925 p'rešla 
ll"ma na Arnošta F. 

Poh!'a-dávka wh. král'. erám :pToti firme »Móric F. a syn« nebola dňa 
28. októbra 1918 ešte úplne vyphtená. čs1. riadi.te:l'·stvo štátnyeh lesev 
a statkov v H. prihlásilo v roku 192.0 u českosl-ovenského zúčtovacieho 
ústavu úhrnnú starokomnovú pohil'adávku K 534.657.77 z titulu kúpnej 
'ceny za stavebné drevo atd'., dodaného firmle »Móric F. a syn«, Česko
. slovenský zúčtovací ústav však túto pohl'adávku vylúčil rozhoc\nutím 
z 22. júla 1930 z clearingu českosloven~ko-maďarského, z dovodu, že 
veritel'om je československý štátny podnik (čl. 7 bod a) úmluvy medzi 
republikou, Československou a Iorill'ovstvom Maďarským, č. 55/1930 
Sb. z. a n .. ). 

českeslovcenský štát podal dňa 16. -Dovembra 1931. žalobu na 
1. Teodora F., 2. Arnošta F., 2. Augu.stu F. rod. L., 4. Dr. Rudolfa F., 
5. Amnku M. a 6. Hel'enu K., ktorou S'a domáhal zaplatenia 522.645 Kč 
15 hal. titulom ned,oplatku kupn,ej ceny dre-va s úrokmi, a to: 

Proti 1. a 3. žalovaným ako .smlulvným stmnám, proti 2. žalovanému 
"ko prejímatel'oviobchoctu. na zákl"de zák. čl. LVII: 1 908 (tito žalovaní 
mčÍa solidárne a neobmedzene), proti 4.-6. žalovaným ako dedičom 
zomr. Mórica F., ktorí ručia po výšku zded·enej pozostal'OSti. Mimo to 
domáhal sa žalujúci českosl'Ovenský štát h)'potekárnou žalob-ou proti 
všetkým žalovaným, aby boli rozsudkom zaviazaní trpeť, "by sa žalu
júca strana uspokojila čodo $ovoi-ej poh!'adávky až do výšky 185.000 Kč 
cxekučným predajom nehuute.I'ností zomr. Mórioe F. v M. 

Arnošt F. (2. žalovaný) sa k pojednávaniu uedosta·vil, ani sa ne
bránil. Ostatní žalovaní bránili sa v podstate tým, že 

1. žalobná poh;]'adávka podliehala súpisu pO'd!'a § 1, odst. 5 vlád. 
nar. č. 224/1924 Sb. z. a n. a prelo pod!'a § 10 cit. vláJd. nar. nemaže 
byť po dobu platnoslti' tohoto vlád. nar. súdne vymáhaná, 

2. že žalobná pohl'adávka j:e v smysle oeld. II. čl. 7 bodu a) úmluvy 
medzi r.e-publikou československou a krá!'ovstvom Maďarským o úprave 
d}žob a poh!'adávok v starý1eh korunách rakúsko-uhorských (č. 55/19<3.0 
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Sb. z. a n.) vyňatá z clearingu československo-maďarského ako aj 
z účinnosti súkromného práva československého a v dosledku toho až 
do dohody, ktorá sa má uskuločniť v budúonosti medzi republikou čes
koslovenskou a krá!'ovstvom Maďarským a na ktorú poukazuje bod 3. 
závmečného zápi,su úmluvy Č, 55/1930 Sb, z. a n., niet normy, pod!'a 
ktorej sa tento spor dá riešiť, a preto poh!'adávka nie je žalovale!'ná, 

3, namietali nedostatok aktívnej legitimácie žalujúcej strany tvrdiac, 
že žalobná poh!'adávka ,podl'a čl. 191 trianonskej miemvej smluvy 
(č. 102/l/.:l22 Sb. z. a n.) v·obec neprešl'a na československý štát, ale 
prešly naň len veci hOlUltel'né a nehnute'l'né, ležiace na nadobudnutom 
území, žaJobná pohl'adávka bola však slÍ'kromnoprávnou pohlľadácvkou 
uh. král'. eráru, ktorá - pod!'a obšírneho dovodenia žalovaní'ch - ne
bola spojená s územím, pripadl'ým republike československej, -

4. nami.etali premlómie žal:ohného nároku, leho v čase podania ža
loby už '~plynula 5 ročná premlčacía lehota, stanov'ená v § 121 obch. 
zák .proti jednotlivým členom verejnej obchodlnej spoločnosti a toto 
premlčanie vzťahuje sa aj. na dedičov po zomr. Móricovi F., -

5. tvrdili, že žaJobná pohl'adávka stala sa hezpredmelnou, resp. bola 
usporiadaná nit základe dohOd, sJednaných s Maďarskom v Paříži dňa 
28. apríla 1930 o záv,azkoch, vyplývajúcich z Trianonskej smluvy 
(č. 81/1931 Sb. z. a n.), -

6. tvrdil.i, že česl<oslovenský štát nemaže po'žadovať zaplateníe po-· 
hJ'adávku v ósl. komnácch, lebo nastal prípad' hospodárskeho znemož
nenía, smluvné strany nemohly p'redvidať hospodárske zmeny, najma 
valutovú rozlu:ku a z tejto zmeny by vznikla ža,lovaným nepomerna 
škoda a žalujúcej strane nepomerný zisk; okrem toho otázka meny v,obec 
ešte nebolauisporiadanáa pr,eto je žaloba predčasná, -

7. namietali, že pohll'adávka t>h. krá:l'. eráru bnla úplne 'krytá cen
nými papiermi a žalujúca strana, resp. jej právna predchodkyňa boly 
podra obch. zák. ako aj podl'a 'smluvy povinné uspol<ojiť sa predajom 
týchto cenných papierov; keď tak .neučinily, nel<onaly s o~patrnosťou 
rÍ'adneho obchodníka, nako.l'ko cenné pa,piere v dosledku ieh nezame
neni·a za nové štátne papiere úplne stratily svcF hodnotu, -

8. vo veci samej zap-reli výšku požadovanej istiny a jej úrokov, udá
vajúc, že úroky sú premlčané. 

S úd I. s t o li ce - zaoherajúc sa predovšetkým nácmietl<ou ža
lovaných vyššíe pod 1. uvedenou, ktorú uznal za neopodstatnenú ._
žalobu proti všetkým žalovaným zamietol v podstate z toho d a vod u, 
že od 11. decernbra 1924 resp. 5. febmácra 1925, keď zánik členstva zomr. 
Mórice F. resp. Teodora F. bol u,verejnený v »Kozponti értesít6«, do 
podania žaloby uplynulo viac než 5 rokov a preto je žaloba podI'a § 121 
v spojito,sti s posL odst. § 123 obch. úk. proti členovi firmy: Teodo
rovi F. a proti dedičom zaml'. MórÍ'Ca F. - a v d,6sledku subsidiárnosti 
mčiteI'ského závazku Augusty F., rod. L. aj proti tejto - preml'čaná 
a tým stala sa aj hypotekárna ža.]oba proti I. a 3.-6. žalovaným bez
základnou. Dot)'čne nebrániacehn sa žalovaného Annošta F., ktorý je 
žalovaný aj z tohn ďalšieho d6vodu, že prevzal obchod firmy "Móric F. 
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a syn" a preto ručí za zaviazanosť tejto firmy podl'a úk. čl. LVl1: 
1908, skúmal súd I. stolice v smysle § 443 Osp. aj clot)'čne tohoto ža
lovaného, či žalobný nárok podl'a žalobného prednesu obstojí, a za
mietol žalobu z toho dovodu, že žalobná pohl'adávka v smysle čl. Hi! 
Trianonskej mierovej smlu'vy neprešla na československý štát, v dó
sledku čoho žalujúca strana nie je aktívne legitimovaná. 

Od vo I a c í s ú cl dotyčne 1. a 3.-6. žalovaných vyniesol odde
lený konečný rozsudok a potvrdil rozsu-dok súdu I. stolice. Z d 'o v o
d o v: Odvolací súd nespoznal žiadnej sporuprekážajúcej okolnostI, 
ktorej by bolo treba dbať z úradnej povinnosti, lebo, ako nižšie bude 
uvedené, zaujal stanovisko, že žalujúci štM stal sa vl,astníkom sporne] 
poh!'adávky a že poh!'adávka tá ani súpisu pod!'a vlád. nar. Č. 224/1924 
Sb. z. a n., ani clearingu podl'a úmluvy čís. 55/1930 Sb. z. a n. ne
podlieha. Dovolávanie sa bodu 3. záverečného zápisu úmluvy čís. 55/ 
1930 Sb. z. a n. neuznal za priliehavé, lebo v tomto zápise bolo so 
strany československej republiky jedlnostranne prejavené, že tým, že sa 
úmluva č. 55/1930 Sb. z. a n. nevzťahuje na dlhy a pohl'adávky smluv
ných štátov a štátnych podnikov (oddiel,lI, čl. 7 bod a) cit. úmlUVY), 
republika československá neodopiera ochotu jednať v hudúcnosti 
o úprave týchto dlhov a pohl'adávok. Tento ,prejav, kým Sea ujednanie 
nestalo, neprekáža žalujúcemu československému štátu, aby pohl'aclávku 
uplatňoval podl'a noriem v tuzemsku, platných. 

Pokial' súd I. stolice neuznal aktívnu legitimáciu žal'lljúcej strany, 
odvolací súd toto rozhodnutie pokladal za mylné; uviedol, že za ziste
néh-o skutkového stavu plynie, že firma "Móric F. a syn« nie len mu" 
se].a složíť, ale aj skutočne složila cenné papiere do pokladnice býv. 
uh. krá!'. hlavného lesného úradu v H. a spoločník firmy: zomr. Móric F. 
povolil aj kaučnú hypotéku na svojích nehnutel'nostiach v obci M.; tým 
holo mčené, že pohil'adávka má byť z'lplatená v H., pr\padne v M.; 
'keďže níe je sporné, že tak obec H., ako aj obec M. leži,a na územi 
československej republiky, získala Československá repubJi.ka podl'a 
ustanovenia čl. 191 Trianonskej mierovej smluvy (č. 102/1922 a zák. 
Č. 354/1921 Sb. z. a n.) spornň pohl'adávku, lebo táto jestvovala na 
získanom území. Po zistení aktivnej legitimáde žalli'júcej strany za
oberal sa odvolací súd námietkou premlčania žalobného nároku podl'a 
§ 1210bch. zák. a v tomto smere dotyčne I. a 3.-6. žalovaných osvojil 
si odvolací súd stanovisko s údu. 1. stolice, že premlčanie to nastalo a 
poukázal na správne d,ovody rozsudku súclu 1. stolice. Dotyčne 2. ža
lovaného ako majite!'a firmy vyriekol odvolací súd, že zamietavý dovod 
premlčania neobstojí a dotyčne tohoto žalovaného treba previesť ďal'šie 
zistenie sporných skutkových okolností, a preto v smysle § 367, odst. 2, 
Osp. vy:niesol oddelený konečný rozsudok. 

K dovolaniu žalujúcejstrany ,pripojili sa 1., 3. a 4. žalovaní, na
padlli tú časť diovodov rozsudku od'volacieho súdu, v ktorej odvolací 
súd vy'slovil: I. že žalobná pohJ'adávka prešla pod,l'a zák.č. 354/1924 
Sb. z. a n. na žalujúcu stranu a 2. že ustanovenia úmluvy Č. 55/1930 
Sb. z. a n. neprekážajú tomu, aby žalujúca strana mohla pohl'adávku 
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uplatňovať pod!'a noriem, pla,(ných v československej republike, a na
padli rozsudok odvolacieho súdu najma z toho dovodu, že odvolací súd 
nezaoberal sa s námietkou, že žalohná ,poh!'adávka stala sa bezpred
metnou resp. bola usporiadaná v dohodách, podpísaných dňa 28. apríla 
1930 v Paríži (č. 81/1931 Sb. z. a n.). 

Na' j v y Š š í s ú cl. pripojovadu žiadosť 1., 3. a 4. žalovaných od-
mietol, na dovolaciu žiadosť žalujúcej stranyrozsudok odvolacieho súdu 
rozviazal a tomu,to súd'u uložil, aby vo veci ďalej pokračoval a znova 
rozhodol. 

K P r i poj o v a c e j ž i a d o s t i 1., 3. a 4. žalo van Ý ch: 

U poh!'ad<Í!vok, ktoré prešly v smysle zákona za dňa 12. augusta 
1921 ,č. 354 Sb. z. a n. na republiku československú, treba rozozn<Í!vať 
medzi. poh!'adávkami bývalého Uhorského štátu a med,zi pohl'adávkami 
jeho štátnych podnikov. 

Keď prevádzal štát nejaký podnik, na pf. po!'né - alebo lesné hos
podárstvo, tabakovú továrňu atď., podniky tíe majú sa pokh,dať za sa
mostatné hospodárske jednotky (ako na pf. filiálky nejakého podniku). 
Pohll'adávky takej hospodárskej jednotky sú súčktstkou íeh majetku a 
preto - pod!'a všeobecných právnych zásad, keď nie je iné vyhradené 
- sledujú osud týchto hospodárskyeh jednotiek. Keď tedy taká hospo
dárska jednotka prejde na iný právny podmet - bez vymienenía opaku 
- prejde na tento právny podmet aj všetko imanie, patriace tejto hos
podárskej jednotke, teda aj jej pohl'adávky, a to bez oh!'adu na okol
nosť, kde sa nachádzajú v č<tse prechodu práv. 

Lesné hospodárstvo bývalého Uhorského štátu, spravované uhor
ským král'ovským hlavným lesným úradom v H., - ako to vysvitá 
z prHoh žalobnéha spisu - bolo samostatným podnikom bývalého. 
Uhorskéha štátu. Malo samast<ttnú pokl",d'nicu, kde sa maly konať pla
tebné povinnosti, za smluvy vy,p-Iývajúce, a mala sa s.Jožiť kaucia; spo
menutý hlavný lesný úrad uzavi-eral aj pokonávky s druhou smluvnou 
stranou, hocí s výhradou schválenia ministerstva zemedelstva. -

Keď tedy tento samosta-tný lesno-hospodársky podmik prešiel podl'a 
zákona z 12. augusta 1921, Č. 354 Sb. z. a n. do vlastnfctva českoslo
venskej republiky, prešly na ňu' aj pohl'adá",ky tohoto. podniku, a to 
bez ohhdu na ta, kde sa n'achácdzaly v dobe prechodu, t. j. clňa 
28. aktóbra 1919. 

Je tedy správny názor odvolacieho súdu, že sporná po'hll'adávka 
prešla na Česka'slavenskú republiku a že tak československý erár je 
aktívne legitimovaný uplatňavať spornú pohl'adávku. 

Bezzákladne sťažuj'ú si 1., 3. a 4. žalovaní, že odvolací súd vyriekol 
protizákonne, že ustanovenia medzinárodnej úmluvyč. 55/1930 Sb. z. 
a n. neprekážajú uiPJ.atneniu spornej pohl'adávky. 
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Je síce správne stanoviska týchto žalovaných, že táto úmluva, usku" 
točnená medzi republikou Českaslovenskou a král'ovstvom Maďarským 
o úprave dlhov a pohl'adávok v starých korunách rakúsko-uhorských. 
pod,!'a článku 7 lit. a) nevzť<thuje sa na dlhy a pohl'adávky smluvných 
štátov a tátnych podnikov, a tak nemaže sa vzťahavať na spornú po
hJ'adávku ani ustanovenie 2. odstavca článku I. tejta úmluvy, pod!'a 
ktorého a všetkých ostatných dlhoch a pohI'adávkach, uvedených 
v článku 231 lit. d) pasledný odsta'vec a v článkul 254 Triananske'j mie
rovej slmluvy, ktoré nie sú upravené ustanoveniami odrdielu V. a ani nie 
sú zahrnuté do výnimiek čl. 7 tejto úmluvy, platia predpisy súkram
ného práva onoho z ohoch štátov, súkromného práva, ktorého bude treba 
použiť pod!'a všeobecných zásad, a že týmto ustanovením treba pokla
dať otázku meny a prepočítacej sadzby za upravenú pad.!'a čl. 231 
bodu d) posL adst. Trianonskej mierovej smluvy. Z toho, že citované 
ust",novenia sa nevzť<thujú na dl'hy a pohtl'adávky štátll a štátnych pod
nikov, však neplynie, že československý štát by nemahol uplatníť po
hl'adávky naň prešlé, a to tým menej, lebo pohl'ad'ávky prešly na Čes
koslovenský štá-t v smysle zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. a padl'a to
hoto zákona u:platnenie týchta pohl'adávok nie je závislé ani od novej 
medzinárodnej' úmluvy ani ad pozdejšieho mčenia meny a prepočítacej 
sadzby. 

Stanovisko 1., 3. a 4. žalova.ných, že spornú pohl'adávku nemožno. 
uplatniť do vzniku novej dohody medzi republikou československou a 
král'ovstvom Maďarským pod!'a 3. bodu záverečného zápisu k úmluve 
Č. 55/1930 Sb. z. a n., nemožno srovnať s absahom dosia!' nezrušeného 
zákona Č. 354/1921 Sb. z. a n. 

Odvolacíl súd nepomšil tedy zálmn, ked' nepokladal za prekážku 
riešenia tohoto sporu u:slanovenia úmluvy Č. 55/1930 Sb. z. a n. Aké 
opatrenia učinila m~ďar~ká krá!'ovská vláda doty-čne súdnerua pokra
čovama prah republlke ceskoslovenskej, ked' predmetom pokračovania 
je poh:l'adávka alebo dlh štátu alebo štátneho podniku (§ 4 nariadeni~ 
maď. krá,!'. ministerstva za diía 23. má'ja 1930 Č. 2350/19(30 M. E.) tu 
nemaže pr~sf v úvahu. ' 

Pri takých okolnostiach a vzhl'ad,om na to, že ni'et medzinárodnej 
úml~vy, ktorá by určovala nejaký prepočÍ'tací k!'úč dotyčne poh!'adávok, 
ktore pnpad:ly v sn;ysle článku, 191 Trianonskej smluvy a zákona č. 354/ 
1921 Sb. z. a n. Ceskoslovenskej republike, je samozrejmé, že prepo
čítanie týchta pohl'",dávak má sa stať v smysle § 5 zákona z 10. apríla 
1919, Č. 187 Sb. z. a n. v pomere 1 Kč k 1 korune, lebo platenie má sa 
stať v H. 'Ua Slovensku, tedy na území republiky českaslovenskej. Ne
mMe byť sporné, že poh!'adávky, ktoré v smysle zákona č. 354/19i21 
Sb. z. a n. prešly 'll"; Československú republiku, majú sa prepočítať 
v t?mto pom~re :prott t,uzemcam, a ~udzaz.e~ci nemóžu žiadať výhod
nejSIe prepobtame, ked met medzmarodnej umluvy a zákona ktoré by 
ím toto zaistily. ' 

Ne.možna, sú~lasiť s právnym stanovi'Skom 1., 3. a 4. žalovanýoh, že 
sporna pohl adavka zamkla preto, lebo erár mal právo predať cenné 
papIere, slažené ako kauóu, a z ioh kúpnei' ceny sa u,spokojiť, ako' aj 
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v d6sle"dku ustamovenia dohody, podpísanej v Haagu dňa 20. januá.ra 
1930 a jej príloh, resp. v d6s1e'dku dohOd, uzavrených v Paríži dňa 
28. apríla 1930 o závazkoch, v}1plývajúdch zo smluvy Trianonskej 
(č. 81/1931 Sb. z. a n.). 

Žalobník mal síce právo, nebol však povinný zpeňažiť cenné papiere, 
uložené ako kauciu, a tým, že tohoto práva nepoužil, neporušil pečli
vo'sť riadn,eho obchodníka, alko to 1., 3. a 4. žalovaní tvrdía. Z ustano
vení smluvy, pri:pojenej pod A), citovaných tými-to žalovanými v dovo
lacej odpovedi, ale ani z iných ustanovení tejto smluvy nemožno zistiť 
to, čo títo žalovaní tvrdia, že erár ako držitel' zálohu mal so strany firmy 
»Mórie F. a syn« neobmedzené poverenie na odpredaj dotyčných cen
ných pa.pierov. 

. 60 sa týka spomenutých rnedzinárodných dohód, treba .poznamenať, 
že tieto usporiadaly zaviazanosti Maďarska a ni·e zaviazanosti tých 
osób, ktoré boly dl.žné bývaléml1llklrálo\éstvu Uhor,skému a jeho štátnym 
podnikom. 

Z týchto dohod mohla by mať tu význam jedine dohoda 1. »0 ujed
naniach medzi Maďarskom a veritel'skými mocnosťami« a aj z tejto 
dohody len článok 9., lebo lba tento článok má ustanoveni a . dotyčne 
imanla maďarských pdslušníkov. Tento článok vzťahuje sa na likvido
vanie imania mad'arských prísluišníkov, nemožno preto z tohoto článku 
uzatvárať na to, že zanikly pohl'adávky, ktoTé v smysle článku 191 
T.rianonskej smluvy prešly na štMy nástupnícke, keďže tieto pohl'a
dávky možu trvať nieIen proti maďarským príslušníkom, ale aj proti 
príslušníkom iného štátu. 

ll., 111. a IV. dohoda v tejto otázke v,óbec nemMe prísť do ohl'adu. 
Na tom, ČO je upravené v týchto dohodách, nič nemení, že podra 

2. odstavea úvodu k týmto dohod{rm, účelom pojednávaní, predchádza
júeich precl spomenutými dohodarni,bolo, »aby upravily úplne a defi
nitívne otá~ku finančných závazkov, pripadajúcich Maďarskul na zá
klade Trianonskej smluvy, prímeria z 3. novembra 1918 a všetkých 
úmluv ich doplňujúcich, a zaisti1y úpravu rozporov povahy finančnej, 
ktoré vznikly medzi Maďarskom alebo maďarskými príslušnikmi so 
strany jednej a nieklorými mocnosťami alebo ich príslušníkmi so strany 
druhiej«. Avšak ani z tejto 1., 2. a 3. žalovanými citovanej vety neplynie, 
že srpomenuté dohody chcely urpraviť aj pohl'adávky, prešlé na nástup
nické štáty poďl'a článku 191 Trianonskej smluvy. 

Pripojovada žiadosť L, 3. a 4. žalovaných je tedy vo ved bezzá
kladná, formáln,e však neprípustná, lebo proti clovodom rozsudku je 
možný opravný prostriedok len, keď majú ráz rozhodnutia, a preto ju 
bolo treba odmietnuť. 

K dovolacej žiadosti žalobníka: 
Žalobník sťažuj e si právom preto, že odvolací súd pokl'adal pohl'a

dávku za premlčan-ú, leho odvolací súd svojim stanoviskom v tejto otázke 
,poruši'] materialne právo, najma zákon z 18. decembra 1926, č. 256 Sb. 
z. a n. Pod]'a nenamietanéhoopisu smluvy, pripojeného pod A), nielen 
firma »Móric F. a syn« podpí'sala spornú smluvu, ale podpí'sali ju tak 
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Móric F. ako aj Teodor F. rovnako ako Augusta F. rod. L. aj vo vlastnom 
mene a v svojej osobe. V tomto Smere vylu,čuje kažóú pochybnosť ve
rejnonotárska overovacia klawzula na smluve, v ktorej je to výslovne uve
dené. Zaviazanosti, kto·ré Móric F. a Teodor F. prevzali podpísaním 
smluvy v svojej osobe, podliehajú premlčaniu podl'a všeobecného sú
kromného práva, tedy premlčujú sa za 32 rokov odo dňa splatnosti. 
Zákon neustanovuje na pohl'adávky, vzniklé z kú.popredajnej a prená
jomnej smluvy inú premlčeeiu lehotu, a pod,]'a práva, ktoré platilo v bý
valom Uhorsku v čase prtpactnutia spornej pohl'adávky v prospech čes
koslovenského štátu a platí aj teraz na Slovensku, všeobecná premlčacla 
lehota .činí 32 rokov. Táto lehota ešte nevypršala odo dila srplatnosti 
spornej pohl'aclávky do dňa podania žalobného· spisu, preto už aj vzhl'a
dom na osobnú zaviazanosť Mórica F. a Teodora F. nemaže byť reči 
o tom, že sporná pohl'adávka sa premlčala, a že v d6sled.]m toh'o dlh 
priamych dlžníkov zanikoL 

Keď však zaviazanosť priamych dl1žníkov nezanikla, nemože byť 
reči o lom, že zanikla zaviazanosť ručitel'ky, 3. žalova!l!ej Augusty F. 
rod. L. 

Nebolo tedy možno žalobu zamielnul' z toho dovodu, že sporná 
pohl'adávka zanikla v d6sledku premlčania, a podl'a dát spom dotemz 
po práve uvažo,vaných, niet žiadnej okolnosti, ktorá by prekážala v uplat
není a prisúdení sporuei 'pohl'adávky. Preto bolo treba dovolacej žiadosti 
žalobníka vyhoveť. 

Žalovaní namieta1i aj číseln'osť uplatnenej pohl'adávky, nižšie súdy 
však v dosledkw svojho opačného stanoviska neústily skutkový stav 
ani v tomto smere a nezistily ani to, či je zaistená sporná pohl'adávka 
hypotekárnym záložným právom po výškU! 185.000 Kč, a či je hypoteka 
vlastnfctvom žalovaných. Preto bolo treba rozsudok odvolacieho súdu 
rozvia~ať,~ t·omuto súdu uI-ožil', aby vo veci ďalej pokračoval, skutkový 
stav naleute ustll .a potom znova rozhodol tak va veci samej ako aj 
v otázke znášania všetkých útrat. ' 

čís. 16263. 

I. Druhý odstavec § 11 vL nar. č. 576/1920 Sb. z. a n. O' mene na 
Podl<. Rusi bol zmenený, pokial' ide o vklady maďarské, článlmm 1. 
~mluvy medzi československO'u republikou a krá1'ovstvom Maďarským 
c. 55/1930 Sb. z. a n., a to tak, že peňažité vklady z dOby pred 26. fe
bruárem 1919 sa vyrovnaly c1earingom pod!'a O'ddielu V. úmluvy vklady 
pochá~~ajúce z dObY,od 26. februára 1919 do 23. októbra 1920 'sa majú 
vyplatlf v Imr11l1ach ceskoslovenských podl'a Iďúča, stanoveného v § g 
cit. vl. nar. 

II. Prepočítaniu a výplate vkladov pochádzajúcich z dO'by pred 
23. októbrom 1920 podl'a § 9 č. 1 vl. nar. č. 576/1920 Sb. z. a ll. v po
mere 1 K = 1 Kč neprekáža, že časť vkladu pochádzajúca z doby pred 
26. !ebruárom 1919 bola vyrovnaná c1earingom podl'a oddielu V. úmluvy 
č. 55/1930 Sb. z. a n. a že v dósledku tohO' musela byť na neskO'ršie 
vkla4y vydaná nová vkladná knížka. 
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III. Ak vklad nebol riadne prihlásený k súpisu podfa vl. nar. č. 110/ 
1919 Sb. z. a n. a dávka z majetku nebola zaplatená, ručí vklad za dávku 
z majetku i sumami uloženými po 1. marci 1919 a žalobe na ieh vypla
tenie nemóže byť vyhovené. 

(Rozh. z 25. júna 1937, Rv IV 394/35.) 

ž. ú. družstvo v B. (na Slovensku) podalo žalobu proti Ú. banke 
v B. (n" Podle Rusi) o za-platenie 53.882 Kč 76 h na základe vkladnej 
knižky, tvrdiac, že žalovaná banka mala vklad - který poohádzal 
z doby 1918~1919 - prepočítať podl'a kl'úča 1 rak.-uh. koruna = 
1 Kč a zúročiť ho vyšším úrokomerom. Žalovaná banka bránila sa 
medzi iní'm tým, že ona vklad poďl'a vlád. nar. č. 576/1920 Sb. z. a n. 
správne prepočítala a § 11 cit. vlád. nar. zakazuje výplatu tohoto 
vkladu. 

S úd l. s tol i ce prisúdi1 žalujúcej strane 18.940 Kč 30 hal. 
s príd. podl'a kl'úča 250 rak.-uh. korún = 100 Kč. 

O d vol a c í s ú d zmeni1 rozsudok súdu l. stolice a prisúdil 
34.000 Kč s ,prísl. pod!'a prepočftacieho kl'úča 1 rak.·uh. koruna = 
1 Kč. 

žalovaná banka napadla v dovolacej žiadosti rozsudok odvolacieho 
súdu medzi iným aj z toho davo-du, že odvolací súd nezistil, či povodný 
vklad bol prihlásený k súpisu v smysle člácnku 1. vlád. nar. č. 110/1919 
Sb. z. a n. a k dávke z majetku. 

N a j vy Š š í s úd rozsudok odvoladeho súdu rozviazal a uložil 
mu ďalšie pokračovanie a nové rozhodnutie. 

Dóvody: 

Z nenamietaných opisov vkladných kni,žiek, pripojených pod B) a 
D), vysvitá, že povodný vklad vznikal dňa 24. júla 1918 - tedy za 
vojny - uložením 170.0100 rakúsko-uhorských korún na meno Žigmunda 
H. v T. Vklad bol vinkulovaný pre Žigmunda H. a bolo poznačené vo 
vklad:nej knižke, že »jej legitimovaným majitel'om je vyššie menovaný« 
(»igazo.lt tulandonosa fenti«), tedy žigmund H. 

Z vkladu, ku ktorému pribudlo dňa 31. decembra 1918 v dósledku 
pripísania úrokov 2.561 korún 80 h, bolo vybrané dňa 12. marca 19'19 
120.000 korún, dňa 20. októbra 191920.000 korún a dňa 19. novembra 
191917.1000 korún; ale ešte ten istý deň bolo u,ložené na tú istú vkladnú 
knižku 34.000 ko"ún, tak že vklad činil v tento deň - spolu s medzi
tým vzniklými úrokami - 51.309 korún 92 haliero-v. 

Na príkaz bratislavskej úradovne československého zúčtavacieho 
ústavu zo dňa 20. augusta 1932 bol tento vklad rozdelený· pocWa stavu 
ku dňu 19. novembra 1919 tak, že 17.309 korún 92 h s úrokami zostalo 
uložené na póvodnej vkladnej knižke, kým 34.0010 korún, zúwkova,ných 
od 19. novembra 1919, bolo prenesené do novej vkladnej knižky, ktorá . 
bola vinkulov"ná tiež na meno Žigmunda H. resp. pre neho. 
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O tú.to vkladnú knižku ide v tomto spore. 
Nie je sporné, že československý zúčtovací ústav určil doty-črte časti 

vkladu (17.309 korún 92 h), pochádzajúcej z doby pred 26. februárom 
1919, že podlíeha clearingovému ujednaniu (V. oddiel úmluvy č. 55/ 
19310 Sb. z. a ll.), lebo Žigmund H. mal dňa 26. februára 1919 svoj byt 
na území terajšieho Král'ovstva Maďarského. 

Nie .je sporné ani to, že vkladatel' žigmund H. mal svoj riadny byt 
aj v dobe uloženia vkladu a aj pozdejšie v T. (teraz v Maď<trs'ku), že 
vklad uložený na spornú vkladnú knižkU' uvol'nil dňa 18. októbra 1932, 
vypovedal ho a potom vkladnú knižku postú>pil Drovi L., advokátovi 
v Bratislave, ktorý ju dňa 3. r:ovembra 1933 postúpi! ďalej žalujúcej 
strane. Žalujúca strana (ž. ú. dmžstvo v B.) to všetko doznala pred 
súdom prvej stolice. 

Pohl'adávka (dlh) vzniklá v dúsled'ku uloženia sporného vkladu pod
liehala tedy ustanovením čl. 254 a čl. 231 lit. d) smluvy Trianonskej 
a mala byť vyrovnaná dohodou zúčastnených štátov. 

Vyrovnanie to bol o uskuločnené úmluvou, uzavrenou medzi republi
kou československou a Král'ovstvom Maďarským v Budapešti clií.a 26. 
mája 1928 (č. 55/1930 Sb. z. a n.), ktofej ,právne pravidlá majú moc 
zákona (zákon zo dňa 21. marca 1930, č. 51 Sb. z. a n.). 

Usporiadanie stalo sa tak, že súkromnoprávne dlhy a pohl'aďávky, 
vzniklé pred 26. februárom 1919 a spočívajúce na súhomnoprávnom 
titule aJebo založené nasmluve alebo na akomkol'vek inom ujednaní 
súkromnoprávnom z doby pred 26. februárom 1919 (vyjmúc v článku 7 
uvedených), podliehajú pokračovaniu clearingovému, upravenému v V. 
oddieli tejto úmluvy, kým o všetkých ostatných pohl'"dávkach (vyjmúc 
v článku 7 uvedených) platia predpisy súkromného ,práva onoho z oboch 
štátov, súkromného práva ktorého treba v danom prípade podTa vše
obecných zásad použiť. 

Týmto ustanovením úmluvy o úprave dlhov a pohl'ad·ávok, vznik
lých v rakúsko-uhorských korunách, je dotyčne maďarských veritel'o·v 
zbavený účinnosti 2. od·stavec § 11 vl. nariadenia č. 576/1920 Sb. z. 
a n., podl'a ktorého bolo zakázané vyplatiť v československých koru
nách vklady, vzniklé pred 23.októbrom 1920 v spoločných korunách 
ra'kúsko-uhorských (nekolkovaných), splatné v Podkarpatskej Rusi, 
ktorých majitelia bývajú alebo majú sídlo trvale na území bývalého 
Rakúsko-Uhorska mimo obvodu republiky československej. 

Sporný vkl3Jd - ako to určila bratislavská úradovňa českosloven
ského zúčtovaCÍ-eho ústavu - nepatrí- pod pokr<tčovanie, o.písané v V. 
oddieli spomenutej úmluvy (č. 55/19310 Sb. z. a n.; nepatrí však ani 
pod výnimky, uvedené v čl. 7 citovanej úmluvy. Na vyrovnanie tejto 
spornej pohl'adávky platí ted.y zásada, uvedená v druhom odstavci 
článku 1 medzinárodnej úmluvy čí'slo 55/19310 Sb. z. a n., podl'a ktorej 
vyrovnanie tejto pohl'adávky má sa stať podl'a predpi.sov sukromného 
práva onoho z obodl štátov, súkromného práva, ktorého treba v danom 
prípade použiť pod!'a všeobecných zásad, a nemóže byť pochybné, že 
o tejto poh!'adávke platia predpisy československého súkromného práva, 
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platného na Podkarpatskej Rusi, tedy ostatné .mluvou nedotknuté usta
novenia vlaclného nariadenia Č. 576/1920 Sb. z. a n. 
• Dotyčne vkladných knižiek nariad'uje 1. bod§ 9 toroto nariadenia, 
ze vklady. ~a knižku. u peňažných ústavov na Podkarpatskej Rusí majú 
sa vyplalI! v pomere 1 Kč k 1 korune, ked' v dobe nadobudnutia účin
nosti citovaného nariadenia, t. j. dňa 23.októbra 1920 nepresahovaly 
stav ZD dňa 26. lebmára 1919. 

Ked'že stav póvodného vkladu ku dňu, 26. lebruára 1919 činil s úro
kami 172.561 korún 8? h, ku dňu 23. októbra 1920 činil však ten istý 
vklad len 51.30g korun, nepresahoval tedy stav zo dňa 26. lebruára 
1919, prepočHal odvolací súd správne sporný vklad v pomere 1 Kč 
k 1 korune. 

Spurný vklad - ako to vidno zo zisteného skutkového stavu - je 
vlastne len doplňkom péivodného starého vkladu. Rozdelenie vkladu 
stalo sa bez v6lestran, 'na úradné opatrenie len s h!'adiska c1earin"u 
ktor,ému podliehala len časť vkladu, pochád;ajúca z doby pred 26. 'j'e~ 
bruarom 1919. Nemožno preto ~porný vklad pokladať za samostatný 
vklad .nový, ale je len časťou starého vkladu. 

Z to:ho)e zrejn;é, ,že je ?ezzákladn'á .sťažnosť ž~l.ovanej strany, že 
odvol~cl sud porusemm pravneho pravidla nepoUlil na prepočítaníe 
sporneho vkladll § 7 dlovaného vládneho nariadania. Po srovnání § 7 
a §. 9 c,tovaného vládneho nariadenia možno zistiť, že nem6že byť ani 
rečI o. tom, aby na vkladné knižky uložené vklady prepočHaly sa podl'a 
§ 7 CIt. vládneho nariadwnía, ked'že § 9 tohoto nariadania má dotyčne 
vklado~, zv~áštne ,ustanovenie. Vývody žalovanej strany v tejto otázke 
odporuJu vyslovnemu a bezpochybnému zneniu citovaného vládneho na
ridania. 

Právom sťažuje si však žalovaná strana, že odvolací súd! nezistil či 
bol :povodný vklad prihlášený k súpisu v smysle čl. 1 vládneho ~a
riaodenia zn 4. marca 1919, Č. 110 Sb. z. a n. a ok dávke z majetku. 

Keď vklaod podlieha dávke z maj,etku, ručia za jej zaplatenie i tie 
častl vkladu, ktoré boly vložené po 26. lebruári 1919 a musi.a sa aj na 
ne použit' -predpisy, ktoré sa vzťahwjú na vklady, ktoré jestvovaly dňa 
26. lebruára 1919. 

Z toho plynie, že ked' p6vodný vklad nebol prihlásený k súpisu 
cie!'om vymeranie Mvky z majetku, následky pominutia prihlásenia stí
hajú aj spomú časť vkladu. 

Z opisu povodnej vkladn,ejknižky, pod B) pripojeného nevysvitá či 
bola táto poh!'adávka k súpí'su prihlásená (čl. 5 vlád. na;. Č. 11O/1[)]9 
Sb. z, a n.). Rozsudky nižších súdov sa nezaoberaly ani touto otázkou, 
ani otázkou, či vklad bol k zaplateniu dávky z majetku voÓ'bec prihlá
sený, či dávka z majetku bola vymer"ná, a či bola zaplatená. 

Keď doplnenie starého vkladu sleduje osud poovodného vkladu pri 
jeho prepočitaní, doplnok jeho, tedy vklad, uložený na spornú vkladnú 
knížku, je zárukou za dávku z majetku a z prírastku na majetku pod!'a 
§ 62 (4. odstavec) zákona zo dňa 8. aprHa 1920, č. 3.09 Sb. z. a n. 
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a nemóže byť doba!' vklaď nebol prihlásený ,k súpisu, vobec vyplatený 
(čl. 10 vlád. naL Č. 110/19,19 Sb. z. a n.), keď však bol prihlásený 
(čl. 10 vlád. naL Č. 110/1919 Sb. z. a n.), smie byť vyplatený len do 
70% prípadne 85% ,pod!'a stavu dňa 1. marca 1919 (vl. naL Č. 285/191g 
a 488/1919 Sb. z, a n.). 

Za takých okolností nemožno vo veci meritorne rozhodnúť, bolo 
treba napadnutý rozsuclok rozviazať a odvolaciemu súdu uložiť, aby vo 
veci d'alej pokračoval, skutkový stav náležite zistil a potom tak vo veci 
samej, ako aj v'otázke znášania útrat všetkých troch stolic znova roz
hodol. 

čls. 16264. 

Trvalý pokles práce, pre ktorý móže byť zamestnanci štátnych že
leznic dani podl'a § 116 lit. a) služebného poriadkll do dočasnej vý
služby, nemusi nastať práve v tom obore služby, v ktorom bol zamest
nancc naposledy činný. 

Výber zamestnancov, ktorých treba pre trvalý pokles práce dať do 
dočasnej výslužby, prislúcha železničnej správe a nemóže byť súdom 
preskúmaný. 

(Rozh. z 30. jÚina 1937, Rv III 271/37.) 

Žalobník - radca štálnych železnioc - b01 dekrétom riadi'le!'stva 
š:tátnych železn,ic v B. preložený do dočasnej výslužby pod'!'a § 116, 
ht. a), slwžebného poriadtku pre zamestnancov čs. štátnych železnic. 
Rozklad žalobníka proti tomuto dekrétu bol ministerstvom žeJ.ezníc za
mietnu,tý. žalobnik domáhal sa žalobou na čsl. štáte (železničnei 
správe) zrušenia preJ.oženia do dočasnej výslužby a platenia - až do 
novej úpravy jeho služebného porneru - rozdioelu medzi jeho aktív
nymi požitkami a vypláceným výslužným, tvrdiac, že pravým dóvodom 
j'eho dani" do do,časnej výslužby nebo1a jeho postrádatel'nosť v do
sledku organizačných zmien v úrade alebo trvalý pokles práce (§ 116, 
lit. a) služ. pOL), leho v obore, v ktorom bol žalobník zamestnaný, 
aní organízačné oomeny, ani trvaI.ý pokles Ipráce nenastaly. 

Niž š i e s Ú dl Y žalobu zamietly, Na j v y Š š í s ú d dovolaciu 
žiadosť zami'etoL 

D6vody: 

Spor musí se obmezit na důvod, kterého užila železnični správa proti 
žalobci pro přeložení do dočasné výslužby, a tímto důvodem je postra
datelnO'st pro trvalý pokles práce - § 116 a) služ. řádu. 

Zcela mimo skutkový podklad tohoto důvodu jde tvrzení žalobcovo, 
že pravým důvodem k jeho přeložení do dočasné výslužby byl pokles 
jeho smyslových schopno,stí a vyšší věk, proto neleží posuzování těchto 
okolností v dosahu tohoto ~poru a právem se odvolací soud jimi neza
býval. 
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Mylný je názor dovolací žádosti, že by dráha, dává-Ii zaměstnance do 
pense pro trvalý po'kles práce, musila dokázati, že takový pokles práce 
nastal právě v tom oboru, v kterém byl zaměstnanec posledně zaměst
nán. Názor ten nemá OpOfy ani v doslovu) ani ve smyslu us.tanovení 
pí·sm. a) § 116 služ. řádu, neboť tento předpis nerozeznává, zda pokles 
práce nastal v celém podniku či v některém jeho odvětvi, a účelem před
pisu je vyloučení z činné služby zaměstnance, pro které práce není. 

V otázce výběru zaměstnanců, kteří majf býti pokládáni služebně za 
zbytečné, nelze zaměstnavatele, dráhu, omezovati, neboť služební, řád -
zejména § 116, pí'sm. a) - v té. příčíně neobsahuje žádných směrnic 
pro železniční správu, naopak z ustanovení § 29 služ. ř' J že rozmístění 
zaměstnanců v pod,niku a přidělení jim práce je služebním právem že
lezniční správy, a z úvahy, že posouzeni postradatelnosti ~kví tak hlu
boko v celkové orgamisaci železničn,í služby, jejích různých odborech 
a odpovědnosti železniční správy za správný provoz a rozvoj podniku, 
plyne, že s tímto právním stavem a povahou železniční' služby nelze 
srovnati možnost, aby se soud pouštěl do přezkoumávání této otázky. 

čerpati důvody pro volnost či, omezení zaměstnavatele - di'áhy -
pro výběr postradatelných zaměstnanců z ustanovení § liS, písm. c) 
služ. řádu není arci připadné, protože skutkový podklad trvalého vy
loučení zaměstnanclt z činné železniční služby podle písm. e) § 115 -
žádá-li toho služební zájem, aby z<lmě'stnanec lb y I o d str a n ě n ze 
služby - se liší od dočasného přeložení do výslužby podle písm. a) 
§ 116 služ. ř., kde důvodem je toliko dočasná postmc!atelnost v činné 
službě. 

čís. 16265. 

V návrhu na povolení exekuce proti zemědělci po zahájení země
dělského vyrovnacího řízeni musí vymáhajíc! věřitel tvrditi a dokázati 
(§ 55, odst. 2, ex. ř.), že a proč nepřekáží ustanovení §§ 9 a 21 vlád. 
nař. Č. 76/1936 v doslovu vlád. nař. č. 259/1936 a Č. 13/1937 Sb. z. a n. 
povoleni exekuoe, třebaže by vymáhaná pohledávka nebyla dotčena ze
mědělským vyrovnáním (§ 13, odst. 1, vyr. ř. a § 3 vlád. nař. č. 76/1936 
Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 27. srpna 1937, R J 634/37.) 

Vymáhající věřitelka Městská spořitelna v Ž. navrhla proti povinné, 
o jejímž jmění bylo zahájeno zemědělské vyronací řízení, povolení, exe
kuce vnucenou dražbou ideální polovice nemovitosti ve vložce Č. 15 kat. 
území L. patřící povinné, k vymožen-í vykonatelných zadrželých kapi
tidových a úrokových splátek ve výši 9.489 Kč s přísl. z pohledávky 
50.0.0.0 Kč, hypotekárně zajištěné na uvedené polovici reality, za dobu 
od 1. července 1934 do 31. prosince 1936, a to přístupem k dražebnímu 
Hzení pod E 1331/36. P r v Ý s o u d uznal podle návrhu. Rek u r sní 
s o u d zamítl návrh. D ů vod y: O jmění povinné bylo usnesením 
krajského soudu v Ch. ze dne 7. prosince 1936 pod Kv 298/36 zahájeno 
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zeměd,ělské vyrovnací řízení a edikt o tom byl řádně vyhlášen. Vymá~ 
hající věřitelka v uvede~ém e,,:ekuč~ím ná~rhu podaném dn~ 23. února 
1937 nedokázala, že ma protI dluznlcI prednostl1l pohledavku. Podle 
§§ 9 a 21 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. nelze povoliti po zahájení 
zemědělského vyrovnacího řízení exekuci pro pohledávky, které nejsou 
přednostní" Za uvedeného vyrovnacího řízení· jsou vylou,čena všechna 
exekuční opatření věřitelů, protože by se takovými exekucemi činil hos
podářský účel vyrovná~í nemožným. Dlužník je tedy c,hrán~n před ja~ 
koukoli exekucí. Vedel1l exekuce Jest podle § 26 vyr. r. pravne mOZlle 
jen pro přednostní pohledávky. Vymáhající věřitelka ani netvrdila ve 
svém návrhu, že dlužnice nezaplatila ani ~plátek, k nimž jest podle vlád. 
nař. č. 250/1935 Sb. z. a n. zavázána, ani úroků s vedlejším plněním. 
Bylo proto její návrh zamítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol,acíl1l'u rekursu. 

Důvody: 

Je sice přisvědóti dovolacímu rekursu, že z návrhu Městské spoři~ 
tdny v Ž. na povoleni exekuce nucenou dražbou polOVIce nemovitostI 
vl. Č. 15 kat. území L. připsané povinné, plyne, že se vymáhají zac\rželé 
kapitálové a úrokové splátky s přís!. z pohledávky původně 5.0.000 .Kč, 
hypotekárně zajištěné na uved,ené POlOVICI realrty, a to ~pla!ky ObOJII1L1 
druhu za dobu od 1. července 1934 do 31. prosInce 1936, a ze by podle 
toho měla uvedená vymáhající věřitelka v příčině vymáhaných částek 
k uvedené polovicí nemovitosti právo na oddělené uspokojení, které 
podle § 13, od-st. 1, vyr. ř. a § 3 vl2id. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. ve 
znění vlád. nař. Č. 259/1936 Sb. z. a n. a vlád. nař. Č. 13/1937 Sb. z. 
a n. není vyrovnáním dotčeno. Leč tu jd-e o zemědělské vyrovnací řízení, 
takže tu mají význam i ustanovení §§ 9 a 21 shora uvedených vládních 
nařízení. Že a proč řečené ustanovení nepřekáží povolení exekuce, na
vrhovatelka netvrdila a ned.okázala a pouhé tvrzeni v t0111 směru nesta
čilo, neboť ve smyslu § 55, odst. 2, ex. ř. musí býti všechny okolnosti, 
které js.ou pod-statné pro navrhované rozhodnutí nebo opatření, navrho
vatelem dokázány. Když tedy navrhovatelka této své dokazovací povin
nosti nevyhověla, musel býti její návrh již z toho dúvodu zamítnut. 

Čis. 16266. 

Ustanoveni § 41 e) zák. č. WO/1931 Sb. z. a n. se týká nejen usne
seni, ale i rozsudků. 

Pravoplatný rozsudek zamitajic.í žalobu o rozluku man:í'elstvi má 
v nesporném řízení o návrnu na přeměnu rozvodu v rozluku podle § 17 
zák. rozl. č. 320/1919 Sb. z. a n. význam věci Už platně roznO!Í11uté 
(§ 41 e) zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 27. srpna 1937, R 1 649/37.) 

Srv. rozh. Č. 12048 Sb. n. s. 
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Manželství navrhovatele Jana Seh., olícíála čs. stálnkh drah, bylo 
pravoplatným rozsudkem krajského soudu v L. ze dne 26. března 1926, 
Č. j. Ck II 225/25-24, rozvedeno z jeho viny od stolu a lože proto, že 
navrhovatel své manželce opětovně na ctí ubližoval, s ní. zle nakládal 
a způsobil tak hluboký rozvrat manželství. V roce 1930 žaloval navrho
vatel o rozluku rozvedeného manželství' u téhož soudu podl zn. sp. Ck II 
a) 397/30 a jeho žaloba byla pravoplatně zamítnuta. Po té v roce 1936 
navrhl, aby manželství rozvedené výše dotčených rozsudkem bylo v ne
sporném řízení rozloučeno podle § 17 mzl. zák. Č. 320/1:)19 Sb. z. a n. 
z víny navrhovatelovy. Tento návrh byl zamí·lnut s o u dy vše cli tří 
st oli c, ne i' v y š š í m s o II dem mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Nezákonnost (§ 46, odst. 2, zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.) spatřuje 
stěžovatel v tom, že oba nižší soudy vysllovily názor, že navrhovatel 
v souzeném případě žádá nespornou cestou neprávem znovu rozhodnutí 
o včcí jíž rozsudkem pravoplatně rozhodnuté. Tento názor je však 
správný, neboť zásady sporného řízení o věcí rozsouzené platí í v řízení 
nesporném (srv. rozh. Č. 12048 Sb. n. s.); podle § 41, odst. 2 el, z,rk. 
č. 100/1'931 Sb. z. a n. jest důvodem zmatečností, že soud nepříhlédl, 
že věc je už platně rozhodnuta. Dotčené ustanovení se týká nepochybně 
nej en usnesení, nýbrž i rozsudků. Zjíštěno bylo, že žaloba nynějšího na
vrhovatele o rozluku manželství byla pravoplatně zamítnuta (Ck II a) 
39'7/30 krajského soudu v L.). Ježto. v řečeném sporu a v ny<nějším pří
padě jde o návrh, aby bylo manželství rozloučeno, má rozsudek v roz
Í1J1kovém sporu význam rozhodnutí pravoplatně manželskou věc skon
čující, také pro souzený případ. Na otázku víny má soud podle § 17 
rozl. zák míti zřetel z úřední povinnosti. Není tudíž oprávněn důvod 
nezáko.nnosti (§ 46, odst. 2, zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.) spatřovaný 
v tom, že nížší soudy měly za to, že v manželské věci stran bylo již 
rozhodnuto pravoplatným ro.zsudkem o· rozluce. 

čis. 16267. 

Za zemědělce ve smyslu § 1, odst. 1, Č. 3 vlád. nař. č. 76/1936 v do
slovu vlád. nař. Č. 259/1936 a č. 13/1937 Sb. z. a n. jest pokládati jen 
toho propachtovatele zemědělského pozemku, jehož je on sám vlast
níkem, nikoli však i pachtýře nebo uživatele (poživatele), kteří byli nu
ceni propachtovati :l!emědělské pozemky pro nemoc, invaliditu a stáři, 
třebas je pachtovné převážným zdrojem jejich výživy. 

(Rozh. ze cine 27. srpna 1937, R I 859/37.) 

S a ll> ocl P r v é s to I i. c e potvrdil usnesením ze dne 3. března 1937, 
Č. j. Kv 317/36-38, vyrovn,rní sjednané při vyrovnacím roku u okresního. 
soudu v S. dne 11. února 1937 mezi věřitelí a dlužníkem Františkem N., 
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rolníkem v S. Rek u r sn]. S? u d odepřE;l na rekurs ~y:o.vnacího vě
"t le potvrzení vyrovnání. D u vod y: Vysl echem dl.uzmka, vyrovna
~:heo' správce svědka Františka Ch., zprávou četnické stanice v. ~., po
tv.rzením ber~í správy tamtéž a lékařským vysvědčením z 29. zan. 19,~6 
vyšetřil rekursnísoud, že dlu~ník dal zeměděls'~é po~emk>:. v~ yymere 
10 ha 84 a 24 m', k nimž má vloženo právo dOZIVOtll1ho llZlvam a po
žívání (a lila nichž má vloženu i slUžebnost doživot~íh? bytu), d~ 
pachtu Frantíšku C~. z.a 2 q pŠ,en!ce. z 1 ko:;c~, že tak U~IllII pro vys,:~y 
'k (78 let) a lékarskym vysved.cemm osvedcenou nezpusobllost k tez: 

ve 1934 ." . 'brz ším pracím, že obcho? uhlí.m od února Jlz ne~rovozuje, ny . 
zprostředkulje za prOVIS! dodavky uhlt ,od v,:lkoobchodmka J;l0humIla H;, 
, dlulžníkovÍ hyli za rok 1935 zdanen prI]em z pozemku 5.005 Kc, 
~\udŮ'v 1.840 Kč a z obcho.du 2.000 Kč. Přesto však, že dlužník .I;0dle 
toho co uvedeno dal zemědělské lpozemky do pachtu pro nemoc, lllva
lídit~ a stáří a třebaže pachtovné je převážným zdrojem jeho výží~y; 
není zeměděl~em podle § 1, odist. 1, č.3 vlád. nař. Č. 76/1936 ve znem 
vlád. nař. Č. 259/1936 a Č. 13/1937 Sb. z. a n., poněvadž podl; řečeného 
zákonného ustanoveni musí prop<cohtovatel býti v I a s' t.n I k e.n: ~!O 
pachtu dáv<tných pozemků [arg. slova: »n~ svých po:e~clch«, t;,: du
vodová zpráva mluví jen o v I· a s tni CIC h, stejne I komentar Dr. 
Pužmana 2. vydání str. 166 sub. 1 c) J. Dlužníku, který propacht,:val 
pozemky jako pOŽívatel (usulmktuá:ř), nenál:ži. vlast~?st ,zem~del~e 
v uvedeném smyslu. Není proto podle § 2 dotce?eh~. nar~zelll op:avne~ 
k náwhu na zahájení zeměděl<ského vyrovnavaclho. nze~l.a ?en;elo a~I 
býti vyrovnací řízeni zahajováno. Ta vada byla SIce ~rejma lIZ v ~a~ 
vřhu, vyšla-Ii však t~pr~e nyní ~aj.evo, pak nezbylo nez,naoduv,odllleny 
rekurs odepříti potvrzell1 vyrovnam podle § 58, odst. 1, c. 1 vyr. r. a § 3 
řeč. nař. 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníkovu. 

Důvody: 

Ustamovení § 1, odsl. l,č. 3 vlád. nař. č. 76/1936:: doslovu ,v~ád: 
nař. č. 259/1936 a vlád. nař. č. 13/1937 Sb. z. a n., ze se zemedel~I 
rozumějí lysické osoby, které z důležitých důvodů jejích osoby se ~f~ 
kajících ... nemohou na s v Ý c h zeměděllských pozemcích hospo~an:I 
samy, a byly proto nuceny je propachtovati, je-li jim pachtovn~ Je?l
ným neho převážným zdrojem výživy, nelze ve smyslu § 6 o.bc. zak. 
jínak rozuměti, než jak je vyložilo napadené usnesení, že tottž p r o
p ach t o vat e 1 e m mu~í býti v I ~ s t on í ~ pozemků, a že. se tedy 
předpis uvedený nevztahUje na pouheho pozlvatele, jenz nem .vlast~I~ 
kem pozemků. To pl)'ne též z úvahy, že jen ve vztahu vlastmka veCI 
k ní se říká, že v·ě c jej e h o, " nikoliv í Ve vztahu pOŽIvatele 
k věcí, k níž má jen právo pOŽív<ccí. Podle ustanoveníč. 1 a 2 téhož 
odstavce mají ovšem vlastnost zemědělce lysické osoby, které h?s
podaří na zemědělských pozemcích ať vlastních, ať na zpachtovanych 
nebo daných jim do užívánÍ. Kdyby se však ustanovení Č. 3 mělo vz~~
hovati i na poživatele, bylo hy to zajisté, jako v obou uvedenýoh pn-
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padech, výslovně vyjádřeno. Z toho, že předpis Č. 3, se nezmiňuje o pach
týřích a poživatelích, vyplývá, že nemají býti pokládáni za zemědělce, 
nehospodaří-li sami na zemědělských pozemcich zpachtovaných nebo 
jim do užívání daných, nýbrž je z jakéhokoliv dúvodu propachtovali. 
Vývody dovolacího rekursu doličující, že prý právě z ustanovení Č. 1 
a 2 plyne správnost opačného výkladu předpisu Č. 3 § 1, odst. 1, uved. 
vlád. nař., jsou tedy pochybené. 

čis. 16268. 

Amortizácia biankozmenky deje sa podl'a ustanoveni zák. č. 250/ 
1934 Sb. z. a n. a nie podl'a §§ 73 a násl. zmenk. zák. (č. 1/1928 Sb. 
z. a n.). 

(Rozh. z 5. augusta 1937, R III 423/37.) 

Firma D. žiaóala o umoreuie dvoch zmeniek, na ktorých boly pod!'a 
údajov žiadosti podpisy Františka H. a Rudolfa H. a vyznačené zme
nečné sumy; ďalší obsah zmeniek nebol žiadate!,ke známy. žiadate!,ka 
ntlpredložila ani opi,s zmeniek, ani neudala ich podstatný obsah v smysle 
§ 73, odst. 2, zmenk. zák. 

O b a niž š i e s ú e! y žiae!osť zamietiy. 

Na j v y Š š í s ú ,dl rekurzu žiadatel'ky nevyho'vel. 

D ó voe! y. 

Niet zrejm.ého rozporu so spismi, keď rekurzný súd; uviedol, že žia
date!,ka netvrdí, že nejde o zmenky, ale len o Hstiny, ktOTé nemajú všet
kých podst,atných náležitostí zmeniek. 

Údaje žiadate!'ky sú v tom oh:l'ade skutočne nepresné, čo plyn!e už 
z jej vyjadrenia, podaného súdu 1. stoEce dňa 19. novembra 1936, že 
»ide o dve zmenky a 15.000 Kč, ktoré boly opatrené podpismi Fran
tiška H. a Rudolfa H. a vyznatené sumou 15.000 Kč. Ďalšie obsahy 
zmenie'k, úradného Ua6va, nám II il e 18 Ú zná Ull' eJ l'ebO' s,a tieto pri 
presťahovaní stratily«. 

Týmto vyjadrením žiadate!'ka učinila pochybným, či ide o zmenky 
vo všetkých podstatných náležilostiaoh v~plnené, doty-čne klorých by 
bolo treba započať umorovacie pokra-čovanie pod!'a §§ 73-75 zmenk. 
zák., a'leboói ide len o tbiankozmenky, ktoré dosia!' .~menk"m.i nie sú 
a d'Otyčne ktorých listin museÍ'o by byť umorovacie pokračovaní'e za
počaté a prevedené pod!'a veobecn'ých predpisov úkona Č. 250;19-34 
Sb. z. a n. 

Súdy tu mohly rozho-dlovať len pod!'a objektí\Oneho obsahu listin, 
oumorenie ktorých b{)lo' žiad"né, a nie podl'a hypotetických úda'jov žia
date!'ky, i keď ide tu aj o právnu otázku. 
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Túto pochybnosť žiadate!,ka - hoci bola vyzvaná - neodstránHa, 
a to ani svojím prednesom v rekll'fze, podanom proti usneseniu súdu 
I. stolice, ako plymie zo slov »tieto údaje .... aj keď p r i pad n e ne
postačia k tomu, aby (listiny) boly pod:!'a zmenkového zákona umo
rované ... « 

H!'adiac na vyložený stav veci rekurzný súe! nedopustil sa nezá
konnosti pod,!'a § 46 zák. Č. 100;1931 Sb. z. a n. a čl. V zák. č. 251/ 
1934 Sb. z. a n., keď vyriekol, že návrh nevyhovuje ustanoveníam § 6 
zák. Č. 250/1934 Sb. z. a n. 

Výtka zmatočnosti nebola v rekmze nijako doložená. 

čis. 16269. 

Nie je v rozpore s dobrými mravmi dohoda, ktorou -sa nájomnik 
mlyna za protihOdnotu zaviazal VůČi majitel'ovi iného mlyna, že ná
jomnú smluvu po uplynuti nájomnej doby neprediži. 

(Rozh. z 20. augus!a 1937, Rv IV 33-2/37.) 

Proti zmenkovém'll platebnému príkazu, vyodanému n'a ži"dosť žal,ob
níka,namietala žalovaná akceptantka medú iným, že dala zmenky spo
ločnosti Leopold K. a, spol. na základe smll.wy za 4. októbra 1932 a,ko 
pmtihodnotu za to, že sa táto zaviazala, že po uplynutí nájomnej doby 
nepredižinájomnú smluvu dotyčne mlyna Š. v T., ktorý je konkurenč
ným podnikom žalovanej strany; tým mal byť mÍ'yn Š. zni-čený v záu'jme 
monopolného postavenia žalovanej strany v doty-čnom obvode; smluva 
je tedy v rozpore s dobrými mravmi; žalobník povinný je trpeť túto ná
mietku, lebo 2lmenky nadob'lldol nevy,plnené. 

S ú cl I. s t o I i c e zmenkový platebný príkaz zbavH účinnosti, 
o cl vol a c í s ú d jeho rozsud'Ok zmenH a zmenkový platebný príkaz 
ponechal v účinnosti. 

Na j v y Š š í s ú od dlovolaciu žiado'sť žalovanej strany zamietol. 

Z dúvodov; 

Ani pokia!' ide o platnosť smluvy za dlía 4. októbra 1932, nemožno 
súhJa,siť so stanovilskom dovohte!'ky. O nekalé súťažné konanie vod š. 
išlo by len vtedy, ·keby sporná smluva obsahovala návod k por u š c
n i u' s m I, tl V n Ý c h P O v i n n o stí fy. Leop01d K. a spol. voó pre
najímate!'ovi. Zo' smluvy plynie len, že spomenutá firma mala sa zr!e'k
nuť p r e d lže 11 i a smIll' v y, ČO zrejme bolo jej právom, s ktorým 
mohla disponovať. D6s1edok toho mohol byť, že klesne zatia!' kapacita 
mlyna a zvýši sa súťažná pozicia žalovanej strany. Ale pokia!' strany 
nemaly úmyslu pósobiť iným (nedovoleným) sp6sobom na výrobnú ka
pacitu mlyna, nemožno rečenú dohodu pokladať za priečiacu sa dobrým 
mravom a uznať zmenkový závawk žalovanej strany za neplatný. 

Preto bolo treba dovoladu h,dosť "ko neopodstatnenú zamietnuf. 
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čís. 16270. 

Odpovědnost železnice (zák. Č. 27/1869 ř. z.). 
Není příhodou v železnični dopravě pouhá skutečnost, vyčnívala-li 

betonová deska vodniho jeřábu nepatrně (několik centimetrů) nad po
vrch nástupiště. 

(Rozb. ze dne 1. září 1937, Rv I 126/36.) 

Srv. rozh. Č. 7196" 11496 Sb. n. s. 

Žalobní nárok na náhradu škody, které se žalobce domáhal na ža
lovaném československém státu, uznal s o udp r v é s t o I i c e po 
právu jednou třetinou, o d vol a ,d s o u d jej uznal po právu zcela. 

N e j vy Š š í s o u d zamítl žalobu. 

D ů vod y: 

Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu předpokládá příhoda 
v dopravě, aby se v provozu dráhy sběhlo něco nepravidelného, krom
obyčejného, nějaká odchylka od obvyklého způsobu dopravy. V roz
hodnud Č. 7195 Sb. n. s., na něž Se odkazuje, bylo blíže vyloženo, že 
úClhyllky ocl řádného nebo předepsaného <1působUl 'vystupování' z vlak" 

, ~ opouštění stanice mohou býti příhodou v do:pravě jen tehdy, když s,e 
JImI vyvolává nebo zvětšuje nebez:pečí pramenící- ve zvláštní, osobité 
povaze železnice jako dopravního prostředku, provozovaného motoric
kou silou, a že příhody při vystupování a opouštění stanice, jež se 
stejně mohou přihoditi i jinde a pn jiné příležitosti, nejsou příhodami 
v dopravě. V soulzené věci jde o to, zda možno spatřovati příhodu v do
pravě v tom, že na cestě, kteroU! procházeli cestujíci vystoupivší' z po
sledních vagonů vlaku a ubírající se prostorem 53 resp. 77 cm širokým 
k přijímací budově, vyčnívala u vodního jeřábu betonová deska 8 cm 
nad povrch nástupišlě, o 'kterou žalohce po vystoupeni z vagonu, ubí
raje se k přijímací budově, klopýtl a zranil se. Kdežto odvolací soud 
Posu.zoval dotčenou otázku s hlediska, že žalobce při s,vé chůzi narazil 
na netušenoU' překážku, uznal prvý soud, na příhodu v dopravě proto, 
že betonová deska v tom sVlNU, v jakém byla v době úrazu, byla za
řízením nebezpečným a že železnice nedostála své povinnosti k zabez
pečení bezvadného stavu drážního tělesa. S právním názorem nižšími 
soudy vysloveným nelze souhlasití. Podle zjištěného stavu, věci musili 
cestující, vystoupi,vší z poslednfch vozů vla'ku, na cestě k přijímací bu
dově přejíti prostorem 53 resp. 77 cm širokým, obejíti vodní jeřáb a 
přejiti přes troje koleje č. 1, 3 a 5. Nástupiště mezí 1. a 2. kolejí, řádně 
upravené, jde nejen až k jeř{rbu, ale i, za něj až k světelnému stožáru, 
a v místech kolem vodního j-eřábu jest 5.4 m volné betonované místo 
s otvorem dlo stoky. V místech těch je nástU'pí'ště z technických d.ůvodtI 
vynecháno, méně upraveno a povlovně se v těch místech snižuje kolem 
vodního jeřábu, až jest pouze ve vý,ši pražců. Na té betonové desce, 
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přeónívající 8 cm n,ad povrch náslupj,ště, stojí vodní jeřáb, který byl 
v době nehody o,světleu petrolejovou lampou. Podle zjištěného stavu 
věcí byla tehdy slabá mlha a, bylo na cestě, po které se ža,Jobce měl 
ubírati k přijímací budově, sice šero, ale osvětlení bylo přece tak do
statečné, aby cestující při zvýš,ené opatrnosti mohl železniční těleso 
přejíti. Vystoupil-li žalobce z vlaku podle zjištěného stavu věci 2Yz m 
za vodním jeřábem, musel vodní je,řá:b viděti a mu,sel s tím počítati, 
když měl kolem něho projHi, že musí minouti místo, které nelze upra
viti t,.k, jako 1e tomu' při řádném nástupj,šti. Podle znalcova posudku jest 
vodní jeřáb svým postavením a úpravou zcel'a shodný se všemi ostat
ními vodními jeřáby systému »Spitzner« a nelze na jeh,o úpravě se zře
ním na důležitost dopravni jistoty nic měniti. Na dráze nelze rozumně 
požadovatí, aby upravila nástupiště tak, aby cestující pří jeho přechodu 
nemuseliÍ vůbec dávati pozor a aby byl každý úraz vylioučen. Jede-H 
kdo drahou, musí počítati s tím, že mu bude minouti překázky, neboť 
přechod přes drážní těleso vyžadu1e vždy zvýšené pozornosti, bdělosti 
a opatrnósti. Musí,-l,i človék i na ,ohodin,úlm na obyčejné uľid při nej
menší opatrnosti počítatí s překážkamí 8 cm vysokými, tím spíše měl 
tak učini,tí žalobce na drážním tělese, kde takových překážek může býti 
mnoho. Ve vyvýšeném betonovém základu vodního jeřábu 8 cm nad po
vrchem nástupiště, kolem něhož se mu,sili cestující' ubírati k příjímací 
budově, nelze tedy spa,třovati něco kromobyčejného v zařizení dráhy, 
nějakou nepravidelnost v provozu dráhy, zvlášť když samy koleje dráhy 
jsou .13 cm vysoké a cestující opouštějící tehdy vlak musili překročití 
troje kolejnice a ještě 13 cm vysoký schod vedoucí z nástupiště pod 
verandu, jak na to znalec ve svém posudku poukáz«l. Sku,tečno,st, ,že 
betonová deska vodního jehí:bu vyční'vala 8 cm nad powch nástupiště, 
nelze proto považovatí za příhodu v dopravě. Mohla by ovšem býti pří
hodo'u. v dop"avě, 'l<clyby neby'lo tehdy nástupiště dostatečně osvětleno, 
}ak se to v hlobě tvrdilo, avšak nebylo dokázáno. Posll'zuje-li se věc 
s vyHčeného právního hlediska, bylo dovolání vyhověti. 

čís. 16271. 

Neni porušenlm předpisu § 46 honeb. zák. č. 49/1866 z. z. pro čechy, 
nebyly-li obsilka k jednáni o žalobě na náhradu za škodu učiněnou hon
bou a zvěři a vyzváni k jmenováni důvěmiků doručeny žalovanému do 
vlastních rukou. 

O tom, zda je dotčená žaloba důvodem po právu čili nic, mají roz
hodovati všichni členové rozhodčího soudu, nikoli jen vrchní rozsudí. 

(Rozh. ze dne 2. září 1937, R I 367/37.) 

Srv. rozh. Č. 11480, 10263 Sb. n. s. 

P r v Ý s o u d zrušil na zmšovacístížnost Josefa O. výrok smlu'v
čího soudu ze dne 18. července 1'936, jímž mu bylo uloženo nahradi'!i 
Aloisu Č. škodu 808 Kč, zpwsobenou na jeho pozemcích lovnou zvěří. 

Civilnl rozhodnu1i XIX. 63 
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D ů vod y: Žalovaný s,e domáchá zrušení shora uvedeného výroku 
smluvčího soudu, uváděje mezi jiným též to, že mu nebyla doručena 
ani ža-loba, ani vyzvání k jmenování důvěrníků, a že o tom, zda jest 
žaloba d,ůvodem po právu, rozhodl, pouze vrchní rozsudí a nikoli celý 
smluvčí s'oud. Výpovědí rozsudího Václava S. zjišťuje soud, že žaloba 
ani vyzvání' k jmenování důvěrníků nebyly doru,čeny žalovanému, nýbrž 
lesní správě velkostatku v K., která též jmenovala dva důvěrníky, s ni~ 
miž vrchní rozsuidí Václav S. celé řízení provedl. Výpověd'í Jaroslava P., 
lesního správce vell<ostatku v K., jest zjištěno, že velkostatek v K. ne
patří žalovanému, že lesní správce řeoeného velkostatku není oprávněn 
ani k přijetí zásil.ek 3!dresovaných žalovanému, ani k zastupování, žalo
vaného, a že o otázce, zda jest žaloba důvodem po právu (má-li se 
dáli n",hrada), rozhodl 'pou-že vrchní rozsuclí bez jakékoli debaty neb 
hlasování důvěrníků. VyUčeným postupem porušil smlu.včí soud před
pisy § 46, odst. 1, 2 a 4, hon. zák. pro čechy, a soud proto zrušil n,a
padený nález pOdl,e posledního odst. dotčeného p"ragrafu. Rek u r sní 
s o u' cl ulO'žil soudu prvé stoHce, aby po právní moci řízení, bude-li třeba, 
doplnil a znovu rozhodl. D ů v O' d y: V honebním zákoně č. 49/1866 
z. z. pro čechy není předpi,sů o domčování, zejména neni předepsáno, 
jwk se má státi doručování (viz rozh. Č. 11480 Sb. n. s.). Není také ani 
předepsána, že by žaloba, aJ vyzvání k amenovámi důvěrniků mu'sely býti 
domčeny žalo'vanému přímo. Jest tudíž také možné náchr"dní domčenÍ 
podle § 102 c. ř. s. Nebyla-li žaloba a vyzvání, které, jak ze spisů 
smluvčího soudu patrno, zněly výslovně na Josefa O., domčeny přímo 
jemu, nýbrž snad v jeho nepřítomnos,ti převzaty podle § 102 c. ř. s. 
někým jiným, nelze tuto skutečnost pokládati za zmatečnost, neboť tim 
nebyl porušen žádný z formálních :předpis'Ů §§ 46 a 47 honeb. zák. Podle 
§ 46, odst. 2 a 3, čes. honeb. zák. má smluvčí soud po marném p'Oku,su 
'O 'smír rozhodnouti, má-Ii se náhrada dáti, a která; nemohou-li se však 
smluvčí dohodnouti, rozhodne o tom vrohni roz sudí rozsudkem (§ 46, 
odsl. 4, řeč. zák.). Z toho plyne, že vrchní- rozsudi rozhoduje :"i:n bez 
přímého společného hlasování, clůvěrníků při tomto rozhodnul!, Jsou~ll 
důvěrní-ci o nároku. a jeho výši rozdilného názoru. V souzeném případě 
nebyJ,i důvěmíci obou str"n, jak ze spisů patrno, o výši stejného ná
zoru. Rozhodl-li vrchní rozsudí- sám o výši v mezích návrhů důvěrníků, 
jednal podle úkona, a není proto jeho rozhodnuti- zmatečné. Ježto se 
prvý soud, jsa veden mylným názorem, že nedoručení žaloby k vlast
nhn .mkám a že vynesení rozhodnutí Vlrchním Iroz,suďím ""'mým odůvod
řmj'i ~maltečnost, n.ezaihýval dal'šimi ve zmšov"cil stí'žnosti upkttňovanými 
důvody zmalE,čnosti, bylo jeho rozhodnuti zrušiti. 

N e j v y Š š í s o u d obnovi'l usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podl,e § 46, odst. 6, honebního zákona pro čechy ze dne 1. června 
1866, Č. 49 z. z. může býti proti výroku smluvčího soudlu podána zru
šovací stížnost pro nezachování toho, co je v tomto paragrafu nařízeno. 
V odst. 1 § 46 uved. zák. se praví: »Podá-li se žaloba o náhradu škody, 
vyzve vrchní rozsudí strany, aby si ve třech dnech zvolily po dvou dů-
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věrnicích«. V § 46 není však nařlzeno, že' obsúiU<a k řízení před smlluv
čím soudem má býti doručena do vlastních rukou strany. Podle zjištění 
nižšich soudů vyzval vrchní rozsudí správu velkostatku v K., aby si 
jmenovala důvěrniky; uvedený velkostatek nepatří však žalovanému a 
lesní správa řečeného velkostatku není oprávněna ani přijímati zásilky 
adresované dov,o,lacímu stěžovateli, an,i ho zastupovati. Přes to však ne
může býti tato skutečno·st s úspěchem upJ,atňována zru·šovací stížností, 
poněvad,ž podle spisů smluvčího soudu byl vrchním rozsudím Josef O., 
velkostatkář v K. (stěžovatel,) vyzván, aby jmenoval důvěrníky, a není 
porušením předpisů § 46 řeč. zák., nebylo-li mu toto vyzvání doručeno 
clo vlastních rukou. Stran bližšího odůvodnění pOlrkazuje se dovolací 
stěžova,tel na důvody napadeného usnesení, jež jsou v souladě s roz
hodnu,tím Č. 11480 Sb. n. s. Podotýká se, že rozhodnutí č. 9874 Sb. n. s. 
nelze v souzeném případě u'žíti, poněvadž výrok smlu.včího soudu nebyl 
vůbec proti l,esní správě velkostatku v K. :jako straně vydán. 

Oprávněna Jest však další- výtka dovolacího rekursu, že o důvodu 
nároku na náhradu škody rozhodl vrchní rozsudí sám bez důvěrnilků. 
Bříslušná ustanovení § 46 honebního zákona pro čechy zní: Odstavec 
druhý: »Soud smluvčí má nejprve hleděti učiniti narovnání a, nejde-li 
to, rozhodne pwk, má-Ii se dáti náhrada, a která,« ; odstavec třeH: »Ne
mohoueli se smluvčí' rozhodn.outi, mnoho-Ii náhrada má činiti, rozhodne 
o tom vrchní roz sudí v mezích obapolných návrhů«. Ze srovnání dotče
ných dvou odstavců a ,čtvrtého téhož § 46, které dávají vrchnímu ,[oz
s'U~úmu SMllostatno'll' působnost jen v něktelrých otáz1<ách, plyne, že 
o tom, zda žaloba jest důvodem po právu, mají rozhodovatI všichni 
členové rozhodčího soudu, nikoliv jen vrohní rozsudí (srv. rozll. 
Č. 10263 Sb. n. s.). V souzené věci namí,t] Josef O. před smluvčím 
soudem, že se necítí již vázán pachtovní smll'ouvou, uzavřenou o spo
leiíenském revíru v T., a ohradi,l, se proto proti povinnosti platiti ná
hradU! škody, ~působené zvěří, na katastru, t-ckém. Vrchní' rozsudí' Vác
lav S. udal jwko svMek, že se o sporné otázce, o niž jde, informoval 
u okresního úřadu v K. a že tam mu bylo řečeno, že Josef G. jest ná
jemcem honitby. Podle svědecké výpovědi Jaroslava P. rozhodl vrohní 
rozsudí Václav S. sám o tom, že Josef O. jest povinen zaplatiti š1<odu, 
a o sporné otázce vrchní rozsu'dií, dehaluani neza,vedl, ani k ní ne,svoHl. 
Právě vylíčeným postupem vrchniho rozsudího byl porušen formální 
předpis § 46, odst. 2, řeč. zák., podle něhož o tom, má-li se dáti ná
hmdia, rozhodne smluvčí soud a nikoli vrohní r01]hodce sám. Bylo proto 
di\vodnému dovolaJCÍmu rekiU:rslli vyhov'ěno a obnoveno <usnesení prvé 
stolioe, která zrušila výrok smluvčího soudu. 

čís. 16272. 

Nezaměstnaným ve smyslu § 12, 'Odst. 2, vl. n. č. 77/1936 Sb. z. a ll. 
není, kd'O se vskutku nevzdal své výdělečné činn'Osti, nýbrž dále koná 
práce patřící d'O 'Ob'Oru jeh'O dosavadní činnosti, třebas jen 'Občas a pří
ležitostně. Nezáleží na t'Om, zda má z nich příjem větší či menší. 

(Rozh. ze dne 2. září 1937, Rl 866/37.) 
63' 
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Povinná Aruna H., majitelka domu č. p. 230 v Ch., navrhla, aby jí 
byl podle vlád. nař. Č. 77(1936 Sb. z. a n. povolen odklad dražby uVe
deného domu na dohu po 30. čerV'nu 1938, protože 'Prý j,ejí manžel, Jan H. 
jest nezaměstnaným ve smyslu § 12 řeč. vlád. nař. Ex e k u ční s () u d 
zji$tiv konaným šetřením, že manžel povinné nemůže již po dlouhou 
dobu skoro vůbec vykonávati svou truh-lářskou živnost pm špatné hos
podářské poměry, že nemá zakázek a že není schopný s'Outěže, ježto pro 
nemajetnost není s to si opatřiti potřebné stroje, a že vykonává jen zcela 
ojediněle menší, opravy, takže mu byla předepsána za rok 1935 výdd
ková daň, toliko z částky 1.200 Kč, u'znal podle návrhu. Rek u r sní 
s () u d zamí,tl návrh na 'Odklad. D ů vod y: Povinná by podl,e vlád. nař. 
Č. 77(1936 Sb. z. a n. mohla žádati za odklad dražby jen tehdy, kdyby 
byl její manžel ,nezaměstnaný ve smyslu § 12, odst. 1 nebo 2, dotč. 
vlád. nař. Podmfnky prvého odstavce uvedeného předpisu povinná ani 
netvrdí, předpoklad druhého odstave", na n,ějž se povinná odvolává, 
není však splněn, ježto se podle zjištění prvého soudu manžel povinné 
nevzdal své výdělečné činnosti truhlářské úplně, nýbrž ji vykonává dMe, 
třebaže jen v nepa,trném rozsahu. Poněvadž se však podle § 12, odsl. 2, 
řeč. vMd. nař. vyžaduje úplné vzdání se výdělečné činnos'ti, schází 
v sOllzeném případě právě uvedený zákonný předpoklad, a bylo proto 
návrh na odklad dražebniho ří,zení zamítnouti. 

N 'e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu r'ekursu. 

Důvody: 

Reiklursní soud s'prálvně vyložil l1'sta'no'vení § 12, odst. 2, vI1ád. nař. 
Č. 77(1936 Sb. z. a n .. , odeJPlřelleli p-o-voleruí' odlkk~clu exekuce plfoto, že tu 
není splněn p-ředpokll",d řečeným vllád. l1",řiilzeni<m stanovený, ž,e' 'se totiž 
manžel dlužnice J"n H., s kterým ona žije ve společné domácnosti, ve 
s'kutečnosti nev~dal své výdělečné činnosti. Neboť bylo zjištěno, že Jan 
H. koná dál'e práce ve svém oboru truhlářském, byť i jen občas a při
ležitostně, a nezáleží podle uvedeného vládního nařízení na tom, zda 
z nich má příjem větší či menší. 

čís. 16273. 

Z předpisu § 21 vlád. nař. č. 76(1936 Sb. z. a n. nelze dovoditi, že 
rekursu! soud má z ú řad u přihližeti k tomu, že vymáhajíc! vě
řitel s právem na oddělené uspokojení (§ 13 vyr. ř.) v návrhu na po
volení exekuce nucenou dražbou podaném za zemědělského vyrovnacího 
řízení netvrdi~ že upomínal dlužníky způsobem uvedeným v' § 20 vlád. 
nač. č. 2510(1935 o zaplacení splátek podle § 21, odst. 1, vlád. nař. 
č. 76(1986 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 2. září 1937, R I 869/37.) 

o jmění ,povinných Albina a Františky W-ových, rolníků v K. H., 
bylo zahájeno usnesením krajského soudu v M. ze dne 23. března 1937 
pod Kv 95/37 zemědělské vyrovnací řízeni a zahájení to bylo na je.jicil 
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usedlosti č. p. 129, zapsané ve vložce Č. 130 kat. území K. H., pozna
menáno. Po zahájení uvedeného vyrovnacího řízení navrhla vymáhající 
věřitelka povolení exekuce nucenou dražbou dotčené usedlosti pro po
hledávku na nemovitosti' té knihovně zajištěnou. Ex e k uč n, í s o U' d 
povolil navrženou exekuci. R le k u r sní s o ll' d zamitlnávrh. D ů -
vod y: Podle § 12, odst. I, vyr. ř. nelze po zahájení vyrovnacího ři'zení 
proti dlužníkovi povoliti exekuce pro pohledávky, které nemají před
nostního práva. Tím ovšem nejsou podle § 13, od·st. 1, vyr. ř. dotčena 
práva na odděl'ené uspokojení, nabytá před z"hájením vyrovnaciho 
řízení. Podle obsahu exekučního títulu jest vymáhaná pohledávka 
40.000 Kč s přÍsl. zajištěna zástavnim právem na nemovitosti č. p. 129 
ve vložce Č, 130 pozemkové knihy kat. území H. K. pod C 41, 44 a 54. 
Nebylo pr,oto právo příslušící vymáhající věřitelce stran právě uvedené 
pohledávky na oddělené uspokojení z usecllosti zavazené pro vymáha
nou pohledávku dotčeno zahájením vyrovnacího řízení a nepřekáželo 
by tedy nic povolen" n·evržené exekuce, kdyby tu - jako jest tomu 
v souzené věci - nešlo o. zemědělské vyrovnací řízení. P'odle § 21 
vlád'. nař. č. 76/1936 Sb. Z. a n. nemohou býti' pohledlálV'ky, z",jištěné 
zástavním právem ve veřejných knihách ,na nemovitostech zemědělského. 
podniku náležíckh dl'UžnÍlku, po zahájeni zemědHs!kého "'yroV'nacího 
řízení až dn doby, -clo které má býti vyrovnání splněno, z nemovitosti 
v)"máhány, alrci jen za té podmínky, že clllUižnílk pl"tí. řádně siplllátky, 
k nimž je zavázán, počítajic v to splátky podIe vlád. nař. č. 250(1936 
Sb. Z. a n., dále náležité úroky s vedlejším plněním, a dokud jsou, řádně 
plněny ostatní záVazky, 'ktelfé dlužnik se zřetelem na Ipohleďávloul na sebe 
vtlat Je~li tu splněn", dotčená IPoclmínka, I~e taJkov:á,(o zálstavní práva 
reaHsovati i za zeměděl,ského vyrovnacího. řízení bez omezeni. Vymá
h<JJjíd věřitelka ovšem v té přičině v exeku·čním návrhu tvrdila, že po
vinná na vymáhanou pohledávku dosud zcela nic nezaJplatila, avšak 
její údaj nellz'e po,k1ládati za dOlstaču1'íC'i- pro to, že povinní. nevyhověli 
své platební povinnosti podle § 13 vlád. na·ř. Č. 250(1935 v doslovu 
čl. I. v]'ád. nař. č. 258/1936 Sb. Z. a n. Schází totiž ještě údaj vymá
hajíd věřitelky, že se v souzeném případě zachovala VŮlči dlužnikům 
podlle § 20 vlád. nař. Č. 250(1935 Sb. Z. a n. Bylo proto vyhověli rekursu. 

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

Důvody: 

Jd,e o to, zda povol'ení navržené exe,kuce' vnulcenou dražbou nemovi_ 
tosti patřící dlužníkům bylo za zemědělského vyrovnacího ří~ení hledíc 
na § 21 vlád. nař. č. 76(1936 Sb. Z. a n. právně možné, neboť o tom 
že lu jde o právo na oddělené uspo·kojení podle § 13 všeo1becného vy~ 
rovnacího řádu, nedotčené v sOUrzeném případě, co se týká pří'pustnosti 
exekuce, ani přeclpisem § 9 vlád. nař. č. 76(1936 Sb. Z. a n., není již 
sporu a anirekwrsní soud s Urvedených hledisek neshledal důvodu, proč 
by exekuce povolena býti neměla. Rekursni soud byl toho názoru, že 
z návrhu na povolení exekuce neplyne, zda vymáhající věřitelka upo-
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mínala dlužní1ky způsobem v § 20 vlád. nař. Č. 250/1935 Sb. z. a n. uve
deným o zaplaceni splátek podl'e § 21, odst. 1, vlád. nař. Č. 76/1936 
Sb. z. a n. Avšak rekmsní soud neměl příčiny, aby se tou otázkou 
obka!. Neboť dlužníci ve svém rekmsu proti povolení' exekuce nena
mítali, že nebyli upomenuti o zaplacení podle § 20 vlád. naŤ. Č. 250/ 
1935 Sb. z. a n., ani netvrdili, že splniU podmínky stanovené v § 21, 
odst. 1, vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. Rekursní soud měl se proto 
omeziti na '0ý'slovné n,~mitky v reikilUfsu vytčené, jež vš"k v uvedeném 
vládním nařízení nemají opory. Z u'St,movení § 21 vlád. nař. Č. 76/1936 
Sb. z. a n. nelze dovoditi, že by bylo k takovému nedostatku návrhu 
vymáhající věřitelka, jaký shledal rekursní, soud, přihlížeti z úřadu. Je
Ukož dov01ací stěžovatelka právem vytýká, že rekursní vývody dlužníků 
v naznačeném směru nedávaly podnět k změně usne,sení povolujícího 
exekuci, bylo dovolacímu rekursu vyhověno, a obnoveno usnesení 
prvého 'soudu. 

čís. 16274. 

Netrval-li správce konkursní podstaty z jakéhokoli duvodu před 
zrušením konkursu na zaplacení nebo na zajištění svých nároků na 
náhradu hotových výdajů a na odměnu za námahu, pozbyla jeho po
hledávka zrušením konkursu povahy pohledávky za podstatou (§§ 49, 
50 konk. ř.). Požadavku správce konkursní podstaty, aby jeho pohle
dávka za podstatou byla podle § 150 konk. ř. zaplacena, nelze přiznati 
postavení výhodnější než obdobným nárokům ostatních věřitelů za 
podstatou. ) 

(Rozh. ze dne 2. září 1037, RII 315/37.) 

Ex 'e k u 'č ll' í s o II d' rozvrhuj,e nejvyšší podání za exekučně vy
draženou nemovitost povinného Pavla L., nepřikázal nic na pohledávku 
91.130 Kč, kterou Dr. Ondřej' H., bývalý správce konkursní podstaty 
Pavla L., přihlásil v ;přednostním po'řad<í (§ 216 Č. 1 ex. ř.) jako nedo
platek konkursních útrat přisouzených mu za běžnou správu pravopla:
ným usnesením ze dne 13. listopadu 1934 v konkmsu K 32/32 prohla .. 
šeném na jmění' povinného a zrušeném pravoplatným l1'snesením podle 
§ 159 konk. ř. Reku r sní s ou d nevyhověl' rekursu. Dů vod y: 
Prvý soud zjistil, že konkurs ,zahájený o omění povinného byl' po nu
ceném vymvnání usnesením ze dne 25 .. l'edna 1936, Č. j. D 32/32-,54, 
zmšen. Zjištění to stěžovatel ani nenapadá. Zrušením konkursu vsa.k 
pozbyla stěžovatelova pohledávka povahy pohledávky za podstatou (VIZ 

rozh. nejv. soudu R I 268/36) a nebylo již možno přikázati ji z roz
dělované podstaty v přednostním pořadí. Nezáleží na tom, že konkurs 
byl zrušen podle § 159 konk. ř. Odvolává-li se stěžovat,el na ustan?: 
vení § 150 konk. ř., podl,e n'ěhož pohledávky za podstatou musí byl! 
buď zaplaceny, nebo zajištěny, bylo jeho věcí, aby na to v příčině své 
poMed'iÍJV1ky na>liéhwl při rozhodnutí o nuoenbm vywvnání resp. při zrn:
šenÍ konkursu. Uvádí"li, že neodolal prosbácm úpadcovým a souhlaSil 
s nuceným vyrovnáním, maje za to, že převážná část 'jeho útrat jest 
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zajištěna likvidovánim v tomto exekučním řízení, a nebrácnil-li se protí 
Nušení konkursu, jde to na jeho vrub. Jak u'sn,esení o potvrzení nuce
ného vyrovnání, tak i usnesení o zrušení konkursu jsou již dávno pravo~ 
platná. To, že převážná část jeho pohledávky za podstatou nebyla all! 
zapravena, ani zajištěna, není důvodem, aby bylo nucené vyrovnání pro
hlášeno za neplatné podle § 160 konk. ř. nebo za neúčinné podle § 164 
konk. ř., a to tím méně, když se tak slal,o za stěžovatelova souhlasu. 
Stěžovatel n,emá ani nároku na přikázání své zbytkové odměny z roz
dělov"né podstaty, třebaže v exekučním řízení intervenoval za dlužníka, 
neboť to bylo jeho povinností jako správce konkursní podstaty. Nena
léhal-li pak na to, aby byla jeho pohledáV'ka za podstatou zapravena 
anebo zajištěna před potvrzením nuceného vyrovnání resp. před zruše
ním konkursu, zavinil sám, že má nyní toi,iko osobní nárok na odměnu 
proti bývalému úp,"dci, nikoli však nárok, aby jeho 'Pohled~vka byla 
uhrazena z nejvyššího podání dosaženého za exekučně vydrazenoli ne
movitost. 

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

Důvod"y: 

Napadené usnesení odpovídá stavu věci a zákonu a stačí odkázati 
na případné odúvodnění rekursnílho soudu. K vývodům dovolaciho re
kmsu se uvádí,: Názor dovolacího stěžovatele, že pravoplatným usnese
ním, jímž byl zrušen konkurs podle § 159 konk ř., není ukončeno kon
kursnt řízení, nýbrž teprve splněním nuceného narovnání, jest ve zjev
ném rozporu nejen s tímto ustanovením, nýbrž i s ustanovením § 163 
konk. ř., podle něhož má nesplnění nuceného vyrovnání v zápětí, že 
pozbývají- účinnosti veškeré slevy i jiné výhody poskytnuté ve vy
rovnání, nikoU však, že se pravoplatně zruŠ'ený konkurs pokládá za ne
zrušený anebo, že se obnovuje. Naopak z § 158 konk. ř. p],yne, že po 
nesplnění nuceného vyrovnání pravopllatně zmšeného konkursu I,ze vy
hlásW, jen nový konkurs. Nároky správce konkursní podstaty jsou právě 
tak pohledávkou za podstatou (§§ 49 Č. 1 a 50 konk. ř.), jako každá 
jiná pohledávka za podstatou, a nelne proto požadavku správce kon
kursní ,podstaty, aby jeho pohledávka za podstatou byla podle § 150 
konk. ř. zaplacena, přiznati postavení výhodnější nežli obdobným ná
r,okům ostatních věřitelů za podstatou. Rekursní soud správně poukázal 
na to, že správce konkursní podstaty jednal na vlastní vrub, netrval-li 
před zrušením konkursu na zaplaceni nebo na zjištění své pohlledávky 
za podslt:atou1, byť i tak učinil proto, aby nezmařil nucené vyrovnání. 
Srovnávání, správce konku,rsnÍ' podstaty s opatrovníkem věci není pří. 
padné, poněvadž jedn"k o nárocích správce konkursní podstaty platí 
zcela i'iná ustanovení než pro náJwky opatrovltlka věd, jednak není 
ani z~konného důvodu:, aby byl úpadci 'Zřílzen opatrovnik věci v exe
kuci vnucenou dražbou nemovitosti patřící do konkursní podstaty, byť 
i hyla ,exekuce zaJhátjena jen na náV'rh n,ekterého odld:elného věřHele, 
neboť za trvání konkursu jest podle § 3 konk. ř. jen správce konkursní 
podstaty oprá'0něn n,"kládati s úpadcovým jměním, patřícím clo kon-



- Čis. 15275-
1000 

Iomsní .poclsltaty, aJ pO pravoplatnbm zDllšení kO!1JkurSll výkonává toto 
právo podIe § 51 konk. ř. již úpadce sám. Nelze tu řešiti otázku, zda 
vymáhající věřitelka byla obohacena tím, že správce konkursní, pod
staty netrval, na zaplacení nebo zaji·štění své pohledávky za podstatou, 
poněvaJdž jde jen o to, zda pohledávka správce konkursní podstaty byla 
v době vydání rozvrhového u.snesení, pohledávkou za podstatou čili nic. 
Pozbyla-li této své povahy ji.ž před vydáním rozvrhového usnesení Je
diné proto, že se správce konkursní podstaty přímo vzdal' jejího před_ 
no.stního zapl,acení nebo zajištění, zavinH si to skutečně správce kon
kursní podstaty sám. 

čis. 16275. 

Nezaměstnaný ve smyslu § 12, odst. 2, vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. 
z. a n. jest za ,ostatních předp,okladů v předpisu t,om vytčených t,olik,o 
ten, pr,o koh,o byly skutečnou pravou příčinou nutnosti vzdání se vý
dě�ečné činn,osti vše,obecné hospodářské poměry, nikoli jen hospodářské 
poměry, týkájíc! se jeh,o ,osoby a nastalé před všeobecnou hospodář
skou kr1si. 

Posouzení »hospodářských poměrů« přísluší soudu, který není po té 
stránce vázán náz,orem jiného úřadu. 

(Rozh. ze dne 2. září 1937, R II 340/37.) 

Povinný RudoM H. podal v,čas před dražbou nařízenou na den 
16. října 1936 návrh na odklad dražby jedné ideální třetiny nemovi
tosti (domu), zapsané ve vložce č. 164 kat. území Č. T., ve smyslu 
zákona ze dne 22. února 1934, Č. 34, Zle' dlle 22. prosin'ce 1934, č. 250 a 
vlád. nař. ze dne 31. března 1936, Č. 77 Sb. z. a n., v uí,ž se dovolává toho, 
že jest jej pokládati za nezaměstnaného, ježto svoji čalounickou živn.ost 
v roce 1934 odhlásil pro hospodářskou tíseň a nedostatek zaměstnání 
v žívnosti. Při svém výslechu udal, že před vzdáním se své živno·sti 
vydělal, tolik, že byl 5, to uhájitio živobytí své a své rodiny, a projevil 
souhlas, <rby to bylO dotazem na berní správu v Č. T. zjišt,ěno výkazem 
jeho výdělkovýoh poměrů v d.obě, kdy vedl samostatnoU' čaloU'nickou 
žívnost. Vymáhajkí věřitelé se vyjádřili pr.oti náv"hu povinného na od
kladdmžby, ježto povinného nelze poklá:dati za osobu nezaměstnanou, 
ježto ani v době hospodářské konjunktury před rokem 1930 neprovo
zoval povinný výdělečnou činnost v takovém ro,zsahu, že by byl scho
pen uživiti svoji rodinU' a sebe. S o II d P r v é s t o I i c e zamítl ná
vrh. D Ů, vod y: Dotazem na berní správu v Č. T. zjistil soud, že po
vinrnému byla od roku 1933 předpi,sována pouze neprovozovací kvota 
a že povinný odhlásil svoji živnost dne 12. června 1934 pro neclo'statek 
práce a velkou konkurenci v oboru své čalounické živnosti, dále, že za 
rak 1929 byla povinnému předepsána výdělková daň ve výši 6 Kč 25 h, 
rovněž tak za rok 1929 a v letech 1931 a 1932 výd,ělková daň ve výši 
2 Kč. Z uvedeného zjištění nabyl soud přesv'ědčení, Že povinný ani před 
vzdáním se své živnosti, tedy v době konjunktury, nevydělal tolik, aby 
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uživil sebe a svoji rodinu, a že se tedy nevzdal provozu své živnosti 
následkem všeobecné hospodáfské Usně. Nelze proto po'kládati povin
ného za osobu nezaměstnanou ve smyslu dovolávaného vládního naří
zení. Rek u r sní s o u d uznal podle návrhu. D ů vod y: Neprávem 
má prvý soud za to, že stěžovatele nelze pokládati za nezaměstnaného 
ve smyslu § 12 vlád. naL Č. 77/1936 Sb. z. a n. T.o, že snad dlužník 
ani před vzdáním se své živnosti nevydělal tolik, aby u,živil sebe a svoji 
rodinu, jest úplné vedlejší, nebof rozhoduje ,podle § 12 řeč. vlád. nař. 
jen to, provozoval-li dlužník v době po 28. únoru 1931 aspoň po dobu 
3 měsíců samostatnou výd'ělečnou činnost, nebyla-Ii mu podle posled-· 
ního pravoplatného předpisu z doby, kdy tuto činnost ještě provo'zoval, 
vyměřena daň důchodová ani všeobecná daň výdělková z důchodu jeho 
výděl,ečné činnosti nebo z výtě~ku přesahují'cího 15.000 Kč, a musil-li 
se své výdělečné činnosti vzdáti pro hospodářské poměry. Těmto pod
minkám je v souzené věci vyhověno, j<rk patrno z potvrzení okresního 
úřadu v Č. T. z 13.' listopadu 1936, podle něhož se stěžovatel dne 
12. června 1934 vzdal své výdělečné činnosti pro hospodářskou krisi, 
dále z potvrzení berní správy v Č. T. ze dne 18. listopadu 1936 resp. 
9. prosince 1936. JeiŽ.to není dtille 'sporno, že stěžovatel je;st t. č. bez 
zaměstnání a nemá příjem, který by stačil na slušnoll výživu jeho a 
jeho rodiny, a ježto prodávaný dům slouží přímo k ukoj ování přiměře
ných nutných potřeb nezaměstnaného dlužn,íka a jeho mdiny, neboť 
stěžovatel obývá se svou rodinou v domě, o nějž jde, byt skládajíd se 
jeru z 1 světnice a kUichyně, jak bylo konaným šetřením zjištěno, jsou 
tu splněny veškeré předpoklady' pro odklad dražby ve smyslu vlád. 
nař. č. 77/1936 Sb. z. a n. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usn,esení nižší'ch stolic a uložil soudu 
prvé stolice, aby po dop lněn,í řízení znovu rozhodl. 

Důvody: 

Jde především o otázku, zda se povinný musil vzdáti výdělečné čin
nosti pro ho s p .o d á ř s k é P o měr y, neboť o tom, že by tu jinak 
snad n.ebyly předpoklady druhého odstavce § 12 vl:ád. nař. Č. 77/1936 
Sb. z. a 'll., není ji'ž sporu. Dovolad stě'žovate1ce ~'e při,svědtČiti v tom, 
že rekursní soud dotčenou, otázku řešil na základě skutkových před
pokladů ze spisů nepl,ynoudch, dospěl"li k úsudku, že se povinný vzdal 
výděle,čné činnosti »,pro hospodářsrkou krisÍ«, nehoť z potvrzení okres
ního úřadu v Č. T. ze dne 13. listopadu, 1936, o kler,é se rekursní soud 
opíral, to neplyne. Nehledě na to, že posouzení právního pojmu »hos
,podáfských poměrů« pfisl,u!ší soulclu, kte'rý není v té příčině vázán ná
zorem jiného úřadu, nezmiňuje se uvedené potvrzení o »ho'~podářských 
poměreoh«, neboť uvádí jako důvody, prokleré povinný živnost ode 
hlásil, »nedostatek práce a velkou konkurenci«, a ani neuvádí že se .. , 
Jl mu 5 i I vzdáti. Pro to však, zda nedostatek práce a velká konku
rence byly následky ho,spodářských poměrů, neposkytuje dosud konané 
šetření žádného podkladu. Naopak jiné okolnosti nasvědčují tomu, že 
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tomu to:k nebylo, pročež soud měl i k těmto jiným skutečnostem, o nichž 
ještě bude řeč, přihlížeti a pečlivě vyšetřiti, zda všeobecná hospodářská 
krise byla skutečně pravou příč"Ínou, pro kterou se povinný musil vzdáti 
své výdělečné činnosti. Neboť ze zjištění prvého soudu' plyne, že vý
dělek ze živnostenské činnosti dlužnílkovy stáJe kllesa1 již ocl roku 1928 
do rokll 1932, j",k jest patrné z předpisů výdělkové claně za uvedená 
léto:, nas,vědčuiíckh tomili, že úpwd~k v' ŽÍivnostLdliUQ;níkově může míti Mné 
příóny. JSou tu tedy nilznaky o tom, ž,e' ,se hospodMslký úpadelk dlliUŽ
níkův z",čal již před obecnou krisi a že by tento nepříznivý vývoj byl 
vedl ke vzdání se živnostenské činnosti snad i tehdy, kdyby tu obecné 
klrise nebylo. Ovšem spolehlivých z,jištění v té příčině tu není, a bylo 
již proto uznaH na zmšení usnesení obou nižších soud.ů, aby dalším 
šetřením bylo spolehlivě zjištěno, zda se dlužník musil, vzdáti živnosti 
pro hospodářské poměry. 

čís. 16276. 

Domáhá-li seknihovni vlastník nemovitosti na žalovanéim, státu 
(finanční spráV1ě) výmazu exekučního zástavnlho práva 'zapsaného pro 
daňové nedoplatky z důvodu, že příslušný berní )Ířad u z n a I, že zá
stavni právo bylo na nemovitosti zřízeno neprávem, a že proto (před 
účinnost! zák. č. 76/1927 Sb. z. a n.) odepsal daňové nedoplatky jak 
v berní knížce, tak na daňovém konté, ~ že také z té příčiny nepřihlásil 
je k pozůstalosti po zemřelém poplatníkovi, Í'est na něm, aby prokázal 
bud' výslovné a v závazné formě vydané prOhlášeni žalovaného státu, 
že svoluje k výmazu sporného zástaW1íbo práva, nebo že odpis daňo
vých nedoplatků hyl proveden v p~edepsané formě, t. j. že byl odpis 
podle dvor. dekr. z 19. dubna 1799, Č. 466 Sb. z. s. a § 4 výnosu min. 
fin. z 29. ledna 1850, č. 494 p~oveden pnslušným bernim úřadem (po 
případě berní správo,u) v mezích úředního oprávnění písemně s úřed
nim razítkem a s podpisy dvou jeho úředníků. 

(Rozh. ze dne 2. září 1937, Rv II 296/37.) 

Usnesením okresního sOl1du ve f. ze dne 29. pro'since 1924, č. j. 
E 4331/24-1, byla Česko.sloveus'kému státl1 k vymožení daňových ne
doplatků podle výkazu berního úřadu ve f. ze dne 23. prosince 1924 
v částce 40.230 Kč povolema proti Karlu K. exekuce vnuceným vkla
dem práva zástavního na nemo-vito-sti ve vložce Č. 7 a na ideální po-lo
viCÍ ve vložce Č. 391 po'zemkové knihy pro katastrální území f. a vklad 
ten byl dne 30. prosince 1924 vykonán. žalobkyně, dcera Karla K., 
který dne 16. srpna 1930 zemřel, zdědila po něm uvedené nemovitosti a 
tvrdí, že se vklad práva zástavního stal neprávem, ježto šlo o daň vý
dělkovou a obratovou z provozování kinematografu, jehož licence ná
ležela výhradně synu Karla K. Leonardovi K., a Karel' K. byl toliko ma
jitelem domu, v němž se kinematograf provozoval. Žalobkyně tvrdí, že 
v duhnu 1926 byla z té příčiny Karlu K. v jeho daňové knížce úřední-

- čís. 16276-
1003 

kem berního úřadu ve f. položka 39'.962 Kč 21 h od celkového daňo
vého nedoplatku odepsitna a že k pozůstalostnímu řízení po Karlu K. 
při-hlásil berní úřad na dlužných daních jen 2.460 Kč, a domáhá se proto 
žalobou, aby byl žalova·ný stát uznán povinným provésti výmaz onoho 
práva zástavního. Žalobkyně je si dobře vědoma toho, že nemůže v lé 
věci pořadem práva vytýkati, nesprávnost exeiručního titu·ln ani da
ňový od;pi's jako skutečnost vzniklou po vydán.í exekučnílho tiotulIlll a 
zru,šuj-íc,J vymáJhaný n"rok, neboť to vše náleží !před úřady .správní,., a 
proto výslovně zdůraznila, že o tyto důvody žalobu neopírá, nýbrž že 
žalobní důvod tkví v tom, že žalovaný stát uznal, že ono zástavní právo 
bylo na nemovitostech jejího otce Karla K. vloženo neprávem, a že 
proto odepsal daňový nedopl'atek jak v jeho berní knoižce, tak na jeho 
dallovém kontě a že také k pozůstaliOstnímu řízení phhlásil toliko da
ňový nedoplatek v částce 2.460 Kč. Žaloba byla zamítnuta s o u d y 
všech tří· stolic, nejvyšším soudem z těchto 

d Ů vod ů: 

Aby mohlo býti žalobě vyhověno, musilo by zde býti výslovné a 
v závazné formě vydané prohlášení žalovaného, že svoluje k výmazu 
sporného z.<Ícstavního práva. Takové prohlášení však zde není a shora 
dotčený odp'is v berní knížce Karla K. je toliko skute,čnoslí, kterou by 
žalobkyně mohla uplatňovati podle § 35, odst. 2, ex. ř. "li správního 
úřadu, od kterého vyšel exeku'ční titul. Tím méně lze ovšem přiMížeti 
k tomu, ž·e berní úřacl k pozůstalostnímu řízení po Karlu K. přihlásil 
na dlužných daních toliko 2.460 Kč, neboť v té příčině by šlo jen o čin 
konkludentní a předpis § 863 obL zák. neplatí pro styk s úřady (rozh. 
Č. 9883 a 10097 Sb. n. s.). Odvolací soud uvedl, že z ustanovení §§ 276 
a násl. zákona o přímých dankh č. 76/H127 a prov<\děcí.ho nařízení 
č. 175/1 ~27 Sb. z. a n. jde najevo, že k »odpi.sll« dlužných daní je po
třebí výměru pří,slušného finančního úřadu. Žalobkyně téměř celé dovo
lání založila na výtce, že v době onoho odpisu, t. j. v dubnu 1926, tyto· 
zálkany nebyly ještě v .platnosti, nýbrž zákon č. 220(1896 ř. Z., podle 
něhož prý k odpisu daní nebylo třeba nějakého písemného výměru pří
slušného finančního úřadu a kteifý ostatně ani nel'2)e aplilkovati na sou
zený případ" ježto neobsahuje obdobné uSltanovení, jako jest § 276 zá
kona č. 76/1927 Sb. z. a n. Avša,k každý právní peoj ev neho výrok 
úřadu musí býti učínén výslovně a písemně v,e formě Jeho jednacím řá
dem předepsané (rozh. Č. 9883 a 10097 Sb. n. s.). Musel by teclyonea 
odpis býti proveden ve formě předepsané dvorským dekretem z 19. 
dubna 1799, Č. 466 Sb. z. s., a ustanovením § 4 výnosu ministerstva 
financí z 29. ledna 1850, Č. 494, tedy herním úřadem po případě berní 
správou ve f. v mezích jeho úředních oprávnění písemně s úředním 
razítkem a s podpisy dvou jeho úředníků. To se v souzeném případě 
nestalo, a berní knížka, v níž onen odpis je proveden, není vůbec opa
třena úředním razítkem, ani podpisy dvou úředníků berního úřadu, ve f'. 
Nebylo proto ani třeba zabývati se otázkou, zdali úředník, který onen 
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podlPís provedl, byl k tomu oprávněn čilí níc, a rovněž nebylo třeba 
prováděti důkazy o tom, že daň, o kterou tu jde, byla Karlu K. přede
psána neprávem, ježto Karel K. nebyl tehdy majitelem kína. 

čís. 16277. 

Neuvedl-Ii žalobce v žalobní žádost~ proti komu má pohledávku, 
pro kterou odpůrčí žalobou odporuje, jest žalobni žádost neurčitá a jest 
takovou žalobu zamítnouti konečně, nejen pro tentokráte. 

Při řešeni otázky neurčitosti žalobní žádosti nelze přihlížeti k dů
vodům uvedeným v žalobě. 

(Rozh. ze dne 3. září 1937, Rv I 1173/36.) 

Žalobkyně se odpůrčí žalobou domáhá zjištění, že podle dlu·žního 
úpisu ze dne 3. srpna 1934 provedené zastavení nemovítostí, zapsaných 
ve vložce Č. 189 pozemkové knihy kat. území L., ve prospěch ,pohle
dávky žalovaného Jana B. 14.000 Kč s příslušenstvím a kníhovní vklad 
práva zástavního ve prospěch dotčené pohledávky na uvedených ne
movítostech pod polo:žkou C 10 jest vůči žalobkyní stran její' pohle
dávky 13.543 Kč odporovatelný a neúčinný, že žalovaný Jan B. jest 
povinen to uznati a pohledávce žalobkyně 13.543 Kč povoliti přednost 
před svou vlastní pohledáv.kou 14.000 Kč s přfslu·šenstvím, jinak že se 
postoupení přednosti stane na základě rozsudku. S o- udp r v é s t o
l i c e u,znal podle žaloby. O d vol a c í s·o u d zamítl žalobu. D ů
vod y: Podle § 9 odp. ř. jest oprávněn odporovati právnímu jednání 
věřitel, jehož pohledávka jest vykonatelná, nebyl-li exekucí na jmění 
dlužníkovo uspokojen, nebo l,ze-li předpokládati, že by ú.plného uspo
kojení nedošel. Jest tedy prvním předpokladem žaloby na neúčinnost 
právního 'jednáni vykonatelnost pohledávky a jest věcí žalobcovou., aby 
takovou vykonatelnost tvrdil a exeku,čn.ím titulem doložil. žalobkyně 
však v souzeném příp"dě vůbec netvrdila, že její pohledávka jest vy
konatelná, žádného exekučního titulu se an,i nedovolávala, nýbrž v ža
lobě uvedla loUko, že v roce 1932 žádala dlužn.íky, t. j. manžely B-ovy, 
aby jí pohledávku hypotekár.n.ě zajistili, a když pak byla slyšena jako 
strana, potvrdila, že jmenované dlužníky upomínal.a, aby jí peníze spla
tili nebo zajistili. Schází zde tudíž náležitost §§ 1 a 9 odp. ř., a již proto 
není žalobní žádost odůvodněna. Konečně schází žalobě resp. žalobní 
žádosti určitost požadovaná § 226 c. ř. s., a když prvý soud řídě se 
textem žalohního petitu, pon.echal k tomu neu·rčitost i ve výroku roz
sudečném, poch}'lbiJ i v té rpIíiČi-ně. Ža1lobkyně sama neoznačilla v žalob
ním petitu přesné pohlle:dác~ku, pro kterou m,; býti, neúč,innost p~ohl<áJšena 
a pIednost povolena, spokojívši se pouhým číselným určením, aniž 
vytkla, proti komu jí pohl.edávka ta pří<sluší. Prvý soud převzal formu
laci petitu do rozsudečnobho výroku, a je proto také jeho výrok neurčitý 
a exekučně neproveditelný. Odvolací důvod nesprávného právního po-
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souzení jest tudíž oprávn.ěn a byl? žalob,u s jejím petitem, jak, shor.a 
jest vyUčen a ve výroku rozsudečnem prveho soudu vytčen, zamltnoull. 

N ,e j v y Š š í s o u d nevyh1.lVěl dovolání. 

Důvody: 

Exekučním titulem jest jen rozsudkový výrok, který nabývá právní 
moci takže to, co není. v něm uvedeno, není exekučním mulem, a pr-oto 
odvolací soud při řešení otázky, zda žalobní žádost jest neurčitá, prá
vem nepřihlížel k důvodům uvedeným v žalobě. Ze žalobního žádání 
však nevysvítá, proti komu má žalobkyně pohledávku. 13.543, K~ s pří
slušenstvím a odvolací soud .proto nepochybIl s hledIska pravmho po
somení, je~tliže již pro tuto neurčitost žalobního žád,;ní žalobu zamítl 
zcela a oe pro tentokráte. 

čís. 16278. 

Nedopouští-Ii stavební stav domu, aby se domovníkovi dostalo bytu 
o dvou místnostech v·esmyslu § 8 zák. Č. 82/1920 Sb. z.a n.,nýbrž tQlíko 
bytu o jedné místnosti ryhovujícího iin~ dotčené~u zák~~mu před
pisu avšak domovník se do něho nenastehoval a najal od maJ1tele domu 
byt 'rOZSáhlejší a hodnotnější, zaváz.av se platiti rozdíl mezi nájemni 
hodnotou najatého ~ytu a bytu původně nm nabízeného (domovnic
kého), nepříči se takováto úmluva § 15 řeč. zák. 

(Rozh. ze dne 3. září 1937, Rv I 1308/36.) 

Srv. rozh. Č. 15410, 13381, 11667 Sb. n. s. 

Žalovaný byl ustanov·en domovníkem v domě Č. p. 1220 v P. a byl 
mu nabízen sLužební (.domovni·cký) byt v přízemí, skládající se jen 
z jedné místnosti. Žalovaný se vš~k clo .něho pro osobní a rodin,né dů
vody nenastěhoval, nýbrž uzíval bytu v prvém .poschodí, skládajícíhó 
se z jednoho pokoje a kuchyně, zavázav se, že z"',p'tatí za tento byt 
rozdíl mezi nájemní hodnotou dotčeného bytu v prvém po.schodí a pů
vodně mu nabízeného. bytu v.přízemí. Tvrdě, ž·e žalovan.ý zastával služby 
domovn.íka pouze do 1. října 193.1, do kteréžto doby nájemné z bytu 
v prvním patře řádně platil, a že pa té již domovnických ukonů nekonal, 
avšak "V domě až do 31. prosince 1933 bydlil, dom,;há se žalující ma
jitel domu na žalovaném zaplacení 1.125 Kč s přís!. S o u -cl p r v é 
s t o I. i Ce uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. 

N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby o odvolání žalo
vaného dále jednal a znova rozhodl. 

D ů vod y: 

Zákonč. 82/1920 Sb. z. a n. vyhrazuje a zajišťuj-e domovníkovi t. zv. 
domovnický byt k řádnému u,žívání způsobHý, 'P o- k u cl' m o ž n o 
o d v o· umí· s t ll> o s tec ho (pokoje a kuchyně), vyhovující staveb· 
nímu ř,;du í ~dravotním nařÍ'Zením. Nejvyšší soud odůvodnil ve svém 
rozhodnutí Č. 15410 Sb. n. s., k němuž se pro stručnost odkazuje, zá
sadu, že rozsah výrazu ».pokud možno o dvou' místnostech« není v zá-
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koně určitěji vymezen, že zákonodárce měl tu na mysli jen, stavební 
stav domu, pokud dovoluje, aby domovníkovi mohl býti dán byt o dvou 
místnostech blízko domovní·ch dveří, a' že ,požadavek dvou místností 
nelze uplatňovati tam, kde to nedopouští stavební' stav domu. V sou
zené věci nebylo o tom sporu a bylo též zjištěno nižšími soudy, že ža
lovaný byl ustanoven domovnikem v domě č. p. 1220 v P. a že mu byl 
nabízen služebni (domovnický) byt v přizemi, skládající se jen z 'jedné 
místn.osti, do něhož se však nenastěhoval žalovaný pro osohní. a rodinné 
důvody, nýbrž že užíval' bytu v prvém poschodí, skládajícího se z jed
noho pokoje a kuchyně, zavázav se, že zaplatí za tento byt rozdíl mezi 
nájemní hodnotou dotčeného bytu v prvém poschodí a původně mu 
n<ťbízeného bytu v přízemí. Podle § 8 zák Č. 92/1920 Sb. z. a n. má 
domovník nárok na vhodný byt, pokud možno o dvou místnostech 
(pokoj a kuchyň), blízko domovních dveří a podle § 15 téhož zákom 
n'emůže toto právo býtí ujednáním vyloučeno ani omezeno. Jde tedy 
o to, zd" v souz,ené věci stavební stav domu dopouštěl, aby žalov1<nému 
se dostalo bytu o dvou mí'stnoslech ve smyslu § 8 dotčeného zákona, 
kterých Se mu mělo dostati bezlPlatně (srv. rozh. Č. 13381 Sb. n. s.), 
neboť kdyby tomu tak bylo, nevyhovoval, přidělený mu byt v přizemí 
ustanovení § 8 řeč. zák., ježto dmhou místnost neohdržel a nároku na 
ni nemohl se vůbec vzdáti (§ 15 řeč. zák, srv. rozh. Č. 13381 Sh.n. s.). 
Obdržel-li vš"k žalovaný misto nedostatečného bytu jiné mistností, 
jejichž po.čet nepřevyšoval hranki naznačenou v § 8 zák. Č. 82/192.0 
Sb. z. a n., nezáleží. ani na jejich hodnotě, ježto tu nebyl splněn ,předpis 
§ 8 řeč. zák. a byly by tu obcházeny předpisy §§ 8 a 15 dotč. zákona, 
a smlouva sjedn1<ná 00 bytu v prvním poschodí hyla by nicotná (rozh. 
Č. 11667 Sb. n. s.). Jin,ak by tQomu však bylu, kdyby stavební stav domu 
nedopouštěl, <ťby se žalovanému dostalo bytu o dvou místnostech, j.ežto 
v takovémto případě by byl žalobci přikázán byt, zákonnému předpisu 
vyhovujÓC'í, ,a nechtěl.~llÍ> >se do něho nastěhovati a najal-U, si byt rozsáh
lejši a cennější, mohla tu platně býti uzavřena dohoda žalobcem tvrzená. 
Odvolací soud vycházeje z mylného nazírání na věc, neobí.ral se však 
touto rozhodující skutečností a neučinil v tom směru 'potřebná zjištění, 
takže v,ěc již proto není zralá k rozhodnutí (§ 51.0 c. ř. s. a judikát býv. 
vídeňského soudního dvora Č. 230), a bylo tudíž se usnésti, j1<k ve vý.
roku ,uvedeno. Zjistí-H odvolací; soud, že stavební stav domu nedopouští, 
aby zalovanému byl přikázán jiný byt domovnický než byt poskytnutý 
mu v přízemí, bude ovšem třeba, aby se odvolad soud ještě zabýval 
obsahem odvol'ání, k němuž dosud nepřihližel pro ,právní názor jím vy
slQovený, a 1<by v těch,směrech učinil potřebná skutková zjištění. 

čís. 16279. 

. Jde O spor o náhradu škody z poměvu služebniho podle §§ 1 a 2 c) 
zak. Č. 131/1931 Sb. z. a n., domáhá-Ii se zaměstnanec na zaměstna
vateli náhrady škOdy utrpěné z výstupu mezi nimi za výkonu služby 
a z jejího podnětu. 

(Rozh. ze dne 3. září 1937, Rv 1 139.3/37.) 
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Zalobou, podanou u krajského soudu civilniho v P. dne 22. června 

1933 a doručenou žalovanému před 8. swnem 1933, se žalobce, který 
byl u žalovaného zaměstnán jako hajný ve V. od 28. dubna 1930 do 
28. února 1933, domáhá na žalovaném náhrady škody, která mu prý' 
byla vinou žalov1<ného způsobena tím, že se prý dne 20. Hstopadu 1932 
žalovaný, tehdejší jeho zaměstnavatel, při honu, při kterém žalobce 
konal službu., na něho bez příčiny rozčilil, že na něho křičel, že ho na 
mistě ods třeli, a že namířil na něho pušku, že žalobce byj. tím tak ner
vově rozrušen, že si nemůže najíti nové zaměstnání a jest existenčně 
zni,čen. Niž š í so u d y zamítly žalobu. 

N e j V' Y š š i s o u.cl zruši,l' z lPodnětu, dlovollání' roz'Suld'ky ni,žškh 
soudů s celým předoházejidm řízenim pro zmatečnost a odmítl žalobu. 

D ů vo d y: 

Z toho, co svrchu uvedeno, vyplývá, že jde o spor o náhmdu škody 
z :poměn-u ,služebnílho podle §§ 1, odst. 1, a 2 cl, zálk.č. 131/1931 Sb. 
z. a n. Příslušnost soudu pro tento spQor jest posuzovati podle §§ 1, 
odst. 1,3 a 4 téhož zákona a § 1 vlád. nařizeni Č. 18.0/1931 Sb. z. a n., 
podle nichž jest pro takovýto spor pří,slušný pracovni soud v P . .Jeho 
příslušnost jest podÍ'e § 1, Qodst. 1 zák. č. 1.31/1931 Sb. z. a n. výlučná. 
Naproti tomu krajský soud civilni v P. nemohl by se 1<ni výslovnou do
hodou stran podle § 104 j. n. státi příslUlšným. Jsou tudíž rozsudky oball 
nižších soudů s celým předchitzejídm říz·ením podle §§ 477 Č. 3 a 503 
Č. 1 c. ř. s. zmatečné. K té zmatečnosti bylo přihl:ížeti z moci úřední, 
a bylo proto z.ruši.ti z podnětu dovolání žalobcova rozsudky nižších 
soudů s celým předcházejícím ří'zením pro zmatečnos! a žalobu odmit
nouti. 

čís. 16280. 

Na vydražitele mlýna nepřecházl .závazek převzatý jeho dřivějšlm 
vlastnlkem dobodou o přispíváni na stavbu a udržováni vodníbo díla 
v řádném staVIt (§§ 21, 44 vod. zák.), nebyl-li vlOžen na nemovitosti 
v pozemkové knize. Tal<!ovýto závazek nenabývá pouhým pojetim řečené 
dohody do vodoprávníbo konsensu a schválenúu vodoprávnlm úřadem 
povaby veřejnoprávního reálního břemene, jež by vydražitel musíl pře
vzíti bez započteni na nejvyšší podání i bez jeho vkladu do pozemkové 
knihy. 

(Rozh. ze dne 3. záři 1937, Rv II 143/36.) 

Zalujíci firma přednesla, že dne 4. listopadu 1931 byla sjednán.a mezi 
ní, firmou J. Š., Filipem K., Janem a Terezií G. a Františkem G. dohoda, 
podle nÍ'ž se žalující firma zavázala postaviti na řece O .. n<1 mí'stě hlav
niho jezu protrženého povodni nový betonový jez, a to bez utvoření 
nového družstva, a ostatní shora jmenov1<ní, zejména i František G., 
mlynář v F., který užíval vody, naháněné dřívějším hlavním jezem do 
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náhonu vedoucího k továrně žalu;jící Hrmy, k pohánění svého vodního 
dila, se n:<l!proti tomu zďvázali, že na znovuzřízení jeho a další jeho 
udržování přispějí dle jistého klíče. Ta dohoda byla všemi interesenty 
podepsána a měl ,podle jejího znění závazek z ní· plynoucí pl'at!U jak 
pro Františka O. a ostatní interesenty, tak pro jejich právní nástupce 
jako majitele vodních děl. Dohoda byla pak předložena okresnímu úřadu 
v M. a n« zákl.adě dohody a provedeného vodoprávního řízení dal 
řečený okresní úřad povolení k stavbě betonového jezu a dotčenou do
hodu schválil. Žalující firma poté jez postavila, propočítala náklad s tím 
spo·je.ný a po pro,<,edeném vyúčtován! připadla na Frantíška O. částka 
5.688 Kč 90 h. Twdíc, že povinnost přispívati na postavení a udržování 
jezu přeš.!a na žalovaného, který mlýn Frďntiška O. v exekuční dražbě 
vydlraži.l' ď u,ží,vá ,<,ody z nového jezu, a, od"olávajÍ'C se také na § 26 
zem. vod. zákona mor., podle něhož :prý vod:ni práva, pokud nejsou 
výsl.avně uděl·ena určité osobě, přecházejí na každého držitele nemovi" 
tosli, k níž se povolení užíván,í vodního práva vztahuje, domáhá se ža
lobou zďplacenÍ' 5.688 Kč 90 h s přísl. na žwlovaném vydražiteli. Žalo
vaný namítal, že jako vydražitel nabyvší mlýna Františka O. dne 17. 
prosInce 1933 přeVlzďl 'Pouze ty závazky., ktmé byly .piaJiJmé .z pozemko
vých kníh a které měl převzíti podile dražebních podmínek. Závazek 
Františka O. 'z dohody ze dne 4. listopadu· 1931 však nebyl v poz·em
kové kruize z<upsán, a proto jej nepřevzal. S o u Id p r V é s t ,o I i c ~ 
zamítl· žalobu. D ů vod y: žalobu bylo bez provedení j~kýchkoliv dů
kazů zamí,tnouti, a to z těchto důvodů: Jest věcí soud'U řešiti pfedevším 
otázku, jďkého rázu. jest závazek, který Franišek O. převzal' dotčen.ou 
dohodou ze dne 4. listopadu 1931. Žalují.cí firma v tom směru uvádí, že 
podle řečené dohody měla ona sama postaviti jez, kdežto interesenti, 
mezi nimi František G.

J 
se zavázali toliko k tomu, že na znovuzříz,ení 

jezu a dal'ší jeho udržováni přispějí dle určitého k!í.če (procentu;l],ruě). 
Uvedená clohoda upravuje tedy čisté z;l]eži.tosti soukromého rázu a ne
pozbyla této povahy tím, že byla okresrufm úřadem schválena. Okresní 
úřad je totiž povolán rozhodovati toliko otázky veřejnoprávní, nikoliv 
s.oukromoprávní, o nÍlChž jde v souzen",m sporu. Nemohl se tedy závazek 
Františka O. schválením okresním úřďd:em státí závazkem veřejno
právním, který by pak po případě vázl na nemovitosti, ďniž by bylo 
potřebí j-eho zápisu v pozemkové knize. Žalovaný však, který nabyl 
mlýna Františka O. v exekuční dražbě, převzal jako vydraži,tel pouze 
ta břemena, která byla na vydražené nemovi-to·sti zapsána (§ 443 ohč. 
zák). Závazek Františka O. ani zažalovaná pohled<iV'ka nebyly na realitě 
žalovaného zďps<iny. Proto osobní záva,zek Františka O. z oné dohody 
na žaJlovaného ja'!<Jo dočasného ma[j,j,(ele mlýna nep'řešel. Žalobkyně se 
neprávem dovolává toho, že v dohodě bylo umluveno, že závazek má 
platiti jllk pro Františka O., tak pro jeho pr<ivního nástupce. Tí-m do
sáhla toliko titulu, podile n,ěhož mohl", žádati o z<Í!pj,s závazku na realitě 
F,rantíiška O., a t~prve zápisem by se ,byl stal osobní :závazek Fran
tiška O. věcným, ',<,ázno,ulGÍm na nemovitosti, a jen tehdy hy žaLUJjící 
firma mohla požadovati ocl žalovaného jako nyněj'šího vlastní,ka nemo
vitosti zaplacení. Žalující se konečně k odůvodnění žalobního nároku 
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dovolává § 26 - správně 25 - mor. zem. zák., avšak neprávem. Ře
čené zákonné ustanovení mluví toHko o tom, že vodní práva, pokud 
nejsou vý'slovně -omezena na uchazečovu o.sobu,přecházejí na cločas
ného držitele nemovitosti, pro kteroUJ bylo povol,ení- uděleno. Mluví tedy 
dotčení' zákonný předpis. jen. o tom, že vodní právď př,;cházejí na ~o
časného držitele nemOVItostI, pro kterou bylo povolem vodmho prava 
uděleno. Nelze proto úsudkem z opaku vyvozovati, že by i břemena 
s takovýmto vodním právem snad spojená přecházela na právní ná
stupce. Nemůže tedy žalobkyně opírati svůj žalobní nárok ani o to, že 
žal-ovaný užívá vody, která se po nově vy?udov"ném jezu ~a jeho, mlýn 
přivádí, ježto jest k tom~ podle § ?5 reč. vod. mor; zďk., opra::nen. 
O d v 00 I a c í s o u d potv-rdl1 napadeny rovsudek, prohlasw zaroven 90 -

volání za přípustné pro zásadn, význďm roz:hod't1utí' (§.502, odst. 2, c. r. s: 
v dosl'ovu čl. I č. 2 zák. č. 251/1934 Sb. z. a n.). D u v od y: Oclvo,lacl 
soud udstra,ni!- kusost řízení, záležící v tom, že .nebyl zjištěn 'Obsah 
výměru okresního úřadu v ~~ ze dn:. 18. ?řez,na 1932 v o ~odo'~rá~ním 
řízení týkajícím se jezu, o ne]z Jde, pnpustIv dukaz dotcenym vymerem 
a spisem uvedeného okresního úřadu. Z něho pak zjišťuje toto: O žá
dosti žalujíc! firmy za z.řízení n,orvého jezu, poOdané okresnímu úřadu v M. 
dne 12. lednoa 1932, bylo nařfzeno vodoprávní řízení, jéž bylo proveden'D 
podle protokolu z 29. února 1932, v němž je zápis, že konkurence c~ 
do příspěvků na stďvbu a udržovámí jezu j-est upravena dohodou mez! 
žal,ohkyní a jinými zájemci, mezi nimi,ž i mlynářem Františkem O., 
předchůdcem to žalovaného ve Vllastnktví mlýn~ v F. ze due 4. li-s.t?
pďdu 1931. Z dohody zapsané v protokole z 4. lIstopadu 19,31 se ZJI'8-
ťuje" že majitelé vodních děl - zájemci jezu - nesouhlasili s tím, 
aby bylo utvořeno za účelem znovu zřízeni jem vOodní družstvo ,nebo 
jiné vodohospodářské sdruženÍ., prohlašuji však, že jsou ochotni při
spěti jak na zn.avu zřízení, tak na udržování jezu, a to podle procent 
stanovených dále v uvedeném protokole, kteréžto prohláš-ení platí i pro 
jejich právní nástl\pCe, t. j. majitele vodních děl. Žalobkyni pak bylo 
uděleno vodoprávní povolení k zřízení jezu, jehož postavení a udržo
vam náleží žalobkyni, a zárowe,ň byl.a ·schvál'ena dohoda učiněná mezí 
ní a zájemci, týkajkí se poskytovámí příspěV!l<u· na znzení a udržo
vání jem. Po prá,<,ní strán,ce joe řeši.ti otázku, má-li- býti tento úVlazek 
dřívějšiho majitel'e mI-ýna, jehož vl'astnikem jest nyni žalovaný, poklá
dán z.a: závalzek soukromoprrávní, ,či zárvazek veřejnoprávni, lPlram,enÍiC'Í1 ve 
vodoprávním konsensu, týkajícím se uvedeného jezu. V té příčině se od
volací soud pří,pojuje k vývodům prvého soudu v napadeném rozsudku, 
a to na zál<ladě dotčené dohody. Tím, že byla dohoda mezi žalobkyní 
jako vod'Oprávni podnikatelkou jezu, - kterou podle spisu okresního 
úřadu v M. zč,ejmě jest, a nejsou' podnikateli ostatní zájemci, s nimiž 
se dohodla 00 příspěvku na zřízení a udržování jezu - a ostatními zá
jemci schválena uvedeným okresnim úřad,em ve výměru, udělujícím 
konsens k stavbě jezu, nestal.a se již ďktem veřejnoprávním, ani sou
částí vodoprávního řízení a kons,ensu, kterouž by bylo upl'atňovati ve 
vodoprávním ří.zení, po ,případě jako jeho důsl'eclek proti nástupcům 
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vlastníka mlýna, jenž jí ujednal, aniž by byla ~a jeho realitě. kniho.vně 
zajištěna a tím učiněna věcným yrávem, ,spojenym s ~l~stl1lctvI':' mlyna. 
To je zřejmé již z toho, že ,e zal~bkyne sa.ma do~aha placem sJedna
ného příspěvku žalobou, tedy poradem prava, ackoliv, kdyby se stal 
závazek ten vodoprávním nebo součástí vodoprávního konsensu, ne,byl~ 
by třeba ž<tloby" nýbrž mohla by se ho domáhati na ža]ované~ exekuc! 
u správního úřadu pod}e vodoprávního konsensu; Je ~I tedy z~lo?~yne 
sama nenastoupivši tuto cestu, vědoma toho, ze zavazek clnve]slho 
vlast~í,ka mlýna a ostatních zájemců byl soukromoprávní. To p,lyn: 
i z ustanovení voclniho zákona moravského ze cine 29. srpna 1870, c. 6a 
z. z., jenž prá-vě o mrkladném udržování vodních sta~eb .předtpisuje pod'~e 
čl IV zří,zení' vodních družstev s přesným st<énovel1lm Jejich prav a za
v~zků v každém jednotlivém pří,pade, (viz} tomu §§ 65 až. 6~. ře~. vod. 
zák., upravující otázku n,áklad,ů vOdn.IChdel). Podle § 7~ nalezl vs~~hn~ 
záležitosti z dotčeného zákona vzmkapcl 00 oboru pusobnostl nradu 
po]'itických, tedy í spory ve vood<llÍ'oh dnržstvech .o náhrady nákladů, jimi 
při založe'ni stanovených a rozdělených. NaprotI tomu spory o pozado
vání náhrady, o práva vlastnická, o práva k užívání vody, která se za~ 
kh,dají na důvodech práva soukromého, paM! :př~d soudy; D.ohod~ mezI 
účastníky, o něž jde, byla by se stala SOUCiťst! voclopravmho naroku, 
kdyby šlo o úča,stníky nebo člen~ ,:odního .elmzs,tva. PO,~k. :protok~l~ 
však účastníci výslovně prohlásrlr, ze voam druzstvo zrrdl.tI nechte]l. 
Zůstala tedy podnikatelka vodního di1a je,n ž~l?bkyně sama a doh?dl~ 
se co do nákladů na zřízení jezu a udrzovam Jeho soukromo,pravne 
s ostatními újemci. Dohoda ta je čistě souk:on;oprávní a nenaby!a 
vodioprá'éní ochrany pojetim úmluvy do vodopravmlhn konsemu, protoze 
veřejný úřad nebyl povolán, ",by takovou ,úmlu:,u ~oukromoprávní schva
loval s účinkem vodoprávn,í ochrany. Predm:et umluvy byl: souk-romo
právní a zůsta], jím nadále i C? clo ~táZ'~y pr~ch?d.u takov~ho .zavazku 
na jiného vlastníka nemovItostI, ktery ma opravnenl vodopra"nr. Na ta
kového nás,tupce přechází, takovýto závazek jmI pot~d, pokud. ~e vk~~dem 
do pozemkových knih sta] právem! vécným;. TOI,!,utak, v s~uzenem pnp:adě 
není a to, Um spi,š,e, když nebyli ailil pOjat do drazebmch podmmek a 
žalo~aný nemovitost tu bez něho vydraži,l. ~.vi~ k ~omu vývody Dr. Pr,o
cházky: óeské vodní právo, str. 99, 3,17 a ]lne, da:le I rozhodnutI BudN. 
č. 5887/91, 10078/96, 1\1354 A/16 a jiné). Je ~r?to roz,:u~ek pfveho 
soudu po právní stránce správný a nelze odvo,lan,1 vyhovetr. lezlo Jde 
o otázku zásadního rázu, prohlá,síl odvolací soud podle § 50?,. odst. ,3, 
c. ř. 's. ve znění N. I č. 2: zák.č. 251/1934 Sb. z. a n. dovola11l' za pn
pustné. 

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

Důvody: 

žalovaný nwbyl mlýna Fr;vntiška O. ,příklepe';! v. dražebním. ří,zení 
a .převzal j;vNO vydr"žitel jen on~ souikro:mop'~a'V,~" zavazky, kter; b~ly 
z po,zemkové knilhy patrné a ktere podle dmzebmoh podml'~ek mel pre
vzíti. Závazek Františka O. z doh'oely ze dne 4. Irstopadu 1931 - kdyby 
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tu šlo o soukrornoprávní závazek - nepřevzal, žalovaný, ježto nebyl 
zapsán v pozemkové knize, a nestal se tedy věcným právem. Jinak by 
tomu bylo, kd)'!by šlo o veřejnoprávní břemeno, ježto takováto břemena 
musí vydražitel převziti bez zapoNení na nejvyšší podání, třebas ne
byla vložena do pozemkové knihy jako reá,lni, břemena. Jde tedy o ře
šení otázky, zda v souzené věci jde ° závazek mající povahu reálného 
závazku proto, že byl neslučitelně spojen s vodním právem, jež bylo 
propůjčeno mlýnu Františka O., a zda tudí'ž přeš-el bez dalšiho pře
vzetí na pozdějšího nabyvatele. Neprávem se žal'obce dovolává ustano
vení § 26 vodního zákona (§ 25 mor. zemského vodního z"kona), ježto 
dotčené llstanovenÍ zákona upr<évuje jen reál,ní povahu vodního práva, 
o kterou však v souzené věci nejde. Jde tu o udržování vodního díla 
v řádném stavu ° kterém jedná § 21 resp. § 44 vodního zákona. Avšak 
z těchto ustan~velfi,í, nelze vyvozova,ti povilnnos,t osoby s jinými oso
bami k téže vodě oprávněné, aby přispěla určitým procentem neb urči
tOli částkou k příslušným nákladům. Zavázala-li se taková osoba k urČI
tému plněni (placení), jde o osobní závazek dočasného spoludržitele 
vodniho díla, který nepřechází na nástupce, nebyl-Ii V'ložen do pozem
kové knihy. Na tom nic nemění to, že příslušná dohoda byla pOJata clo 
vodoprávního konsensu a schválena vodoprávním úřadem, ježto plnění 
závazku nebylo učiněno pOllmínkou pro provedení pw}ektovaného dHa, 
a dohoda se ani netýkala poměrů vodním zákonem upravených, a proto 
nenahrazuje úřední rozhodnutí. Byl10ť jen ,povinností správního úřadu, 
aby zkoumal, zda obsah dohody neohrožuje v některém směru zájmy 
veřejné, a schválil-li dohodu, znamen" to jen, že neshledával porušeni 
těchto zájmů sjednanou dohoclou. 'Úmluva nena1byla tecly v souzeném pří
padě pojetím do konsensu vodoprávní ochmn,y, neboť předmět úmluvy 
byl a zůstal' soukromo;právni" a t"kéúmluva o' něm má ráz a povahu jen 
soulkromopTávní. Jinak stačí odkázati na správné důvody n~paďe,n,éh') 
rnzsudku. 

čís. 16281. 

Poměr přestupku podle §§ 114, odst. 3, lit i), 131 živn. ř. k zákonu 
proti nekalé soutěži (zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.). 

Naplňuje-Ii dotčený přestupek SkutkOVlou podstatu podle zákona proti 
nekalé soutěži, je promlčení nároků postiženého posouditi podle zákona 
proti nekalé soutěži a postižený nemůže na újmu druhé strany a proti 
zásadám právní bezpečnosti opříti takoVléto nárOky o předpis obecnéjší 
(pi'edpisy občanského zákona). 

(Rozh. ze dne 4. září 1937, Rv I 1855/35.) 

Žalobce přednesl, že vyrobil v roce 1932 vzorek skleněného ,ka
mínku (Lampenostein) se zakalenými malýmí kamínky, kterýžto vzorek 
b)'!1 výhradně jeho duševním vlasmictvím a byl od něho po' prvé u"eden 
v oběh. Dotčený vzorek uložil také ll' spo-Ie,čenstva výrobců skl'eněného 

64' 



i': 

ji 

- čís. 16281 -
1012 

"boží v J. a byl registrován pod č. 842. Počátkem roku 1933 zpozo
mva!, že žalowmý n8!podobuje vzorek. Hlásil to společe!,stvu a spole
čenstvo učinilo oznámení jménem žalobce u okresního úradu v J. Ž~lo
vaný byl poté uznán vinným nálezem okresního úřadu v J. z 19. cer
vence 1933, že překročH usnesení valné hromady společenstva výwbců 
skleněného "boží, a byl podle § 131 živn. ř. odsouzen k pen.ěžité po
kutě 100 Kč resp. k 10 dnúm vězení. Nález ten byl zemským úřadem 
v P. potvrzen a n~byl právní moci. Tv·rdě, že mu vylíčeným úmyslný,,:, 
nebo velmi nedbalým jednáním žalovaného VZnikla škGda aspon 
11.000 Kč, dom<ihá se žalobce na žalovaném její. n.áhrady žalobou" po
danou 1.1 kr8!jského soudu v L., - opíraje ji výslovně o §§ 1294, 1324 
Gbč. zák. O žalobě jednal samosoudce s obecnou pravomocí. Proti ža
lobě Mmítl žalovan.ý mimo jíné, že se zřetelem na to, že, jak z žalob
cova přeclhesu vyplývá, Í'~i'e ° skutkovou podstatu nekalé soutěže, jest 
žalobní nárok podle § 23 zák. p. n. s. promlčen, ježto jest upl;atňován 
po uplynu.u šest.iměsí.čn& lhůty. S o 1.1 d P r v é s t o I i c e uznal, žalobní 
nárok dŮovodem po právu. D ů'vo d y: Jest nesporné, že obě sporné 
strany jsou členy společenstva výrobců skleněného zboží v J. Jest zjiš
těno vý;povědí, 'svědka Bedficha W., že žalobce přihlásil různé vzorky 
jím vymbeného zboží., mezi Illimi také »Lampenstein« se zaikaJ!enými ,skle
něnými kamínky, u dotčeného ,společenstva a že vzorek ten· byl také 
pod určitým číslem u· spoLečenstva z~psán, dále že žalobce .před ně
jakým časem roku 193Q nebo 1933 přišel k společenstvu a učinil ovn,á
mení, že žalo'v~ný jeho vzorek napodobuje, že poté bylo učin.ěno ozná
mení proti žalovanému u okresního úřadu v J. a že žalovaný byl pro 
napodobení' dotčeného vzorku potrestán. Dále jest zji'štěno, že se ža
lo~aný, když mu bylt8!kiový vzorek k práci předložen, měl uřečeného 
společenstva dlOtázaH, zcla vzorek jest chrruněn. Na t~ko~ýto dplaz 
bylo by mu spol,ečenstvo oznámilo, že vzorek je regist~ován. Příslu.šné 
usnesení má podle opísu ,předloženého stranami toto znění: »Vyr"bění 
nebo dávání k zhotovován.i zboží podle nových vzorků tuzemského pů
vodu, které příslušná firma, a to ani objednatel, ani ten, kdo zakázku 
přijme, sami neobjevili (nebyli jejími původci), nebo pravoplatným 
2)působem nen8!byli" zakazuje se členům společenstva jako nekalá sou
těž«. Podle nálezu okresního úřadu v J. ze dne 19. června 1933 byl ža
lovaný uznán vinným, že překročil usnesen! valné hromady společen
stva výrobců skleněného zboží, poněvadž napodoboval vzor,ek Adolia D. 
v J. (žalobce) a potrestán podle § 131 živn. ř. peněžitou ,pokutou 
100 Kč. Nález ten byl potvrzen nálezem zemského úřadu v Praze z 12. 
února 193.4. Žalobce opírá ~vůj nárok na náhradl.l škody o' řečený nález 
okresního úřadu v J. Usnes·ťJ1í dotčeného společenstva ze dne 17. sr,pna 
193,1 jest nepochybně rozhodnutí, které n,áleží ve smyslu § 117, 'Odst. 1, 
živn. ř. dO' oboru 1:eho působnosti, a to rozhodnutí, jež se týká odstra
nění zvyklostí, zvyků a novot, které překáží poctivému obchodu mezi 
členy spole,čenstva. To usneseni jest závazné pro členy spol,ečenstva 
Zjištění t.akového porušení ,předpi.sů živnostenského řádu a ,potrestání 
přísluší podle § 131 živn. ř. výhmdně politíckým úřadům jako úřadům 
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živnostenským. Úřady ty jsou povolány k zjištění takových porušení 
usnesení valné hromady shora uvedeného společenstva. Jde tu o roz
hodnuti ve smyslu § 190 c. ř. s. a nenáleží soudu zkoumati správnost 
iejich rozhodnutí. Úřad ten zjistil, že žalobce napodobil vzorek, o nějž 
'i de, ve smyslu usnesení spo'lečenstva ze dne 17. srpna 1931. Z toho 
porušeni plyne povinnost žalov8!ného k náhradě škody žalobci, neboť, 
ja!k je zjištěno, měl žalovaný jako den, společen'stva a jako obchodník 
povinnost informovaH se o výrobě nového vzorku u společenstva, zda 
vzorek neni již přihlášen. Jestliže >jako člen společ,enst"a to opominul, 
musí se mu. při6tati k vině hmbá nedbalost, která ho ,podle § 1294, 
1295, 1297 obč. záek. zavazuje k náhradě škody. Také žalobcem požado
vané částky na náhradu škody jsol.l v příčinné sou~i'sl'Q.sti se zjištěným 
jednáním žalované·ho. Jest nepochybné, že vynrběním téhož vzorku a 
jeho. prodejem mnhl žalobce utrpěti újmu na odbytu zbloží" a že proto 
formy určené k výrobě a zásoby zboží' po'zbyly na ceně. NáJrok žalobcův 
je tedy důvodem po právu. Ndze souhlasiti s názorem žalovaného, že 
j de o nárok na náhradu škody pro nekal,ou soutěž. Skutkový přednes 
žalobcův zakládá ovšem i skutkovou podstatu porušení ustanoveni zá
kona proti nekalé soutě1ú z 15. červenCe 1927, Č. 111 Sb. z. a n., a to 
ustanovení § 1 řeč. zák. Zal'ůbce sám opírá však svůj nárok výhradně 
o u,stanovení občanského zákona. Takovýto nárok na náchraduškody 
podle před.pisů občanského zákona není ustanoveními zákona o nekalé 
soutěži nikd:e vylou·čen. Když žalobce n,echce k uplatňování svého ná
roku užíti snad příznivějších ustanovení řeč. záknna, n.emůže se mu 
v tom brániti. Nárok na náhradu škody žalobc,e jest tedy v tvrzené věci 
posuzova ti pouze podle ustanovení občanského zákona. O d vol a c í 
s o u d potvrdil rozsudek soudu prvé stolice. D ,ů vod y: Především 
třeba zaujmouti stanovisko k názoru žalovaného, že jd,e v souzeném 
případě na str8!ně žalov,mého o jednání, j'ež nutno posuzovati podle 
zákona ,proti nekalé soutěži. V tom případě by žalobce mohl Hdati ná
Irradu jen na základě uv,edeného zákona. Z toho vyvozuje odvolatel" že 
řízení prvým soudem provedené je také zmatečné. Také poukazuje 
na to, že žaloba byla by podlle § 23 zák. o nekalé soutěži p.wmlčena. 
Než odvolatel přehlíží, že žaloba i žalobní prosby jsou podepřeny jenom 
občanským záJkonem, a to ;předpi'sy §§ 1294, 1295, 1324 obč. záck a že 
náhrada Š'kody je požadována jen podle XXX. hlavy obě. z<ik. Zákona 
o nekalé soutěži se žalobce vůbec nedovolává. Zákon ten však v § 53 
výslovně ustanovuje, že jinak zůstávají v pl,atnosti předpisy všech jiných 
zákonů a nařízení, které se :přímo nebo nepřímo dotýkají látky ulpra
vené zákonem pr-oti nekalé soutěži, a rovněž zůstaly jím nedotčeny před
pisy živnostenského řádu. PodIe toho tedy zůstaly v platnosti předpisy 
živnostenského řildu o společenstvech a jejich právech, zejména o řízení 
~e smyslu, § 11~ písm. i) živn. ř., podle něhož jest povinností spole
censtva vydávalI usnesení k účelu odstraněn.í zvyklostí potřeb a novol, 
které zabraňují poctivé soutěži členů společenstva mezi sebou. Také je 
patrno, že úkon proti nekalé soutěži nevylučuje domáhání se nároku 
na náhradu škody podle občanského zákona, i kdyby se nárok ten za·-
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kládal na jednání, jež by naplňovalo skutkovou podstatu jednání pří
čícíhose' zákonn proH nekalé soutěži. Nutno ponechati ,na vůli tomu, kde 
se domáhá nárokn, chce-Ii se dovolávati všeobecných předpisů občan
ského zákoníka, či snad jemu přízni'vějších ustan'ovení zákona proti ne
kalé soutěži. V souzeném případě se žalobce clovo,lává pouze občan
ského zákona, a proto jest jeho nárok posli'Zovati podle ushtnovení ob
čanského Zi'rkoníka. Není proto žaloba podle § 1489 obč. zák. promlčena, 
neboť § 23, zák. p. n. s. tu nemá významu. Vychází-Ii se z nen,a;paclellého 
zjištění, je dOkáZi'rno, že žalovaný napodobil žalobcův vzorek, že byl 
za to společen,stvem pravoplatně potrestán a že se žalovaný nepře
svědčil u spol'e,čenstva, zda má žalobce svůj vzorek přihlášen u spole
čenstva. Dospě]"li prvý -soud k závěru, že ža-lobcůvnárok vyplývá jed.nak 
z prokázaného napodobení vzorku žalobcova, 'iednak z opominutí in,lor
~nace, zda má žalobce vzorek, 'O n.ějž jde, u společenstva přihj.á,šen, 
Je správný i jehlO úsudek, že žalovanému je při-čítati protiprávní jednání 
a opominutí z hrubé nedbalosti, která ho zavawjí poclle §§ 1294, 1295 
a 1297 obč. zak. k nMmtdě škody. 

Ne j vy Š š í s o u d neuzn.aI žalobni nárok dúvodem po právu 
a žalobu zamítl. 

Důvody: 

Těži,ště dovolání je v řešeni otázky, podle kterých zákonných před
pisů jest žalobní nárok posuzovati. Žalobce opírá jej o' předpís občan
ského zákona, kdežto. pod,le žalovaného má výzrwm jediné zákon proti 
nekalé soutěži, a ježto odvolací soud použil. ustanovení občanského. 
záJkona, spatřuje v tom žalovaný nesprávné posou:zení věci po právní 
stránce. Pro posouzení právní povahy žalobního nároku nerozhoduje 
pouze to, o které místo zákona žalobce po formální stránce opírá svůj 
žalabní nMok, nýbrž jest hleděti na pravotvorné skutečnosti, z nichž 
vyvozuje podle žallObníhn děje svilj nárok. Jde pak j'enom o aplikaci 
'norem na tento skutkový děj, která .náleží soudu. Podle skutkového děje 
opírá žalob oe žalobní nárok o to, že vyrobil urč'Ítý vzorek skleněného 
kamínku, který byl výhradně jeho dušev,ním majetkem, a že tento vzorek 
svými výrobky sám po prvé uvedlI v oběh; že řečen,ý vzorek byl regi
strován u společenstva výrobců skleněného zbnží v J., žalovaný však 
že př'es to onen vzorek napodobil a byl pak nálezem okresního úřadu 
v J. ze dne 1'9. července 1933,č. 31257 odsouzen podl,e § 131 živn. ř. 
k polku~ě 10.0 Kč nebo k lG dn ům vězení', a to pravopllatně a že z vytče
ného. jednámí žalovaného žallObci vznikla škoda, jejíž náhrady se domáhá. 
Třebas žalobce výslovně lIvedl, ž'e tu nejde o. žalobu podle zákona proti 
nekalé soutěži, nýbrž o nárok na náhradu škody na základě pravoplat
né-ho rozhodnutí o protiprávním jednání ža,lovaného, tedy o nárOk vy
plý'vajkí z předlpisú §§ 1294, 1295" 1324 obč. zák., nelze pochybovati 
o tom, že úkladem nMoku je jlednání žalovaného, které se pří,či již 
také § 114, od!s!. 3, IH. il žiVin. ř. anebo usnesení valné hromady 
společenstva, vyclamémn podle do,lčeného zákonlného předpIsu k od-
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stranění po,stupu, který by byl na překážku slušné, poctivé soutěži mezi 
členy spoleú'nlstva,. a že je tedy v. rozpo;~. s dnbrými .n;ravy soutěže;)ak 
o tom mluvI § I zak. protr nekale soutez!. Jde tedy JIZ Jen o to, bezr-Ir 
\' souzeném případě o soukromoprávní nárok podl.e zákona proti ne
kalé soutěži. Na tu otázku jest od'pověděti kladně. Již před vydáním 
zákona proti neka,lé soutěži bylo v zákonodárství a v praxi postulPO
váno proti nekalé soutěži různými prostředky a cestami a právě po
třeba účinlné ochrany vedla potom k tomu, aby všechny právn,í poměry 
vyplývající ze soutěže byly upraveny zvláštním zákonem, a to_ také 
protó, aby bylu dosaženo žádoucí. shody pro~ r:"ezi~tal?í,. stY'ky._ SIn t~ 
vpravdě o celý široký kompl,ex pravn.rch pomeru, tykapcrch se zadoucr 
ochrany živnostenského vlastnictví (Pařížská smlouva o. jeho ochrané). 
Takovým jednotným a speciál-nim zákonem pro otázky nekaIé sou,těže 
byl právě zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. a ona zákonná ustanove!,í, kt~rá 
i iž dříve sloužHa témuž účelu, zůstala v plat-no str podle § 53 rec. zak. 
Co se týká předpisu § 114, odst. 3, lit. il živn. ř., tu nejen, ž,e řečený 
předpis byl § ;;3 zák. p. n. s. zachov<\n, ale byl, v tomto parag.rafu 
dobudován tím, že byl vybaven treslní sankcÍ. Že tu byla stanovena 
příls1ušnost rpoNtic'kých úřadů správní-ch, není pro povahu závadnéhc) 
jednáni a soukrornopriwnich nároků z něho vyp!.ývajících rozhodující, 
když se také v zákoně proti nekalé soutěži přikazují některá př,estou
pení jeho předpisů, týkajících se zřejmě ochrany soutěže, clo řízení před 
úřady spr.ávnÍ. Ji'ž z té úVlaihy plyne; že i :přestupek trestný' poctIe 
§§ 114, odst. 3, ht. il, 131 živn. ř., patři. do. obom úkona proti ru~ka.lé 
sou,těž; a že musÍ' býti podle něho posuzován 00 do soukromop-ráV'ilí'ch 
naroklI. Není pochybnosti o tom, že hy postiženému, bylo přiznati nMok 
zdržovací nebo odstrar1ovací podle § 15 zák. proti nek. SOUlt. a že by 
také obsah nároku na náhradu škody bylo. posauditi podle § 16 řeč. 
zák. p. n. s. Nelze však předem uznati za nemožné, že by mohla na
stati jakási ideál-ní konkurence několika norem (jednotného právního 
řádu) pro určitý skutkový děj. Než význam a obsah tako,véto souběž
nosti norem bude potřeba v kaž,d'ém jectnot1ivémpřípadě prozkoumati 
podl,c poměrů konkretního případu a nel-ze tu předem stanoviti určitá 
pravidla všeobecně pl'atr.á. Tak třeba tu poukázati na možnost konlku
rence různých norem z oboru práva zn.ámkového a vznrkorvého, :které 
ostatně samo patří mvněž do uvedeného již komplexu zi/kouů na 
ochranu živnostenského vlastnictví, a stejně tak u práva patentního nebo 
původského. Všude tam bude potřebí zkoumati vzájemný poměr norem 
s hlediska konkretního souzeného případu a jenom tak bude moci býti 
posouzeno, pokud lze s,kutečně přiznati postiženému právo domáhati se 
ochrany a ná,pravy podle toho neb onoho zákonného předpisu. Z oboru 
práva občanského lze poukázati na ,poměr před'pisu § 1330 obě. zák. 
k příbuznému § 10 zák. proti nek. sout. TaJm, kde se projev stal za 
účelem soutěže, bude jej posouditi podle posléz dotčeného speciálního 
předpisu, a nebylo by možnD ponechati po'stiženému volbu, aby na 
újmu druhé strany a proti zásadám právní bezpečnosti sáhl k před-pisu 
obecnějšímu, jmenovitě tam, kde by se tak stalo nejen na jeho prospěch, 
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ale také n.a újmu druhé strany. Půjde-li tedy o závadný projev učiněný 
za účelem soutěže, bude j8Jk podmínky nároku na náhradu škody, tak 
i jeho -rozsah, ale také podminky jeho zánHm posouditi podle zvlášl
ní\ho zákona proti nekal·é soutěži, a bude ovšem postiženému přiznati 
také nárok zdržovaci, který v ochraně poskytnuté § 1330 obč. zák. 
neni 'Obsažen. Tak i· v so.u~eném p,řípaděse shledá příbuznost v před
pi'sech lIvedeného § 114, odst. 3, lit. i) živn. ř. a §§ 1 a 11 zák. Iproti 
n,elkal.é 'soutě,ži, a anlÍ tu není po'chybno'sti, že by se posUžený za pod
mínek přestupku proti § 114, odst. 3, lít. i) živu. ř. směl s úspěchem 
domáhati také zdržovacího a odstraňovacího příkazu ve smyslu § 15, 
ale t8Jké náhrady š'kody v rozsahu § 16 úk. proti nek. sout., "niž mu 
lze přiznati právo volby na újmu- strany d-ruhé, ježto lhůty, v nichž 
možno podati civilní žaloby podle § 23 úk. proti nek. sou-t., jsou mno
hem kratší než lhůty k vymožení nárolku na náhradu škody podle ob
čanského zákona. Důvodem k stanovení kratšÍ"Oh lhůt byly nejen obtíže 
průvodního řízení, ale hlavně sn8Jha nenechávati soutěžitele na dlouhou 
dobu v obavách a v nejistotě o dosahu jeji;ch počinů v soutěžním pod
nikání a nedopouštěti tak nežiidoucí rozladění a neklid v soutěžních 
stycích (srov. SkMa,str. 244, a Roppert-Weiss, str. 531, 532). V sou
zeném případě však není pochybnosti o tom, že šlo o jednání v hospo
dářském styku a že tu byly pornšeny nebo měly býti porušeny dobré 
mra'vy snutěže, jak již bylo u,aznačeno. Kdly'ž tedy čin vyčerpává 8'ku\
kovou podstatu podl.e zákona proti nekalé soutěži, p8Jk je užíti tohoto 
zákona. žalobcův n,]rok na náhradu škody nutno proto posuzovati toliko 
podl,e zákona proti nekalé soutěží. Promlóe·ní podle § 23 zákona ,proti 
nekalé soutěži bylo v souzeném případě namítnuto. že k němu došlo 
uplynutím šestiměsí'ční lhůty vytčené v § 23, odst. 1; lit. a), řeč. zák. 
stanovené, vyplývá jí!ž ze žaloby samé. ža,l:obce pak tu sk,ute6nost ani 
nepopí,rá a omezuje se v obraně proti této námitce jen na to, že prý 
případ nemůže býti posouzen podle zákona proti nekalé soutěži, kteráž 
otázka však byIa vyřešena kladně, jak nahoře vyloženo. 

čls. 16282. 

Pouhé zastavení trestního řlzení pro únu1í odsouzeného podle § 224 
(527) tr. z. po povolení mimořádné obnovy trestního řlzenl ve prospěch 
obžalovaného po jeho smrti neodůvodňujenárok na vrácení zaplacených 
nákladů trestního řlzeni. 

(Rozh. ze dne 4. září 1937, Rv I 219&/35.) 

Vilém R. byl pravoplatným rozsudkem krajského soudu v L. ze dne 
24. ledna 1925, Tk 2010/24, odsouz·en pro přečin podle §§ 335 a 337 
tr. z. a k náhradě nákl"dů trestního řízení, jež byly prohlášeny za do-o 
bytné. Vilém R. zaplatil celkem 75.289 Kč na nákladech trestn'ího řízení. 
Řečený odsu.zujicí rozsudek byl po smrtí Viléma R. zrušen rozhodnutím 
nejvyššího soudu ze dne 26. května 1931, Zm 1 1018/30, jímž byla po-
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volena mimořádná obnova trestního řízení ve prospěch obžalovaných, 
mezi nimi též Viléma R. Poté bylo trestní řízení proti Vilému R. zasta
veno podle § 224 tr. Z. a ~polu,obžalovaní August K. a EmH G. byli 
pravoplatně ~proštěni. Proti žalobě, jíž se dědíci ,zem!;léh? Viléma R; 
domáhají vrácení jíž zap~acených nákl~dů ,tres~mho .. n,ze~~ 75.2!,9 Kc 
s přís!., namítl žalovaný ceskosloven.sky stat mImo Jlne tez to, ze.po: 
vinnost k náhradě nákladů trestnílho' řízení, ul0·žená Vilému R. a ohsazena 
ve výroku podle § 389 tr. ř., dosud trvá, :ježto nový nález, jaký má na 
mysli § 358 tr. ř., nebyJ. dosud vydán. Niž š í ~.o u od y mna,ly podl~ 
žaloby co do 75.289 Kčs 5% úroky od 1. zarl 1932, o. d vol a c I 
s.o II d z těchto d ů vod ů: žalovaný má mylně za to, že po obnově 
trestního řízení pomime povinnost odsouzeného k náhradě nákladů trest
niho řízení jediné tehoda, když bY,1 vy~án nový ná!~z, ,kterým by byl 
výslovně zrušen výro.k i co d.o nakla~u .trestmho nzen!. Vzdyt ,podle 
ustanovení § 359 tr. r. vstup~Je trestm ~,ec ob~ovo~ ~o s,ta,"u ~nprav
ného vyšetřování a zastaví-II se tot~ ~r!I~E~vne .vysetr~vanl, .. m~ usu:
s.ení o za-stavení trestního řízení steJny ucmek pko n'alez, ]lmz obVI
něný byl osvobozen. Nelze. tudí! p.?~hybo~a~i 00 tom, že, ~awt,vením 
trestního Hzení proti zů,stavltelI zallu]lclch de?'lcu uhasla, tez Jeho ~o
vinnost k náhradě ná!kladil trestního řízení. Zakon nerozlISUJe, z Jakych 
důvodů došlo k zastaven! trestního řízení. Proto nepadá na váhu, že 
v souzen.ém případě byIo trestní řízení zastaveno pro úmrtí obviněného 
podle § 224 tr. z. 1 když povinnost ~n;]hr,:dě, tre~tních, nákladů .les! 
podle ustanovení § 389, o~s~. 3, ~r. r. do Jlste mlry • z~vazk:m Clste 
osobním odsouzeného, nemeHl to nIc na povaze kondl,kcmho naroku na 
vrácení náklad'u bezduvodně zaplacených jakožto· nároku čistě majet
kového, jehož přechodu na dědice odsouzeného nemůže br,]niti lIsta
novení § 531 obč. zák., jehož se odvolatel n.t\právem dovolává k odu
vodně.nf svého stanoviska. Proto jest bez významu otázka, kdy došLo 
k zastavení trestního řízení a kdy byla' pozů1stalost žalobcům odevzdána, 
a 'jen pro úplnost jest podotknouti, že nejen k zastavení trestního řízení, 
ale též 3Í'ž k povo.Iení ob:novy trestní,ho ří'zeni došlo až po sm~ti zů
stavitelově, a že k povolení obnovy došlo ještě před vydá-nJnl odevzdací 
lli'stiny žalobcům. Od~ol8Jtellovo tvrzení, že žal-ov"ný ,skutečně z8Jplatil 
zaža].ovanoučá:stku na náklady trestnÍ'ho řízení a že se tedy neobohatil, 
nemá významu, neboť ustanovení § 1435 obč. ziÍik. nepředpokládáobo
haoení příjemce pln.ění, nýbrž jen, to, že odpadl právní důvod podržeti 
plnění, jež bylo dáno- j"ko opravdový dluh. že jest púvodní odsuzující 
rozsudek twstní'ho soudu pokládati za zrušený usnesením o zastavení 
trestního řízení, bylo vyloženo- ji'ž shora. 

N e j v YŠ'š í s o u d zamítl žalo'bu zcela. 

Důvody: 

Žalobci správně p'řipouštějí, že účinky zrllšení rozsudku nalézaciho 
soudu podle § 362 tr. ř. i ve výrocích souvisícícb s výrokem o vině zů
stavitelově mohou nastati jen za předpokladů uvedených v prvním oc1-
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stavci § 358 tr. ř. (po případě prvního odstavce § 359 tr. ř.). Jádrem 
sporu jest jen, zda uvedené předpoklady v souzeném připadě podle ře
čených předpisů skutečně nastaly, jak za to mají žalobci i nižši soudy. 
Podle ust!l!novení § 358 tr. ř. trv1ljí zákonné následky odsouzení, - za 
něž jest pokládati i povinnost hraditi nákh,dy trestního řízení -, vy
slovené p r vn í m n á} e zem zatím dále a pokládají se za zrušené 
jen tehdy a potud, pokud nemají nastati podle n á le z u n o v é h G. 

Tímto novým nálezem jest však toliko rozsudek, usnesení o ",stavení 
přípravného vyšetřování podle § 109 až 112 tr. ř., rozhod:nutí o zamít
nutí obžaloby podle § 213 tr. ř., jakož i usnesení o zastavení pro zpět
vzetí obžaloby podle §§ 227 a 259 tr. ř. To vyplývá ze srovnání před
pi:sů § 358 tr. ř. s předpisem poslední věty prvního odstavce § 359 tr. r. 
jenž byl pojat do zákona za Um účelem, aby se předešlo pochybnostem 
o tom, zda rozhodnutí o zastavení' :přípravného vyšetřováni nebo za
mítnutí obžaloby mají týž účinek jako ,",ilez nový, o němž je řeč 
v prvním odstavci § 358 tr. ř., jímž se obviněný zpro.štuje. Poněvadž, 
jak je neSpOflTI<O, nedo'šlo k zprošťujídmu fo,zsudku v obnoveném řízeni, 
nel:ze tu užíti předpisu prvého o·dstavce § 358 tr. ř., ledaže by nastal 
některý z případů, uvedených v prvém odstavci § 359 tr. ř., v jehož 
mezích lze Jediné uvážiti, zda jde o vyřkení rov:nající se svými účinky 
zprošťujícímu roz:suclku, a zda tak odp"dl důvod § 389 tr. ř., z néhož 
žaJ.ovan,ý stát přij<l!l zažalovanou č,rstku. Poněvadž bylo trestní řizení 
proti zůsta,viteJ.i. zastavena podle § 224 (S27) tr. z., jde jediné o to, 
zda možno zastavení trestn'ího řízení podle posléze dotčeného předpisu 
postaviti na roveň zaslavení p-řípravného vyšetřování podle § 109 až 
212 tr. ř., jež má na mJ'sE ,předpís § 350,ods:t. 1, tr. ř. Tomu pHsvěd
čuje odvol:ací soud, maje za to, že zákon v ustanovení § 359, od,st. I, 
tr. ř. nerozeznává, z jakého důvDdu došlo k zastavení trestního řízení, 
a že nepadá na váhu, že v souzeném případě bylo trestní řízení zasta
veno z dúvodu úmrtí obviněného podle § 224 tr. z. Odvolacímu soudu 
nelze však přisvědčiti. V souzeném připadě došlo k zastavení trestního 
řízen,í podle § 224 (527) tr. z. po povolení obnovy, nařízené neivyšším 
jako zrušovacím soudem, jenž ve svém rozhodnutí ze dne 26.' května 
1931, č. j. Zm I 1018/30-1, výslovně uvedl, že skutečnost, že odsou
zený R. již zemřel, ,není na závadu nařízení m-i-mořádné obnovy trestního 
ř,ízení na prospěch ods'ouzenélho, ii'ežto v té příčině jest obdobně užHi 
ustanovení první věty § 354 tr.ř. též na mimořádnou obnovu trestního 
řízeni. Než zastavením řízení podle § 224 (527) tr. z. se treslní řÍ'zeni 
pouze I a k t i, c k y ulkončuje, an'i:ž :se věcně zkoumá, zda jsou tu pod
mínky treslnos'Íi činu nebo. důvody k pocle:Zřeni z trestného činu. Ze 
zásady vyslovené v posléze řečeném zákonném ustanovenÍ' o ukončení 
trestního řízení úmrtím pachatele stanoví výjimku § 354 tr. ř., který 
dopouští obnovu trestního řízení ve prospěch obžalovaného i po jeho 
smrti. Řešení otázky, zda se zemřelý dopusti,l trestného činu, může tedy 
v takovémto případě, kdy i tu se věc vrací ~pravidla (§ 360 tr. ř.) do 
&tavu pfipravného vyšetřování (§ :359, odst. 1, tr. ř.),a to i tehda, nařídí-li 
se rn:imořádná obno·va (§ 362, odst. 4, tr. ř.), býti předmětem trestního 
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řlzenÍ. Došlo-li tedy za toho stavu věci ,k za'st~vení t:es!ní .ve.c!, která 
se povolením obnovy vrátila do stavu pnpravneho vysetrovam (§ 359, 
odst. I, tr. ř.), pouze podle § 224 tr. z., n~lze"toto I~ktické ~k~nč~ní 
trestniho řízení klásti na roveň zastavem pnpravneho vysetroval11 
v právním slova smyslu P?d~~. §§ 1:09 až 112 t;. ~., jež P?d!e.§ 359, 
odstavec I, tr. ř. má steJny ucrnek Jako nalez, J!mz se obvmeny zpro
šťuje. Jest ovšem pravda, že Hzení po povollení obnovx ve pro.s:pěch z~
mřelého odsouzeného není v platném trestn,jm řádu bhze upraveno, a ze 
tato mezera má býti vyplněna v osnově nového trestního řádu v usta
novení § 414 pod:le vzoru § 399 vojenské~o y.estního řádu. (srv~.odú~ 
vodnění § 414 osnovy). Než pro posouzem vec! Je v souzenem pnpad~ 
pro civilní soud rozhodující zp'ú~ob, kterým do·šlo k "l'staven! trest~! 
věci po povolení obnovy. Stalo.-ll .se tak ~ouze po.d~~ § ?24 tr. z'!. ne
bylo než žalobu opřenou Jed In' eo to, z~ tre's.ln.! nzem p~ot! ~!:lemu 
R. bylo podle § 224 tr. z. za·staveno, zanwbnou,l! Jako neoduvodI>enou. 

čís. 16383. 

Náležitosti přihlášky nároků z věcného patronátního práva, nezapsa
ného do pozemkové knihy. 

K zadrženým konkurenčním přispěvkům a dávkám, plynoucím z pa
tronátního břemene lze při rozvrhu nejvyššího podáni přihližeti jen 
tehdy, byly-li 00 d~ osoby poviruJé a co do výše zjištěny předepsaným 
konkurenčním řízením. 

(Rozh. ze dne 8. září 1937, R I 576/37.) 

Ex ck u č.n í s o u d rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydra
žené nemovitosti, zaps.ané ve vložce Č. 1237 čes. desk zemských a ~e 
vl;ožkách č. 38 a 267 pro katastrální území vP., Č. 98 kat. území S., 
Č. 157 kat. území K., nepřikázal n,ic na pohledávky arcibiskup'ské kon,
sistoře, farního úřadu v K. a v Kz., patronátního úřadu panství: Ž. a S. 
a administratora fary v K., přihlášené v přednostním pořadí z tHuliU 
práva patronátního, z d ů v o ci ů, ,že j~dnak není vy~áz,áno, že jde 
o reální patronát, jedn,ak že nebJ'lo pred.Jozeno rozhodnult UTadu k ton;u 
příslušného ani O' osohě povinné k placení, aní o vtši dluhu (rozh. by
valého nejvyššího soudu vídeňského ze dne 6. cervence 1915, R II 
480-15, uveřejnéné v Právnílku 1915, str. 685). Rekursn! soud 
potvrdil napadené usnesení. 

N e j v J' Š š í s o u d nevyhověl v té příčině do·volacímu rekursu. 

D ft v O' d y: 

československý stM brojí v dovolacím rekursu proti ~sne,~e~í .re
kursního soudu potud" že z rozvrhové podstaty nebylo 11l'C pnk~z~no 
na přihlášené pohledávky lamího úřadu v K. a v Kz., patronatmho 
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úřadu panství Ž. a Š" jakož i admin,istrátora lary v K z důvodu patro
nátu, ačkoIiv jim při,sluší přednostní pořadí. Podle dvorského dekretu 
ze dne 4, ledna 1836, Č, 113 Sb, z, a n, mají býti konkurenční přÍ'spěvky 
a necloplatky vymáhlcny zcela podle předpísů o přímých daních a po
žívají' při soudním vymáhání stejných výsad jako státní daně, Avšak 
i <) daňových ,pohledávkách pla,tí předpi's § 210 ex, ř" podl'e něhož musejí 
býti nejpozdějí při rozvrhovém roku řádně Ustinami do,lo-ženy, a exe
kuční soud není povinen- ani oprávněn konati o nich šetřeni (rozh, 2333, 
4933, 10290 Sb, n, s, a m, j,). Za dražebního řízení, o něž jde, podle 
toho, jak byly stanoveny nové dražební roky, byly podávány přihlášky 
pohledávek vyvozovaných z patronátnich povj;runo,s,tí. Především ozná
mila arcibi'skupská konsi,gtoř v p" že na draženém statku »Z,« váznou 
patronMní- břemena p~o kostel a farní obmčí v K a že kostel je 
ve špatném stavebním sta,vu, který měl býti z tohoto patronátu ji'ž 
dávno nap;r,aven, finanční prokuratura oznámila, že na onom statku 
váznou nelm,íhovní reální patronátní břemena, a navrhla, ahy při pro
vád'ěném odhadu, hyl k nim vza,t náliežitý zřeteL František p" adminJ
strátor fa,mího obrO-čí v K, oznámil, že majitel statku »Z,« jest nadačně 
povinen každoročně odváděti farnímu obroči dva sáhy měkkého dříví 
a jako patron šest sáhů měkkého dříví, a že se proto přihlašuje u've
dený nárok na 8 sáhů dříví za rok 19-32 a da,],ších 8 sáhů na rok 1933, 
dále přihlásil nárok ze správy kostelního jmění v částce 544 Kč 56 h, 
nárok na ročních 4'527 hl piva za rok 193.2 a 1933 v relutu 917 Kč 
04 h, kteréžto přihlášky byly potom zvýšeny na 2,162 Kč 05 h za první 
relutum, 50 Kč za dřevo, 2.423 Kč 10 h za kostelní vydání, 6,038 Kč 
50 h i'a,ko náhradu za manko v ko.stelnípokladné a 25.000 Kč jako jis
totu. Jiři T" farář v Kz" přihlási,1 svou pohledávku a pivní re-lutum 
v částce 4,025 Kč 95 h, kterou potom zvýšil na 5,852 Kč 97 h, a za 
mešní víno 1.249 Kč 52 h, Patronátní úřad panstvi Ž, a Š, přihl"sil ná
rok na 100 z'I.atých resp, 50 zlatých z mešni nadace, arcibiskupská kon
sisioř v p, přihlásil'a 30,00,0 Kč jako břemeno povinného Viléma J. na 
stavbu kostela v K Okresní úřad ve Ž, zaslal dopisem ze dne 13, bř,ezna 
1934 exekučnimu soudu přihlášky farního úřadu v Kz, a K stejného 
obsahu, jaJko jsou shora Ulved~né přihlášky, a uvedl, že přihlašuje z ti
tulu patronátu z revise zádušní pokl'adny 7,581 Kč 43 h, na naturálních 
dávkách 10,388 Kč 12 h a jistotu k zajištění stavebního nákladu kostela 
a farních budov v K 3,0,000 Kč, dohromady 47,969 Kč 55 h resp" 
jelikož tu jde jen o při b I i ž n é obnosy, že žádá složeni hotové 
kauce 6,0,000 Kč k za,jištění všech požadavků z titulu patronátu, Na tuto 
přihlášku upozornil okresní úřad ve Ž, dopisem ze dne 14, června 1934 
a dodal, že ,přesnou výši všech pohledávek z titulu patronátu, zejména 
stavební ná,klad, lze přesně udati teprve po provedeni předepsaného 
konkurenčního řízení, tutéž přihl'ášku pak opakova-l, dopisem ze elne 
4, Hstopadu 1935, v němž též uV'edl, že pOlelle dosaV'adního vý'sledku 
revisi činí zpronevěřená částka 6,038 Kč 49 h, Zemský úřwď v p, ze dne 
16, března 1934 oznámil okresnímu úřadu ve Ž,' že by bylo přehláSiti 
z titulu patronátniho práva úhrnem 7,581 Kč 45 h a že by bylo záhodno 
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'" ,. ,,', ,', álem alespoň 10,000 Kč přihlášen~n~ 
Z"jlstltl kostelm maJet,ek k~.P;tf 'h ko'stela v K zaj'ištěno při revIsI 

d 'b' " ·k 'e bylo Jmem arm o . ' , , kra-z e, pna z,,, ,'at od patrona a d"ny 
tím že cenné papíry a vkladm kn;~ky by~y P~'~vz Y 60 000 Kč a admi-

, k' 'Vad ve Ž zadal vsak JiStotu ' , 
do úschovy, o- reSnI ur 'v' zdilo' eště málo, a proto v př1-
lIj,strátorov~ ,fary v K !rantJs~u ~. vse t~d'ené s~rávy patronátní jistotu 
hláškách zad,al z duvodu ~p~ ne v v, " směs o ouhé ničím ne-
9,0,000 Kč, Z uvedeného je :Idet:,v ze jded!~k~~ýCh stakích váznouti a 
doložené přihlášky. Patron~t mU,zhe n~ 'su Ma' -li tedy exekuční soudce 

. t k" bez kmhovm o zapl , , , 
zpravldl,a a e vazne ',vv'h dfuní k tal<ovému patronatmmu 
přihHžeN 'při rozvrhU, ,no ejvdY,vS,SI' ~, Poozv"ho'v6'm roku ,prokázána ď'ectnak 

, býti n'e"poz ojl pn r", v , 

právu, ~'llďl mu. ""bsah, atronovýoh povinností. Existence, v~c-
jeho eXI~tence, jed~a~ ,o ,,? saného do kmilh, se prokazuje zejmena 
nOOo prava pwtronatmho" nezlap 't 'a'tnl'ho úřadu podpisy patrona 

, , I' t' i protoko y pa ran" , , 
zřizovaCími' ',IS mam, " h r f, ' h se vztahem k patronMu určI,te 
nebo 1eho' zástupce na pra~n~<; h,l~il~~~cíCh (Dr. Josef Spisar »Pozem" 
fary a protokoly o ka~on;c yr; 1935 str 36 a,ž 37), Nic takovéhO 
ková ref~rma, a p~tronv~t,m pravot: lo, I ;kdyby se mělo za to, že shora 
se v nroJednavanem pnpade, n,es , t v v P zemského úřadu v p, 

y , , 'b'skupské konsls ore ,,' , 
uvedená oznamenl wrcI I V'I k 'věru že na dra žoném deskovem 

'h 'v 'd ve Ž stacI a za , d "k a okres'll1'O ur: u, 'v, , atronát, nebyl exekučnímu ,sou ll- mj': 
statku. skutečne vaz~e vet~nYI:noucích z onoho patronátu proti př!slu's-
prokázán obsah povl?nobs IdP , Jak měl exekuční soudce, když hledě 

, o , U ,ovam. . v" " 

nym kostelu~ §a ~~r~lm ř nesměl konati v té příčině šetřem, vedet, ,ze 
na u,sta,novem. :~'" ný Vilém J jako patron něco plniti a v p
a v jakém ,rozsa~u ~e ~~~;nna udržování kostelních a farních budo'v? 
kém rozsahu mk,e kPnsPn~l'm p'rvI'sp,evv'kům a dávkám pl'Y'nioucím z bře-
K cl ve y'm . on ure ,CH' , , ' , , 

, za TZ n ' ,ľ 'ho lze přihlížeti jen tehdy, jestližs co do osoby povmne 
mene datr?,~a ~~Iy předepsaným konkurenčním řízením zjištěny, kdež~o 
a co, o v~sen.ém ří, adě, jak jde z přihlášky okresního úřadu ve ~' 
~ ?;~~ed~:~,\o k!nk~renční ří.zení ještě ani provedeno (srv, roz~, by-

aj h' ';ššíhO soudu ve Vidn,i ze dn.e 6, července 19-15 Č, j, R I~ 
valé o nej~veře'~ěné v Právníku roč, 1915, str. 685--ti86), Nelze ~ake 
49,0(15- 1t' že bJy i za osobní činy patron,a a jeho úředn.ík,ů r~čI~a jeh? 
mll! za o, ,v'hl'v, I' ' na to ze je v te "tost v pO-fad'í přeclno.stmm, nepn 1(Zle I se am ". 
n~1;';:~~ ve shora uvedenýoh přihláškách napro'stá neurčitost a neJ~snost~ 
rrtC! visuí -fíizení' nebylo, p~ovedenQ, a že pov,innost patrona ,k nahrade 
:~:: neb la stanovena, Dopis okresního, úř~cl~ v,e Ž; ~ 13, uno:", lv~34 
s y h.1 v'hl"vka nl'kol'l však rozhodnuti Jak mml dovobcl stezo-
J' est pOU' a pn "las ,'I,' " '. .. 

t 1 Právem proto nižší soudy k přihlášeným SIce, ale nIJak nepr~-
~~z~~ým nárokům, opírajícím se o p'atronátní právo, při rozwhu nej
vyššího podání nepřihlíiíely, 

čís. 16284, 

Nelze vésti exekuci na čekatelské právo, poznamenané v poze~ové 
kuae podle dohody dědiců při pmjeOOimi pozůstalosti (zák, c. 68/ 



:1, 
I 
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1908 z. z. čes.), a tQ ani tehda, byl-li PQvinný QdsQuzen zaplatiti vy
máhajícímu věřiteli zažalQvanQu pohledávku pod exekucí na dQtčené 
čekatelské právQ. 

(Rozh. ze dne 8. září 1937, R I 590/37.) 

Srv. rozh. Č. 6192 Sb. n. s. 

Na nemovitostech v knihovní vložce Č. 61 a 165 v Ú. S. K., náleží
cích 'kn'iho'vnímu vlastnÍkovÍ Václavu B., jest pod datem 1. března 1921 
podle odevzdací hstiny ze dne 22. února 1921, č. j. A 175/20-14, vlo
ženo na polovki patřivši zŮSitav'itelce Maťké,tě B. právo vlastnÍcké pro 
Vádava B., poznwmen<Í1no, že pmjednání pOlzůstalosti byllo provedeno 
podle zákona o selské posloupností, a poznamenáno omezení povin
nostÍ Václava B. odevzdati celé hospodMstvÍ v přiměřené době a I( při
měřené ceně jednomu z d!ětí Anně, Frídlě, Rudolfu a KarlU! B. Pravo
platným rozsudkem krajského soudu v P. ze dne 28. května 1935, č. j. 
Ck I 169/34-7, byl,j Anna, Frída" Rudol! a Karel B. ods'Oluz,eni, zaplatiti 
vymáhajíd věřitelce každý částku 3.197 Kč 31 h pod exekucí nla jejich 
čekatelské právo ve vlo~kách Č. 61 a 155 vÚ. S. K. Vymálhajíd věřitelka 
navrhla k vymožení dotčených pohledávek exekuci zabavenj,m shora 
uvedeného čekatelského práva povinných podle § 331 ex. ř. a vnuce
ným zřízením společného práva nadzástavního na řečené čekací právo 
povinným knihovním vkladem. P r v Ý s o u d tuto exekuci povolil, r e
k ti r sní '8 o II d návrh exekuční zamítl s odůvodněním, že čekatelský 
nárok lideikomisMního substituta nemůže býti předmětem exekuce, 
dokud substituce nenastala. 

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

Důvody: 

Z povahy a účelu exekuce plyn,e, že způsobilým předmětem exekuce 
k vymožení peněžHýclh pohledáve!kJ podle § 331 ex. ř. jsou jen pr,;va 
aspoň CO' do výkolllu s~mo'8tarlmě zcizitelná a přev'oditelná, tedy plráva 
ve prospěch třetí osoby zpeněútelná (rozh. č. 11433, \.3726 a 14376 
Sb. n. s.). Čekatelské právo, které vymáhajílCi věřItelka mínila zasah
nouti svým exekučním návrhem, jest podle své povahy právem ,čistě 
osobním, nemajícím nijaké hodnoty majetkové, poněvadž oprávnění ne
mohou je ,p-řevésti n,a oSlohu jinou, a nel!ze protO' na plr.á'Vo t'O: véstÍt exe
kuci. Mimo to je ,čekatelské právo povinných v poz,emkové knize na 
Jistě B pouze poznamenáno, a tu je vklad na toto pouze poznámkou 
vyznačené právo nepřípustný (srv. rozh. Č. 6192 Sb. n. s.). Dovolací 
stěžovatelka poukazuj e též na to, že shora uvedeným rozsudkem, který 
jest zde titulem exekučním, byla vyslovena přípustnost exekuce na če
katelské právo povi1nných, a že !tedy jde v té příčině o otázku, která 
byla již mezi stranami pravoplatně rozsouzena, avšak rozsudek nemůže 
s účinkem stanoviti způlsob exekuce, který je podle exekučního řádu 
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nepřípustný; Stanoviti "p~lsob ~~ek~ce jest, ú~oj,em sou~ce: kter}·. ro:
hoduje o navrhu exekucmm v nzem exekucmm. Ost~tne ,~ovolac:1 ste
žovatelka zamlčuje že v důvodech onoho rozsudku Jest vyslovne uve
deno že soud sice' vyhověl žalobnÍmu návrhu na uspokojení žalobkyně 
z čekatelského práva žalovaných, že však o tom, jakým způsobem ~hce 
žalobkyně uplatňo\'ati nMok na ček~telské ,právo žalov,:,:Ýc~, ~ Je-I" 
způsob upl;atňování cestou exekuce pnpUls,tny, rozhodne pnsIusny soud 

exekuční. 
čís. 16285. 

PředpQklady povolení záznamu knihovní přednosti práv zapsaných 
na nemovitQsti. 

Záznam přednosti zástav~íhQ prá,:a nelze P?vo~iti, podle listU;y o po-
stoupení přednosti, jež nem, u~tupUJícl:n. oprayn~nym ~de~sana. Ne~ 
stačí, že ustupujíci oprávneny pro1tla~t1 V

o 
~lsttne se?san~,? trhQve 

smlQuvě s jinou osobou,· že nový vlastmk muze kdykoliv zvySIŤl hypQ
teku předcházejlci zástavnúuu právu oprávněného do ~či!é výše: a za
vázal se podepsati i příslušné prohlášení o postQupem prednosb. 

(Rozh. ze dne 8. září 1937, R 1944/37.) 

Srov. rozh. Č. 1962,! 10738 Sb. ll. s. 

K n i h o v n í s o li' d povolil na žádost zástavního věřitele Roberta 
P. záznam přednosti zástavnřho práva pro jeho pohledávky co do částky 
6.245 Kč 50 lb s přÍs!. před zástavním právem za pohled'ávku Anny M. 
ve výši 80.000 Kč s přís!., a to podle prohlášení' o přeclnosti ze dne 
13. března 1936, podepsaného postupujícím Robertem P. a knihovní 
vlastnicÍ dotčené nemovitosti Pavlou H., a podle kupní smlouvy ze dne 
7. března 1933, v níž se zástavní věřitelka Anna M. zavázala, že po
stoupí přednost před svou pohledávkou první hypotece až do VÝŠe 

50.000 Kč. Rek u r sní s o u d zamítl knihovní, ž<Í!dost. 
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadeným usnesením byla navrhovatelova žádost o povolení zá
znamu ,knihovnl předno,sti zástavního práva za 'jeho pohledávku co do 
částky 6.245 Kč 50 h s příslušenstvím před zástavním právem za po
hledávku Anny M. ve výši 80.000 Kč s pfí,slušenstvím zamítnuta. Do
volací rekurs není důvodný. K postoupení knihovní přednosti práv za
psaných na nemovitostech je podle § 45 III. dílčí novel,y potřebÍ přivo
I'ení oprávlllěného Uls,tupujícíhlO j, rpředstupujícího, a je-li U$tupu,jící právo, 
z<Í!stavním právem, 1'aJl<o je tomu v plfOjednávaném :případě, i při,volení 
vlastníkova. V k 1 a d po:stoupené přednosti I;ze p'O\noHli jen, obsahuje-Ir 
příslušná Us:tim podle §§ 32 pílsm. b) a 94 Č. 3 knih. zák. též při'V'ol,ení 
ustupujícího oprávněnce k vkladu (rozh. Č. 1962 Sb. n. s.). Záznam 
postoupené přednosti však možno podle § 35 knih. zák. povoliti. nemá-Ii 
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předložená listina sice všechny náležitosti stanovené k vkladu v §§ 31 
M 34 knih. zitk., má-li však alespoň všeobecné náležitosti §§ 26 a 27 
knih. zák. pro knihovní zápis. Ustrunovení § 35 knih. zák. má však na 
mysli jen nedostrute!k formálních nále,žiností nutných k vkhdll (roO'h. 
Č. 10738 Sb. n. s.). Listina ze dne 1.3. března 1936 o postoupení před~ 
nosti však není Annou M. jruko Ulstupujíd IOprávněniou vůbec Ipode
psána. takže není průlkiazem jejího přivolení v p'fO'~pěCh Roberta P. 
Rovnčž nestručí, že hypotekárni věři,telka Anna M. v ji'né Hstině, totiž 
v trhové smlouvě ze cine 7. března 1933, uzavřené s jinoll osobou, totiž 
s Pavlou H., prohlá·sHa, že no·vá vli'smice nemovitostí - Pavla H. -
je kd}"koliv oprávněna zvýšiti, clo výše 60.000 Kč první hypo·teku, před
~házeiící zástavnímu právu za pohledávkU! Anny M., zav,azu.jíc ,se záro.veň 
podepsati i ;příslušné prohlášení o postoupení, přednosti, neboť ani tím 
není for m á I ll' í m 2ipůsobem potřebným pro knlihoV'ní soud vykázán 
právní úkon ve pwspěch Roberta P. Tím ovšem není rozhodnuto 
o hmotněprávní oprávněnosti sporného nároku. 

čis. 16286. 

Ani pro.kurista S ko.lektivní pro.kuro.u (čl. 41 obch. zák.), ani o.bchodní 
'~mocněnec (ředitel) akcio.vé sPo.lečnosti (čl. 47 o.bch. zák.) nemoo.ou 
bez zvláštní o.bchodní plné mo.ci k samo.statnémujednánl s účinky 
zmocnitele zavazujíclmi sjednati koupi Po.zemků se závazkem k jejich 
zastavění Po.dniku bUldovami do. určité doby. 

Ujednáním, jimi se kupítel nemo.vitostí zavázat pro.dateli, že na 
koupených pozemcích zřídí určitě budovy (po.dnik), při čemž časov}" 
Po.stup staveb byt zůstaven na vůli kupiteli, nebyl pro. kupitele stanoven 
právní závazek k započetí staveb ihned. 

(Ro.zh. ze dne 8. zář! 1937, Rv [ 122/36.) 

2:alnjíd městská .obec L. přednesIa, že jí žalovaná fírma učinila roku 
1917 nabídku" že hodlá v L. p.ostavHí Mavní provozovnu svého podniku, 
totiž elektrotechnickou továrnu s příslušnými budovami, a žádala, aby 
jí vyšla vstříc trhovou cenou za potřebné po:zemky, patřící obci. 2:a
lobkyně vyhov.ěla uvedené nabídce a odpověděla, že jest ochotna vše
možné vyhověti žalované fi:rmě stran ceny za potřebné pozemky, roz
hodne-li se žal.ovaná postaviti zamýšlenou elektrotechnickou tov<'>rnu 
v L. 2:alovaná se skutečně ro.zhodla pro p.ostaven! těohto budov v L., 
jednala dá].e o podmínkách sml.ouvy a ujistila ji, že se stavbou hlavní 
provozovny započne v době nejkratší. Předložila také začátkem roku 
1918 plán továrny a ježto. obec uznala, že by postavení tovflrny bylo 
pro ni Samou výhodné, rozhodla se k prodeji pozemků potřebných 
k ,stavbě, a to za ,cenu velmi nízkou 50 h za 1 sáh, a kromě tohO' na žá
dost žalované firmy jí- žal.obkyně p.oskytla značné úlevy v placen! obec
níeh přirážek. Přes to však, že po jedná,ní mezi zástupci sporných stran, 
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při němž byli ujišťováni zástupci obce ředitelem žalované firmy K-em 
o tom, že se stavbou se začne ihned, došlo o pozemcích k uza.vření 
trhové smlouvy, v níž se žalovaná zavázala v odst. V., že kupuje po
zemky, jež byly předmětem smlouvy, se závazkem, že na nich bude zří
zena hlavní provozovna jejího podniku, kolonie úřednické a dělnické 
v rozsahu projektu, který prodavatelce byl předložen, při čemž časový 
postlliP staveb zůstává ovšem v disposici toliko kupující firmě, ne
splnila žalovaná firma převzatou povinnost. Domáhá se proto. aby byla 
žalovaná uznána povinnou, postaviti .:1 zříditi na pozemcich 'č. kat., kou ... 
pených od žalobkyně trhovou smlouvou ze dne 20. a 27. prosince 1918, 
hlavní provozovnu svého podniku i kolonii úřednickou. a dělnicklJll, vše 
V rozsahu podle projektu, schváleného stavebním úřadem žalující obce 
a daného povoleni téhož úřadu ze dne 28. května 1920, Č. j. 789, a 
s touto stavbou započíti bez zbytečného odkladu do jednOho roku a 
řMně v ni pokračovati tak, aby stavba vŮ'bec byla ukončena do ·d'esíti 
let. Proti žalobě namiHa žalovaná mimo jiné, že nebylo nikdy smluveno 
ani slíbeno žalujíci obci, že se stavbou zapoiíne ihned bez zbytečného 
prodlení, ze:jména že celý podnik hodlá! zhudovati v době deSií.ti let. 
S o Ll- d P r v é 'S tol i ce uznal podle žaloby. O cl vol a c í s o u d 
zamí·tl žalobu. D ů vod y: Ž:alov,"ná firma formulovalaohsah písemné 
trhcNé smIou-vy, k níž dala souhlas, a přístupem žalujícÍ' obce se smlouva 
stala perfektní. Z odstavce V. trhové smlouvy z 20. a 27. prosince 1919, 
o který v souzeném SpOrtl jde, neplyne, že by žalovaná byla povinna 
začíti se 'stavhou co nejdříve, n'ýbrž se po sllovech, žežalo'vaná filTma 
kupllje pozemky se závazkem zříditi na nich hlavní svou provozovnu 
s úřednickými a dělnickými koloniemi, dále pravi, že časový postup 
staveb zůstává ovšem v disposici jedině strany kupující (nyní žrulované). 
Jest ovšem zjištěno, že ředitel K., který za žalovanou firmu s žalujicí 
obcí věc projednával, ujišťoval zástupce obce, když jim znéni uvedeného 
odstavce nebylo dosti jasné, že žalovaná firma začne stavěti ihned. Než 
z toho jeho ujištění nevzešel' v té příčině nějaký závazek žalované firmě. 
Svědek Otakar T. potvrdil a odvolací soud podle něho zjišťuje (§ 498 
c. ř. s.), že ředHel K. byl sice oprávněn proj-ednávati s žalujílCÚ obCi trho~ 
vo:u smlouvu, že však nebyl opr"vněn wZlhoclovati, ježto no b}"llo v}"hlra
zeno správní radě (komitétu: složenému ze zástupců žalované firmy a P. 
banky). To zjIštění není vrozpom s jinými skutkovými zji'štěními prvého 
soudU!, a ·Ieze je proto učiniti. Jak již uvedeno, žalovaná HTma: učinila svůj 
smluvní proj ev v listině. V ní nenJ o závazku stavěti ihned! zmínky a 
naopak v jiném ulstanoveni Ijest IklulP'uďící fitmě vyhlrazena diSip.o'sice 
o časovém postupu staveb. Proto i když se vychází ze všech zjištěni 
Iprvým soudem Illičínených, zejména, že žall!o;vaná 'před uz,a-vŤeníiffi smlOlurvy 
i po něm projevoval.a, že začne stavět brzy, že také k tomu činila pří
pravy, že žalující obec jen se zřením na to vyšla žalovi'né vstříc 'jak 
při stanovení trhové ceny, tak i v jiných směrech (prodej materiálu, 
úlevy přirážkové, součinnost obce k zřízení vlečky od dráhy a jiné) 
a že by jinak neby1-a smlouvu uza.vřela, nelze věc posuzovati jinak. To 
vše jsou pohnutky, které pro sporný závazek nemají význrumu, zejména 
když smliouvě samé není odporováno. Nejde tu o přfpad první věty 
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§ 90" b' a' k aby se mohlo žádati plnění bez skuteč.ného odkladu, '"' o c. z ., , '1' I ' . 
nýbrž o druhou větu řečeného předpisu, kde dlu~nik zustavI , c~s ~p nenr 
své libovůli. Žalující obec nemá žalobniho yr<J:va na splnenl zavaz~u 
stanoveného v první větě odstavce V. trhov~ ~mlouvy. ,Jde pak o za
v«zek jednostranný, když se pravi, že kupupc~ ko~'pene po~emky z~
staví SV()U hlavní provozovnou, a proto moz~a nepsn?st ~yhrady, ze 
jen kUipujíd mčí Čll!sový ,p,os,úuip staveb, nejde na 1:'1'1 vrub resp. n~ 
její újmu podle § 915, poslední věta, obč. zák. Ostatne nejde o. n.epsne 
vyjádření, neboť Um se vyjadřuje, ž; ža!ovana nec~ce bylI ~a~,,!,a ?O 
do započetí a pokračování ve stavbe. Vyklad, klery. tomu dav: zalo,~
kyně, je příliš úzký, nevystihující celý smysl one .:'yhrad~. SvedcI I~Z. 
Richard O. a Otakar T. správně také potvrdIlI, ze se fIrma neclItela 
váJza'li nll! mčitý termín, a že :proto byla ona výhra~a ?oJ~~~' do smllourvy. 
Též to, co právě uvedeno, odvolací soud doda~~,~n: z]1stu)e)est ve-, 
dlejší, že se ředitel K. k záslu'pcům obce ~ té p:lclne ne':,ypdnl, nebol 
skutečný projev žalované firmy jest v. pls,emne, smlouve. Z toho, co 
rečeno, vyplývá, že žalobní nárok nem oduvodnen. 

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

Důvody: 

Není vadnosti odvolacího řízení (§ 503 č. 2 c. ř. s.) ani rozporu se 
spisy (§ 503 Č. 3 c. ř. s.), pokud se odvolací sou~ ob!;~1 otázkou rOz
sahu zmocnění Ínž. K. při jeho jednání se :á,st':P:I zalu]1c~ oke .a,poku~ 
učinil příslušné zjištění v tom směru, ponevadz z~l~bkln.e oplr~ zalob~1 
nárok o to že se žalovaná sm10uvou, shby a uJIstovamm zavazala, ze 
na odp'rod~ných pozemcích bude ihned starv~ti. hl~vní Rro~ozovl1U> po~~ 
niku koloni,e úřednické a dělni.cké po vykonanr predbeznych pracI a .Ze 

této 'povinnosti nesplnila. Pouhzov:,la-1i žalující oh?c: ,že jednání s ]:
jími zástupci vedl za žal,ovanou inz. K., ktery Je uJlstov,al .a ~yvrac_! 
pochybnO'sti, kdy se stavbou bude z.apoč~t;". a vyt:(kala-h zalovana 
firma v odvolání ne,správnost skutkoveho z]lstem prve~~. sou.du, dovo
Zlllljí\c, že nevzala na selbe z;á'Vazek ilhneG se stavbo,u zapocI,ll <ll Jl do 10 let 
dokonči,ti ll!ni dle trhové smlouvy ze dne 20. a 27. prosmce 1918, am 
dle skutečné, závazně proievené vůle oprávněných činitelů, pak byl~ 
nutno k správnému posouzení právního ;;ávěru prvého. soudu - mkoII 
skutkovéhO zjištění -, zda žalo~aná, pr~vzala. t~kovyto zav:,zek, vy
řešiti právní otázlou, zda inž. K. J<Jk.Q'zto\ Jedna)1ICI oSO'~a za z~lo,V'~no.u 
firmu byl jí zmooněn a opré<vněn za nI t«kovy zavazek sJednalI c; mkoh. 
V té příčině zji,štění učiněná odvoJ,a.~ín:.;;~udem JS~u ve shode s vy
povědí svědka Otakara T., neodporujI z]lstenlm prve~o soudu a nebyl~ 
k tomu dlli potřebí, op«loováni! tohoto d:Ů!kazu odlvolacum 'S,ou?em: n,e~ot 
byl tu podklad v provedené, ale prvým soudem, nevyuzlte vyipo~edl 
svědkově, a ndze tu ani důvodně mluviti .o ,novo!e podle § 482 C',f. s. 
Pokud dovolatelka poukazem na vlastnost mz. K. pko prokunsty (cL 41 
a ná,s,1. obch. zák.) anelbo "bchodinllho zmocněnce (čl. 47 ,o?,c;h. ::ak.) 
hledí dovoditi oprávněnost tohoto zástupce k právlním Jednamm zal~: 
vanou zavazujícím, přehlíží skutečnost dovolatelce poznatelnou a tudlz 
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nutné známou z předložených listin, že iuž. K. jen spoluznamenal žalo
vanou firmu, maje kolektivní prokuru. Že by byl dostal od: žalované pro 
souzenou věc zvláštní jinakou obchodní plnou moc k samostatnému 
jednámí s účinky zmoonitelku zavazujícími, nebylo ani tvrzeno, naopak 
bylo zjištěno, že inž. K. byl pouze oprávněn pro jed n á vat i trho
VOLI smlouvu, avšak ,nemohl rozhodovati, to bylo vyhrazeno správní 
rllJdě. Odp.oruje spisům dovolaJtelčina horzení., že' Otakar T. doznal" že 
byl inž. K. zmocněn k pro j e cin á ní věci, tedy k meritornímu vyří. 
zení, poněvadž onen svědek mluví jen o zmocnění »k pro jed n á -
v á: nÍ« věci, v čemž jest podstatný rozdíl. Článku 47 obch. zák. tu 
vwbec nel,ze lUžíti, poněV1aďž již V' pov<lhy "ěd plyne, že získání ne
movitosti pro firmu a s tím spojený snad: závazek k stavbě budov pod
niku žalované firmy nelze pokládati za druh jednání a právní úkon, 
které provozování obchodní živnosti toho druhu nebo ,provádění, jednání 
toho druhu obyč",jně s seboU' při'náší. Jest otázkou právní, zda a kdy 
se pohnutka k právnímu jednání stává podmínkou smlouvy (§ 901 obč. 
zák.), kteroužto otázku si musí vyřešiti soud podle zjištBných okolností. 
Nebyl-U v souzeném případě inž. K. ~mocněn k závazným projevům 
pro žalovanou při jednání' s dovoJ.atelkou, nemohly jeho sliby a ujišťo
vání, že žalovaná ihned započne se stavbou, míti právně závazného
účinku pro žalovanou, neboť F zavazuje jen fo, co jejÍ' opJáv,nění činitelé 
s ďovolatelkou ujednali. Neprávem pwto dovodil prvý soud, že dovola
tel'činy pohnutky byly stranami položeny ZllJ základ smlouvy. NesdHel-1i 
odvolací soud, v tom směru právní názor prvého soudu, neodchýlH se 
v,ůbec od skutkového ;ojištěníl a vý,!ka fO.zponu se spisy není dovodná:, 
a nezáleží na tom, že někteří svědci potvrZlJ'jí, že hlavní podmínkou, pro 
prodej' pozemků bylo, že se z,"čne na nich hned stavěti, n.eboť to nebylo 
vyjádřeno v trhové smlouvě jako smluvená podmínka, platná pro obě 
smluv.ní ~trany. Správně pokládal odvolací soud dovol-atelčiny pohnutky 
za pravne pro tento spor bezvýznamné. Pro právní posouzení žalobního 
nároku jest rozhodujíd znční čl. V. trhové sml.ouvy v odstavci 1. a 2., 
jež je mezi stranami nesporné. Podle prvého odstarvce uvedeného článku 
koupila žalov«ná pozemky se závazkem, že na nioh zřídí, hlavní provo
z?vnu ~své~o podniku, kolo~ie úřed!,ické a dělnické v rozsahu projektu, 
predlozeneho prodatelce. Tlm byl zalovacné vymezen a pro ni stanoven 
účel prodeje uvedených pozemků, takže by jich pro jiné účel'y nesměla 
upotř;biti, tím byla co do účelového zařizení ve vlastnickém právu k po
zemkum smluvně omezena ovšem jen časově. Naproti tomu' v druhém 
odstavci se praví, že »časový poslup staveb zůstává oVŠem v disposici 
jedině straně klllpujícÍ«. Ani ze znění právě dotčeného odstavce ani 
~ hlediska vykládacích pravidel podl'e § 914 obč. zák. nelze dov~diti, 
ze by tu byl založen právní závazek pro žalovllJnou k Z<l:početí staveb 
na koupených pozemcích ihned, nýbrž z toho se jen podává, že se ža
lované ponechává na vůli, kdy chce se stavbou počlti, a v jakém pO'řadí 
JI hodlá prováděti po případě skončiti, pro dovolatelku však nelze z toho 
Vj"číst! něja'kié oprá"něnJ, <lby mohla na žalované vynQ]covati' provedení 
t«k~vy~.hs~a':,eb ve vymeze~~m č~se. Poněvadž pak ústní přísliby inž. K. 
v le pručme za,l,ovanou nevazou, Jak bylo dolíčeno, 'schází podkla"l pro 

65' 
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nárok žalobní nejen s hlediska sporné trhové smlouvy, nýbrž i po stri>nce 
tvrzené ústní dohody, a odvolací soud správně věc posoudil po právní 
stránce. Soudu nepřísluší v souzeném případě určiti podle slušno'sti' 
dobu plnění ve smyslu druhé věty § 904 obč. zák pro nedostatek zá
konných podmínek řečeného předpisu. 

čís. 16287. 

Manželce, která učinila náklady na své léčení z vlastních prostředku, 
přísluší proti manželovi nárok podle § 1042 obč. zák., pokud náklad jest 
úměrný stavu, jmění a příjmilm manželovým. Nezáleží na tom, že man
želka byla již před sňatkem nemocna a že o tom věděla. 

(Rozh. ze dne 8. září 1937, Rv I 1562/36.) 

Srv. rozh. č. 12309 Sb. n. s. 

Zalobkyně se na žalovaném manžel,u domáhá z<l!placení 3.159 Kč 
s přísl. z důvodu náhra:dy nákladů, jež sama vynaložila na svou operaci 
a nemocnični ošetře'ní, ač k jejkh zapr~vení byl :povinen žalovaný jalóo 
jejl Im"nžel. S o II d P r v é s t o I, I'Ů e zamW žalobu. O d voli a c,j 
s o ll< d uznal včásti podle žaloby. 

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

D ů vod y: 

Podl'e § 91 obč. zá'k. jest manžel po'vinen obstarati své manželce 
slušnou výživu podle svého majetku a ji ve všech případech zastupo
vati. Výživou jest rozuměti nejen stravu, šaty, byt a ostatní životní 
potřeby, ale i útraty lékařského ošetřovi<ní a zdr"votni péče vůbec. Tato 
povinnost plyne ze životního společenství a souvisí s, určením životní 
mlry mamželčiny, jež má býti určena přiměřeně majetku manželovu. 
Ustanovení § 91 obč. Úk. opravňuje tedy manželku, aby naléhala na 
plnění zákonné povinnosti manželovy, aby jí totiž poskytov"l podle 
svého jmění výživu a při onemocněni i lékařskou pomoc (rozh. Č. 12309 
Sb. n. s,), a učinila-li manželka, jak zjištěno, náklad na potřebné léčení 
a operaci z vlastních prostředků, pří,sluší jí posti~ní nárok proti man
želovi podle § 1042 obč. zák. Potřebu a nutnost sporných nákladů ža
lovaný nepopírá, nýbrž n"mítá pouze, že žalobkyně již před uzavřením 
sňatku by,l,a nemocna aže o tom vMě~a. Ale ty skutečnosti ho ne~ 
mohou zprostiti zákonné ,povinnosti. Vyživovací nárok manželčin jest 
omezen ~působilostí manželovou k plnění, a závisí proto žalobní nárok 
jen na tom, zdali učiněný náklad by} úměrný stavu, jmění a příjmům 
žalovaného. Po té stránce však nevytýkal dovolatel, že věc, byla ne
správně posouzena, a ježto ostatní námitky nejsou rozhodující, nebylo 
bezduvodnému dovolání vyhověno. 
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čís. 16288. 

Pro vy?!~háni náro~ n~. út~aty, sporu přisouzené oprávněnému ve 
sporu o vyzlvné neplatl zvlastnl vyhody síooovené zákonem č 314/ 
1920 v doslovu zák. č. 177/1924 Sb. z. a ll. pro pohledávky výživnéhO 
je-li nárok na útraty vymáhán advokátem podle § 70 c. ř. s. samostat~ 
nou exekucí. 

(Rozh. ze dne 9. září 1937, R I 323/37.) 

. Vym~hající vě,řit,;l •. - ,advok~t ;-', který byl ve sporu o zjištění 
otcO.VStVI. a placem vyzlvne?o ?ravmm zástupcem chudých nezl. Václava 
N" jemuz byly p.ravoplalne pnsouzeny útraty sporn 736 Kč :l0 h proti 
Josefu J., upl,atOlI podl~ § 70 c. ř. s. pří'!lÝ nárok -na uvedené útraty, 
a navrhl proto povoleOl exekuce zab3vemm a přikázáním dvou třetin 
služebních platů povinného Josefa J. s omezením že povinnému musí 
př~s zab~vení zůs~~ti vol~ým roční příjem 3.000 KČ, odůvodňuje to tím, 
ze Jde o utr~ty vyZlvovaclh? sporu. P r v Ý s o u d uznal podle návrhu. 
Re k u r s ni •. s o ~;d. omeZil povol,enou exekuci na zabavení jedné třec 
tmy m::dy pr~s!,u:SIlCllo po,vlDnemu piko zaJměstnanci firmy Antonín B. 
s hm, ze musI mu zustati volným roční příjem 6.000 Kč. 

. msu. N e J' vy Š š i s o II d nevyhověl dovolacímu rek 

D ů vod y: 

. Obnovení usnes~~í prvého soudu o zabavení dvou třetin mzdy dluž
n~~ovJ::' navr~uje stezovatel proto, že prý pohledávka jím vymáhaná 'e 
pTlsluse~stvlm I?ohledáv~y, výživného, k jehož v)®oženi je dovoledo 
zabaveOl d;o,u ~reŤl:' dhvzmkovy mzdy podle § 1, odst. 2, úk. č. 314/ 
1920 ve.:nem zak. c. 177/1924 Sb. z. a n. Nebylo by pochyby o správ
nostr stez9vate~~~a. tvrz,;ní,. k~yby byla bývala dotčená exekuce povo
I:?a osobe k vyzlve. opra~lO;ne k vymožení výživného a útratové pohle
davky ve spom o ne vzmkl'e, jak dovodil nejyvšší soud již v rozhodnutí 
~; 6130 ~~: fl .. s.'.~ysl'Oviv, že se výhody, které zá,1<olO poskytuje vymá'ha
jlclmu ventel~ pn vedení exekuce na platy pro pohledávky výživného 
(§§ 1, .?'. 3 za;kona č. 314(1920 ve znční zák. Č. 177/1924 Sb. z. a n.), 
V'Zta~lUll}: na .utratJ::'. spor:u ploo na pHslušenstvi hlavního nárdku. V exe
kučntrt;.nzent, o nez tu jde, není však vymáhajicím věřitelem ten komu 
b~lo pns?wzeno ve sporu pmti dl,wžnlku. výživné zmrov-eň s nárokem na 
nahradu .utrat sporu, nýbrz advokát, který byl ve sporu o výživné usb
~?V~~ zas tupcem c~udýoh podle § 6: c. ř. s. "; který užil, Sivého opráv-

enl, podlle § YO c. r. s. k samostatnemu 'vymození, útrat ~pom při'sou
ze~y?h '~,ezle:rlci domáhajícímu se ve sporu výživného .. V tO~,tO exe
k~cnl~ TlZell11 Jde tO,tiž o zvláštní nárok, ust"novenim § 70 c. ř. s. advo
tato~l k, s~m.os.tat~emu ,vymáhám; ve vlastní jeho prospěch přikázaný, 

t,ely prave recenym zakonným předpisem byl oddělen od celkového 
naroku strany n ' •. , 't t " . '. a vyzlvne s u ra aml Jí soudem přisouzené pro které 
JedlOe ustanovení zákona Č. 314/1g20 Sb. z. a ně v dosl~vu zákona 
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č. 177/1924 Sb. z. a n. poskytují zvláštní výhodné uspokojení v exe
kučním řízení, odůvodněné právě jen zvláštní sociální povahou výžív" 
ného. Této výhody zvláštního výhodného nuceného uspokojení není 
proto účasten útratový nárok oddělený od hlavního nároku strany na 
výžívné, který jest advokátem podle § 70 c. ř. s. samostatně exekučnč 
vymáhán. U něho jde o neprivilegovanou pohledávku, pro iejí,ž nucené 
vymožení platí ustanovení § 1, odst. 1, zák. Č. 314/1920 v doslovu zák. 
č. 177/1924 Sb. z. a n. o přípustnosti zabavení platu jen dQ jedné tře
tiny. Právní názor stěžovatelův, že advokát jako zástupce chudých má 
nárok na výhodnější uspokojení své útratové pohledávky, nemá nejen 
opory v ustanovení § 70 c. ř. s., avšak ani v účelu ustanovení dotčeného 
zákonného ustanovení. Jak plyne z důvodové zprávy k § 70 c. ř. s. (Ma
teriálie sv. I, str. 223), nebylo jeho účelem, aby útratová pohledávka 
zástulpce chudých byla nějak přednostně uspokojována, nýbrž jen aby 
její uspokojení bylo zabezpečeno. Tomu účelu hoví plně výklad usta
novení § 70 c. ř. s., který mu byl dán rekursním soudem, a to tím spíše, 
že při tomto výkladu nevznikají mezi advokáty dvě skupiny zástupců 
chudých, z nichž jen Ijedna by měla nárok na zvláštní výhodné uspoko
jení útratové pohledávky, poskytnuté jinak jen vými,neoně vykonatel
nému nároku zvláštní pov",hy. Pro právní názor stěžovatelLlv nelze ko
nečně nic vytěžiti ani z rozhodnutí nejvyššího sou,du Č. 11038 Sb. n. s., 
neboť v uvedeném rozhodnutí byla řešena jen otázka, zda jest advakát 
jako zástupce chudých v určitém nesporném řízení účastníkem tohoto 
řízení,nikol'i však rozsah nuceného uspokojení útratové pohledávky 
advokáta jako zástupce ohudých podle § 70 c. ř. s. 

čis. 16289. 

Pracovní soudy jsou příslušné i pro žaloby na zvýšení důchodu při
souzeného jako odškodné za úraz vzniklý při výkonu služby, třebaže 
původní spor o odškodnění byl před účinnosti zákona o prac. soud. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n. rozhodnut řádnými soudy. 

(Rozh. ze dne 9. září 1937, Rv I 2585/35.) , 

Žalobce, horník-provi,sionista, se na žalované společnosti pro do
lování uhlí v M. domá!hal žalobou zvýšení důchodu, přisouzeného mu 
roz§udkem krajského soudu v L. Ck II 33/11 z důvodu náhrady škody 
ia úraz, který ve službách žalované utrpěl, a zvýšeného již rozsudkem 
řečeného soudu Ck I 144/19. Niž š í s o u' d y zamítly žalobu z věc
ných důvodů. 

N e j vy š ší s o II d z podnětu dovolání zrušil< rozsudek nižších 
stolic i s řízením jim předcháwjícím pro zmatečno.st a žalobu zamítl. 

D ů vod y: 

Žaloba byla podá!na u. krajského soudu v M. dne 20. července 1934, 
tedy po účinnosti zákona č. 131/1931 Sb. z. a n., jež n",stala dnem 
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1. ledna 1932 (§ 43 ciotč. zákona). Vyhláškou č. 44/W32 Sb. z. a n. 
bylo zřízeno oddělení pro pracovní spory u okresního soudu v M. a za
hájilo činnost dnem 1. září 1932. U toho soudu má žalovaná firma svůj 
obecný soud. Žalobce se domáhá na žalované, u níž byl zaměstnán 
jako horník, zvýšení již přiznané měsíční renty, jež mu' byla přisouzena 
jako odškodné za úraz, jejž u žalOvané utrpěl. Podle to.ho jde v souzené 
věci o nárok na náhradu škody, vzniklé při výkonu služby, a tedy o ná
hradni nárok vyvozovaný z poměru pracovního, založeného smlouvou 
soukromopráv,ní, vzniklý mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (§§ 1, 
2 c) řeč. zák.). Poněvadž v souzené věci nejde o spor, jenž by podle 
'odst. 2 § 1 zák. Č. 131/19'31 Sb. z. a n. nepatřil před pracovní soud, 
ježto pro jeho rozhodování by byly příslušné orgány zřízené podle zá
konů č. 144/1920 Sb. z. a n. (viz §§ 2 a 19 posléze řeč. zák.) o zá
vodních a revírních radách při hornictví a č. 170/1924 Sb. z. a n. (viz 
§ 2 ďotč. zák.) 'O 'horni,ckýoh soudech rozhodčich, je pří;slušný ,k wz
hodnutí souzeného sporu výhradně příslušný pracovní soud (§ 1 zák. 
č. 131/\9<31 Sb. z. a n.) nebo oddělení okresního soudu pro spory pra
covní (rozh. č. 14449 Sb. n. s.). Ježto žaloba byla v souzené věci po
dána u krajského soudu v M. a spor byl projednán a roz.hodnut v prvé 
stolki tímto krajským soudem a v druhé stolici vrchním soudem v P. 
jsou rozsudky obou nižších soudů i řízení jim předcházející zmatečné 
podle § 477č. 3 c. ř. s. a k tomuto zmatku bylo přihUžeti z úřadu. 
Bylo se tudí~ usnésti, jak ve výmku uveden,o (§§ 471 č. 7, 477, odst. 1, 
4719, 513 c. ľ. s.). 

čís. 16290. 

Zaměstnanci železniční. 

Odnětí pense bývalému pomocnému zaměstnanci českOSlovenských 
státních drah (§ 129 vl. nař. č. 15/1927). . 
ov U~tan~v~i § ~ 128 ~eč: vlád. nař. o zjištění neschopnosti výdělku 
urednim le~arem es. statnlch drah platí pro řízení správní a nevylučuje, 
aby s()ud sam provedl ve sporu o placení pense znalecký důkaz (§ 351 
e. ř. s.) o téže skutečnosti. 

. K o~ět~ pens;, přiznané ~ důvod~ § 7, odst. 3, č. 2 stanov pensij
nth,? londu es. statruch drab Jest potrebí, aby zmněstnanec nabyl způ
SObilosti. k výdělečnému přiměřenému zaměstnání. Netřeba zjišťovati 
praeoVnt schopnost v procentech. 

(Rozh. ze dne 9. září 1937, Rv II 373/36.) 

žalobc~ byl pomocný~m .za';1'ěstnancem československých státních 
drah. Vymeret;', redltelstvl st"tnlch drah v B. ze dne 13. října 1931 byla 
1l1~, ~ platnost~ od 1. l1st?padu 1931~ přiznána pense ve výší 5.100 Kč 
f(}me s~ doplnovacLm F!.ldavkem zenatých 1.104 Kč a s výchovným 
2.100 Ke, celkem ve VySl 8.304 Kč ročně. Výměrem téhož ředitelství 
ze dne 2. října 1934 byla h];obd výplata pensijních požitků dnem 31. 
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října 1934 zastavena, a to proto, že žalobce nabyl opět schopnosti k vý
dělečné činnosti, takže podmínky § 14, odst. 2, Č. 1 b) stanov pensijního 
fondu československých státllích drah pro další trvání odpočivných 
platů nejsou již splněny. žalobce, jehož stížnost proti .zastaven! ~e~se 
byla ministerstvem železnic zamítnuta, se proto na statu domaha za
lobou zjištění, že žalobci přísluší i nadále, počínaje dnem L listopadu 
1934, nárok na pensijní poži<tky, přizna:né mu výměrem řed.ltelství čs. 
stáltnich dlfah v B. ze dne 13. říj na 1931, ve výši aJ ZaJ ploclmíne!k v ře
čeném výměru staJnovených, že žalovaný jest povínen. to uznati, pen
sijní požitky mu nadále vypláceti a že je, žalovaný povinen nahr~diti 
žalobci útraty sporud'o 14 dnů pod exekucI. S o udp r v é s t o II c e 
zamítl žalobu. O d vol, a c í s -o u d uznal podle žaloby tak, že se 
zjišťuje, že jest mezi stranami právnÍ' poměr, podle něhož žalobci pří
sluší i nadále, počínaje dnem 1. listopadu 1934, nárok na pensi'jni po
žitky, přiznané mu výměrem ředitelství čs. státních drah v B. ze ?ne 
B. října 1931, ve výši a za podmínek v tomto výměru stanovenych 
a podle něhož jest žalovaný inaJdále povinen požitky ty žalobci vy
pláceti, aže žalovanému se ukládá, aby žalobci do 14 dnů pod exekucí 
nahraclil útraty spom prvé stolice. D ů vo d y: Při právním posouzení 
věci nutno se především, hledíc na znění žallobní žádosti, zabývati otáz
kou, zda jde o žalobu určovací ve smyslu § 228 c. ř.s., či o žalobu na 
plnění s připojením meziUmního návrhu na zjištění ve smyslu § 236 
c. ř. s., a jde-Ii o žalobu určovací, zda je právně možná. K otázce té 
sluší přihlížeti z úřadu. Tomu, že jde o žalobu na plnění" by se zdála 
nasvědčovati slova žalobní ž<idosti »a jest žalovaná strana povinna to
uznati a pensijní požitky i nadále žalobci vypláceti«, leč uváží-Ii se, že 
před tím se v žádosti té žádá o zjištění, že žalobci i od 1. .listopadu 
1934 nadále přísluší nárok na pensijní požitky, že však nejsou požitky 
ty určeny v žalobni žádosti nějakou číselnou částkou" nýbrž jen uve
dením příslušného pensijního výměru a že v petitu žalobním není také 
uvedena lhůta, do kdy mají zadržeLé pensijní splátky býti vyplaceny, 
kdežto při požadavku zaplacení útrat sporu se výslovn-ě žádá zaplaceni 
jejkh do 14 dni1:pod eX01<uoí, a že konečně žalobce celý předmět sponll 
ocenil na 25.000 Kč, nemůže býti pochyby o tom, že žalobce chtěl podati 
jen žalobu určovací. Odvolací soud proto pokládal žalobu jen za -žalobu 
určovaci a formuloval rozhodnutí tak, aby bylo zjevno, že nejde o roz
sudek na plnění, u-dav ovšem při právním poměru, o jehož zjištění jde, 
jak nárok žalobcův, tak i odpovídající tomu povinnost žalovaného. 2:a
lobci byly pelOsiini požitky zastaveny dnem 31. ří.jna 1934. Žalob" byla 
podána dne 9. dubna 1935. V době podání žaloby by se byl žalobce 
mohl tedy domáhati doplacení pense za šest měsíců, tedy částky 
5.000 Kč nedosahující, li okresního soudu, ježto nejde o výživné a nelze 
ulŽm předpisu § 406 c. ř. s. Zájem žalobcův však jest, aby nejen stran 
těch šesti měsíců, ale i pro budoucnost bylo zjištěno, že mu nárok na 
pensijní požitky přísluší. Nárok ten však má jistě větší hodnotu než 
5.000 ~č, a proto se právem ďomilhá u 'l<rajského -saludu rozhodnutí 
žalobou Ulrčo,vací, zejména když jest žalovan;nm českos,lovenský stát, 
ktprv zaiisté. bude-Ii nárok žalobcův pravoplatně zjištěn, bude Ijej plniti, 
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aniž by tu bylo třeba rozsudku na plnění a exekuce. Podáním žaloby 
určovací se tedy za toho stavu věci počet sporů zbytečně nerozmnožuje, 
nýbrž naoaJk se účelně předchází jejich rozmnoženi. Proto sluší tuto 
žalobu určovaCÍ pokládati za právně možno!]. Ve věd S'aJmé pak sl<u
tečně prvý soud neposoudj.j, věc správně po právní stránce, když nepři
kládá právního výmamu tomu, co bylo řečeno ve výměru, kterým byly 
žal!Obd odpočf,vné plaJty .přiznány, a nezabývá -se jeho zněním, nýbrž 
se řídí jen IUlstanoNením § 14, od~t. 2, č. 1 písm. ,bl stanov pensijní.ho 
!ondučs. státních drah a § 129 vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n. Také 
výklad, který dává dotčeným ustanovením, není správný. Podle názoru 
odNol,acího soudu _ustanovení řečených předlpisů, že »odp06vné a zaopa
třovaCÍ platy trvají, dokud pensista pro zkrácenou nebo zmenšenooU 
schopnost práce nemůže najíti přiměřené výdělečné zaměstn<iní«, sluší 
vykládati pro žalobce aspoň tak příznivě, jaJko to činí výnos ministerstva 
železnic ze dne 1. února 1932, č. j. 51.828-Pres.j3-1931, který žalovaný 
umal za správný a jehož se obě strany v odvolacím řízení, dovolávaly. 
Při výkladu pojmu »přiměřené zaměstnáni« rozeznává výnos případ, 
\ody s,il pensiÍsta ,,,,městnánu již nalezl, od' případu, ,kdy nabyv znovu 
dřívější schopnosti práce, mohl by konati nové přimě-řené zaměstnání. 
O případ prvý tu nejde, protože žalovaný netvrdi, že si žalobce přimě
řené zaměstnání již nalezk Jde o připaJd druhý a tu řečený výnos praví, 
že za přiměřené bude pokládati takové zaměstnání, které celkem od
povídá i kvalitě dřívějšího zaměstnání u čs. státních drah, zaměstnan
oově š!kOlleflí a odborné průprav-ě. Ze souwisiliO.sti S' p'w0m přílpadem, kdy 
si zaměstnaJnec zaměstnání již nalezl, sluší míti jen za to, že dotčeflý 
výnos i pro příp"d druhý má za to, že musí jiti o možnost nalézti za
městnání trvalejší povahy, při němž by výděl'ek nebyl nižší o víc než 
25%, než činí a:kti,vní! požitky oU státních draJh, a rozhodně ne nižší než 
pense, oj ejí'ž za'Staveníl běží. UVedený výniOs konečně podotýká, že v kaž
dém případě vedle ,uvedených schemati<ckých směrnic 's1luší uvážiti Isoulrurn 
'Vlšech ,ol<olnosii konkretního porípadiU-. Z toho je zřejmé, že výnos sám 
vych~z! z názo~u'"že ,~ehe mluviti o nějaké abstraktní možnosti vý,dělku, 
n)'brz ze nutno pnhhzel! k okolnostem konkretního případu. Soud odvo
lací s tímto názorem souhlasí. Mluvi-li dotčené předpisy »0- nemožnosti 
nají~ pr,o ,ztracenou ne~o z~!enšenou schopnost přiměřené výděle,čné 
zaJmestnanl«, nelze o moznosl1 neb nemožnosti mluviti Ijinak než se zře
ním na okolnosti-l<onkretního přúpadu. K těmnáležf. zaji-sté i vše
obecné hovspodářské .!'on;ěry v d;obě, o kt:ro~ jde. Poohybil tedy prvý 
soud, kdyz se spokoJlI vseobecnym prohlásemm znalce lékaře že zdra
vOy!í ~t~v ža~obcův nečiní ho neschopna p'řiměřeného výděleČného za
mestnam, anl'Z zkoumal, co znalec ten ,míní, .»p'řirněřeností zaměstnání«, 
a zda žalobce může konkretné nalézti takové zaJměstn<iní za trvajících 
hospodářských poměrů. Znalec zajisté přiměřeným zaměstnáním minii 
lakové _zaměstnání, které odpovidá jeho pEtomné pracovní způsobilosti, 
a vY,svetlll 'pak, ž.e v p'~lní _prá<;i .nejtěžší její druhy a těžké výkony tě
lesne u drahy neJsou .pnmerene Jeho pracovní způsobilosti, zejména že 
by nebyl sohopen býl! zaměstnán při udržovámí trati, j"ko dříve. Pokud 
ve spise ředitelství čs. státních drah obsažený posudek šéflékaře stát-
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ní ch drah ze dne 24. září 1934 přes to uznává žalobce za schopna k vý
dě.lečné č.innosti" jest posudek ten neodůvodnění', poklId se při'h].íŽí 
k zásadám shora uvedeného výnosu ministerstva železnic při správném 
jejich vjÍ1k].ad1.l, ježto v onom ,posudku není uvedeno konkretně, k jakým 
pracím je žalobce schopen, a přesahuje vlastně meze činnosti znalce 
ObODU Ilélkařství, když jen všeobecně ulVádi, že je ž"Aohce schop·en práce, 
aniž bylo mčeno, 'které pr"ce lze konkretně ve smyslu řečených předpisů 
pokládati kvalitně za přiměřené se zřeflJím na Jeho dřílvější zaměstnáni 

II sltátnÍ'Ch drah, jeh" š!koleni a odbornou prů'pmvu·. Byl-Ii zaměstnán 
žalobce dnve při vrohnístavbě, tedy pod,le posudku soudního znalce, 
s nímž Ise odvolací souď ztotožňu~e', neni schopen .kvalitně přiměřeného 
zaměstnání·, a měllO P[oto bjÍ1ti žalohě vyho.věno, aniž by.lo třeba ~kou

maH, Zlda by žalobce k.onkretně mohl nalézti zaměstnání·.lpřiméřené také 
po stránce výdlěl,klové t",k, jaJk to >uvádl' dotčený jH výnos. Nebylo proto 
potřcbi doplňovati řízení v uvedeném ·směru. Leč tak by tomu bylo, 
kdyby tu byly jen uvedené již předpisy všeobecné a kdyby nebyl sou
krnmoprávní poměr mezi spornjmí stranami upraven řečeným výměrem, 
kterým byl žalobce ponsionován. Výměrem tím totiž byly ony všeobecné 
před,pi'sy pro souzený případ blíže vyloženy, a to pro obě strany zá
vazně (ježto žalobce výměr bez námitek přijal). Jestliže se totiž praví 
ve výměru, že »se žalobci přiznávajl odpočivné platy pouze pro dobu, 
než si žal'obce najele přiměřené zaměstnání výdělečné, nebo než bude 
povolán k opětnému nastoupení služby«, neoclpomje ustanovení to uve
deným předpislml, nýbrž vykládá případ, že si žalobce sám práci ne
nwjde tok, že se může žalo'laný stát zbaviti povinnosti ipllatHi vÝ'sl'Ulžné 
tím, že žalobce povolá opět do služby. Tím na jedné straně se ovšem 
stá! omezil ve výkladu možnosti nalézti přiměřené výdělečné zaměst
nání, ale také :,alobce tím, že výměr bez námitek přijal, vzdal' se mož
nosti poukazovah"a to, že nabízené mu zaměstnání pro následky úrazu 
přijmouti nemůže, a to pod sankci ztráty pense. Tímto smluvním usta
novením byly všeobecn.é předpisy pro souzený případ vbodně blíže vy
loženy, aby se vyhnulo sporům o jich výklad. Nelze seznati, proč by 
takové smluvní ustanovení nebylo Ipro strany závazné, zvlášť když jest 
zcela jasné, takže tu není potřebí žádných vykLádacích předpif.ií, aby 
se zjistila vůle strwn. Ježto jest podle přednesu obou stran nesporné, 
že žalobce si přiměřené zaměstnání nenalezl' a že také státní dráhy ho 
do služby opět nepovolaly, nebylo tu žádného pritvního podkladu, aby 
se mělo za to, že žalobce pozbyl náro.l<u na pensi a že právní poměr 
založený řečeným výměrem o pensi zanikl.. Odvolací soud proto odvo
lání vyhověl. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil nalpad·ený rozsudek a uložil odvol",címu 
soudiu, aby dále jednal a znovu rozhodli. 

Diívody: 

V souzeném sporu bylo na odvolacím soudě, aby posoudiJ., zda u ža
lobce nastaly předpoklady pro zastavení, jeho pense podle § 129 vlád .. 
ního nařízení č. 15/1927 Sh. z. a n. a § 14, druhého odstavce, č. 1 b) 
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stanov pensijní,ho fondu čs. státních drah, pročež musel zjišťovatí sku
tečnosti tvrzené jednak žalobcem, z kterých on dovozoval, že před
poklady pro zastavení' pense nenastaly, jednak skutečnosti uvedené ža
lovaným, který jimí zase prokazoval zánik nároku na pensi. K zjištění 
všech skuteCností stranami tvrzenÝ'ch mohl odvolací soud užíti všech 
důkazních prostředků podle civilního soudního řádu přípustných, tudíž 
i důkazu znaleckého podle § 351 c. ř. s., pokud bylo třeba řešiti odborné 
otázky. Bylcli proto v souzeném sporu slyšen o odbonné otázce dal'šího 
trvání žalobcovy nemoci již prvým soudem znalec lékař, byl odvolací 
soud oprávně·n přihlédnouti k obsah1.l jeh'o posudku a na základě tohoto 
posudku soudního znalce přezkoumati posudek úředního lékaře želez
niční.ho. Je-Ii tomu ta!k, nemá význ.amu, ustanovuje-Ii § 128 vlád. nař. 
č. 15/1927 Sb. z. a ,n., že neschopnost k výdělku bývalého pomocného 
zaměstnance se zjistí úředním lékařem, ježto dotčeným ustanovením, 
jímž bylu upmveno řízení správní, nebyly dotčeny předpisy civilního 
řádu soudního o diíkazních prostředcích. Proto není ani třeba u"až'ovati, 
zda by ustanovení § 128 dotčeného vl'ádního nařízení platilo i pro řízení 
podle § 129, vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. Odpočivné byla žalobci 
stanoveno výměrem řed.ítelství čs. státních drah v B. ze dne 13. října 
1931 ,č. 7 /369a-I-1931, v jehož prvém odstavci bylo výslovně uvedeno, 
že se tak déje na dobu neschopnDsti žalobcovy ke s].užbě, a v jehož 
posledním odstavci bylo poznamenáno, že se odpočivné s přídavky po
voluje na dobu,než žalobce najde přiměřené výdělečné zaměstnání nebo 
než bude povolán k opětnému nastoupen,f služby. Příhlédne-li se k tomu, 
že se právě dotčený pensijní výměr dovolává pro výměru. odpočivného 
povšechně jak ustanovení vlácdního nařízení· ·č. 15/1927 Sb. z. a 'o., tak 
i ustanovení stanov řečeného pensijního fondu, jest obraty v něm po
užité vykládati jen v souvislosti s dotčenými ustanoveními (§ 914 obč. 
zák.). Poněvadž žalobce jest v pensijním výměru výslovně označen jako 
bývalý pomocný zaměstnanec čs. státních drah a poněvadž mu byla 
podle pensijních spisů dána výpověď pro neschopnost ke službě, není 
pochyby, že mu byla pense poukázána podle § 7, odst. 3, Č. 2 stanov 
pensijního fondu, že pro její trvání platí ustanovení § 129, vlád<. nař. 
Č. 15/1927 Sb. z. a n., § 14, odst. 2, č. 1 b) stanov pensijního fondu 
a že dodatku v posledním odstavci pensijního výměru jest rozuměti 
jen jako podrobn,ějšímu výkladu o dvou možnostech, za kterých by ža
lobce pozbyí nároku na další vyplácenf odpočhcného. Žalobci nelze tudiž 
p.řisvědčiti, že jest oprávněn požadovati další vyplácení odpočivného již 
'Pl'oto, poněvadž nebylo zjištěno, že si našel nějaké zaměstnání nebo 
že ho žalovaný povolal do služby. Zbývá jen zkoumati, zda bylo pro
kázáno, že Se žalobce stal způsobilým k přiměřenému výdělečnému 
zaměstnání. Při tom nelze pro žallobce nic vytěžiti z výnosu ministerstva 
želemic ze dne 1. února 1932,č. j. 51828-Pres/3-1931, ježto jde 
o pouhé směrnice vydané pro vniNní úřadování oTgámů železniční 
správy. O žalobcově způsobilosti k přiměřenému výdělečnému zaměst
nání jest rozhodovati. jediné na záJkladě zjištění napadeného rozsudku, 
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který se připojil k posudku, slyšeného soudního znalce, že žalobce jest 
způsobilý k polním pracím mimo nejtěžší jejich druhy. Uvedený dmh 
zaměstnání ae plřÍlměř.e'nýlm dOlsavadnÍIffi:u zlpůsobu zaměstnání ž.allob
cova, neboť jak práce žalobcova při vrchní, stavbě, jak sám připustil, 
tak i práce polní jsou pracemi lysickými a tudíž stejného způsobu, Nelze 
proto schváliti úsudek odvolacího soudu, že žalobce není schopen kva
llitn.ě přiměřeného zaJměstnání. Žalobce je sice i podlle zjiMění napa
deného rozsudku nadále jen ve zmenšené míře způsobHýk ,polním pra
cem, nemoha vykonávati nejtěžší jejich druhy, to však na jeho objek
tivní způsobilosti k přiměřenému zaměstnání nic nemění. Jest jen otáz
kou, zda zaměstni1ní, ke kterému jest žalobce způsobilý, lze pokládati 
za zaměstnání v Ý dě leč n é, neboť jen možnost získati výděle,čné 
lpříměřené zaměs,tnání' má v záipětí zalsrtacvení výpl:aty oldipoči,cvného. 
Tou otázkou se odvolací soud vůbec neobíral, a nebyly proto v roz
sudku odvolaciho soudu zjištěny skutečnosti, z ktelfých by byl:o lze 
usuzovalti, zďa je slpráJVné žalobcovo. tvrzení, že lpiro, SVOIU chorobu není 
s to, ",hy s,i našel přiměřené výdělečné zaměstnání, či zda je správná 
n"mitka žalovaného, že žalobce jest i při zjíštěné vadě na noze schopný 
přiměřeného výdělečného zaměstnání. OdvolaCÍ' soud bude moci o správ
nosti toho kterého tvrzení rozhodnouti jen po slyšení znalce, bude-Htřeba, 
í oboru zemědělství, neboť tímto průvodem bude lze oaptříti podklad pro 
závěr k rozhodnuU sporu důležitý, zda žalobce, přes to, že jest schopný 
k polním pracím, vyjímaje nejtěžší, může býti zaměstnán tak, aby měl 
příležitost k výelělku, třebas i nepravidelnému a v nestejné výši, přece 
však se opakujícímu, který by byl také přiměřený jeho dřívějším příjmům 
od dráhy a který by činil z jeho zaměstnán.ípřiměřené výdělečné za
městnání. Při tom nebude třeba zjišťo'vati přesně podle procent ž~lob
covu schopnost k přiměřenému zaměstnání, ježto usÍ3Jnovení § 129 vlád. 
nař.č. 15/1927 Sb. z, a n, toho nevyžaduje. Rozhodnutími nejvyššího 
soudu Č, 12492, 13740 a 13918 Sb. n, s., k nimž žalobce odkazuje, ne
bylo se tfeba obírati, ježto řeší jiné otázky, než o které jde v souzeném 
spom. šloť v rozhodnutí Č. 13492 Sb. n. s. o nárok na náhradu škody, 
kdežto v souzeném sporu jde o invalidní důchod, který podle své pod
staty trvá jen do té doby, než invalidita přesřane, a v rozhodnutích 
Č, 13740, 139,18 Sb. n. s. ,jde o n3!byH nároku' na odpočivné, kdežto u ža
lobce jde o pozbytí nároku' na ínvalidní, důchod podle § 129' vlád. nař. 

Č. 15/1927 Sb, z. a n. a § 14 stanov pensijnillho fondLl. Poněvadž v SIO,L1Ze
něm sporu jdeo posouzení, zda trV'á dále ža],obců'v nilrok nad ů c hod 
i [] val i dni a nikoli na důchod, starobní, nelze pro výklad us!<rnovení 
§ 129 vlád. nař, Č, 15/1927 Sb. z. a n. užíti ustanovení § 18 zák. č. 286/ 
1924, § 15 zák. Č. 204/1932 Sb. z. a n. a § 7 vlád. nař. č. 252/1933 
Sb. z. a n., neboť veškerá právě uvedená ustanovení mají na zřeteli ná
roky na odpočivné j a k o d ů ch o d s tar o b n i a n i k o 1 i j a k .o 
-cl ů ,c h O> di i n va.) i d, n í, pročež V'ýdělko,vá ,schopnost poživaJtele od
'počivného nemá v z·áipětí zánik nároku na odpoči\"né, když tento nárok 
není vůthe'c závislý na tom, zda poživate,l odpočilvného jest k výd,ělku 
způsobillý, či1,i nic 
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čís. 16291. 

Není důvodem k zrušení exekučních úkonů I, zajištění, bylo-li re
kurs ním sOLldem zrušeno usnesení prvého soudu, jímž byla povolena 
zajišťovaci exekuce a prvému soudu uloženo, aby o exekučním návrhu 
znova rozhodl. 

(Rozh. ze dne 10, zMí 1937, Rl 679/37.) 

Ex e k u ční s o U dl zru,šil k návrhu povinné firmy podle § 39 Č, 5 
ex. ř. exekuci k zaji'štění povolenou usnesením okresního soudu 'obchod
ního v P. ze dne 29. září 1934, Č. j. CIV 1356/3:3>-12, a to, proto, že k rc
il<urSIU po,vinné firmy do povolujídho usnesení bylo usnesení, to zrušeno 
krajským slOudem obchodním v P. jalko ,SO'udem reikursním 'usnesením ze 
dne 5. Iistopaelu: 1935, Č. j. CIV 1356/33-27. R e,ku.rs n í s OIU cl; z'rušil 
napadené usnesení a uložil prvému soudu, aby dále po zákonu jednal. 
D ů vod y: Je sice pravda, že byl'o zrušeno usnesení, jímž okresní soud 
obohodníl vP. POrvOnll zajišťovacíl exekuci, avšak usnesen~m rek,ull'snÍiho 
soudu by!'o mu zároveň ul'Oženo, aby o návrhu vymáhajlc! věřitelky 
znova rozhodl a usnesení své odůvodnil. To se také stalo u'snesením 
uvedeného soudu ze dne 18. prosince 1935, č. j. C IV 1356/33-29, jímž 
byla exekuce znOVil! podle s,-""ho původní'ho návlVhu povolena s mBeži
tým odůvodněním, takže tím na stavu věci podl'e původního po'volení 
nebylo nic změněno. Nelze tedy říci, že by exekuce byla zrušena neb 
prohll,ášena za nepřípustnou, a nebylo proto zákonného clůviodlU z.rušiti 
exekud tu ,podl.e § 39 Č. 5 ex. f, Bylo tudj,ž reku~su jako dúv,od'nému 
vyhověno, 

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

Dftvody: 

Sté:žova tellČ1r'tl náJzOIr, že bylo~lli' reklursnÍm soudem ZlrUišeno ll'snes.ení, 
ďlílnož prvý slOud povolil zajišťovací exekuci, by,1 tím eo ipso zrušen i vý
kon exekUlce, provedený na základě usnesení prvého souelu, je p,álVně 
mylný. Podle § 70 ex. ř, má býti pravoplalné vyřízení rekursu exekuč
nímu soudu oznámeno, bylo-li z'fll'šeno nebo změněno usnesení, kterým 
se exekuce povoluje, Exekuční soud má potom podle toho vydati všechna 
nařízení, jichž jest potřebí k pokračování v exelmčním výkonu nebo 
k jeho zmšeni, omezení nebo o dlkladu , Zrušení provedeného exelmční'ho 
výkoJ1U by byJ.o možné, 'kdi)ilhy byl irekmsI1isoud změnoLl usneseni 
prvého soudu exekll'ční návrh zamítl, bkže by pro výkon exekuce schá
zelo usnesení ,exekuci povolující. Avšak v souzeném případě byl vý"kon 
exekUlce proveden po usneseni prvého soudu exe:kulCÍ ,povolujícím a Zj;U

šení usnesení toho mělo pro exekuční soud pouze ten účinek, že nesměl 
pro~ésti další výkony exekuční, neboť nebylo v té době pro ně již usne
sem exekuci povolujícího, K tomu, že slěžovatelce bylo podle jejího 
tvrzení povoleno příročí, neke přihlížeti, neboť správnost námitky té 



I 
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bude vyřízena zvlášť, ježto proti povolujícímu usnesení ze dne 19. pro
silnce 1935, č. j. C IV 13'56/3'3-29, byl IPodán rek-ms dosud nevy
řílzený a teprve možné zwmH'llutí exekučního nálV'f.hiu' zlměnou ,usnes'ení 
prvého soudu by mělo v z!lpětí zrušení exekučního výkonu podle § 70, 
odst. 2, ex. ř. 

čís. 16292. 

Pořad práva. 
Pro žalobu, jíž se domáhá žák na učiteli (řídicím učiteli) státní 

obecné školy náhrady škody vzešlé mu za vyučování (v u6ebn.l pře
stávce) učitelovým zaviněním, jsou příslušné řádné soudy. Dvorského 
dekretu Č. 758/1806 Sb. z. s. tu nelze užíti. 

(Rozh. ze dne 10. září 1937, Rl 705/37.) 

NezletiIý Karel K. s·e domáhá na žalovaných, z nichž prvý je řídídm 
učitelem a druhý učitelem státní obecné školy (I. řeč. menšinové školy) 
v H., zaplacení 12.108 Kč s přísl. Z důvodu náhrady škody, tvrdě že oba 
žalovaní opomínulí dohlídku a do'statečnou péči o žáky jim svěřené a že 
se tak prý stalo, že došIlO k žalobcově úra1Ju válcem na dětském hřišti 
v době přestávky, při které žalovaní nevykonávaJ>i patři.oný dozor. S o u d 
p r v é s t o I i c e odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů
vod y: O přímé trestní zavi'nění nejde, neboť podle obsahu spisu 
T 547/35 okresního soudu v H. byli oba žalovaní pravoplatně zpr-oštěni 
z obžaloby podané poclle § 335 tr. z. Jd'e tedy o to, zda žalovaní odpo
vídají za škodu, která vznikla podlle žalobnich tvrzení při výkonu 'jejich 
služby, totiž při dohlídce na dětí, k níž byli povoláni jako uótelé české 
státní školy v H. Škola, o niž běží, jest podle svého označení školou 
»menšinovou«, t. j. školou' z.řízenou podle t. řeč. lex Metelka, kde 
osobní i věcný náklad hradí stát. Jí·Ž z toho je zřejmé, že ž.alovaní vy
konávají službu státních úředníků. Soud pokl<\dá učitele veřejných škol> 
,"úbec za osoby, kteTé vykonávají úředníckou službu (v souzeném pří
padě vý>ohovu a vyučování děU), a jest je ted,y nutno pokládati za 
státní úředlníky ve smyslu dvor. dekretu ze dne 14. března 1806, Č. 758 
Sb. z. s. tím spí,še, že judikatura zahrnuje pod tento pojem j. funkdonáře 
obcí, pokud jedtnalji v přenesené pŮ'sobno'sti (srv. rozh. Č. 181 Sb. n. s.). 
Proto soud se zřením na ustanovení odst. 2 řeč. dvor. dekretu žalobu 
odmítl, ježto podle odst. 1 nehe státní úředníkyžal.ovatipro jejich úřední 
vý1klony. Rek u r sn ílS o ,u d uložil soudu prvé stoi1ice, aby o věci 
dále jednal a znova rozhodl. D ů vod y: Lze ponechati stranou otázku, 
zcl", žalovaní jsoustátn.ími. ÚJředniky, neboť i kcly:by tomu t",k bylo, nebyl 
by v souzené věci pořad práva nepřípustný. Podl:e řeč. dvor. dekretu 
nemohou býti státní úřední-cižalováni, jde-li o škodu zpltsobenou úřed
ním výkonem, pHslušnost soudů není však vyloučena tehdy, nebyla-Ii 
škoda způ:so!bena úředním výkonem, nýbrž pOUlze pii úřed:ním vý
kOThu, zejména trestný1m činem. Je proto fOizhod:ujíd to, o·č jest žaloba 
poclle žalobcova tvrzení opřena .. Ža1'Obce tvrdí, že žalovamí zanedbali 
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povinnou pecI o svěřené jim žáky, že se žalo.va:ný řídící učitel nepo
staralo dustatečné opatření váJ.ce, že tak zavin.i') jeho úraz a že proti 
nim bylo zavedeno trestní řízení pro přestupek podle § 335 tr. z. Tvrdí 
se tedy, že se žalovaní dopustili trestného čínu a že jsou z toho důvodu 
povinni k náhradě škody jejich činem způsobel1é. Ta činnost anebo 
opomiJ1·utí, o které žalobce opírá svůj nárok, není úředním jednáním 
podle dtotč. d,vo>f. dek:relu., a je ,prlOtlO pro za,žalovaný nálrok pořad" práva 
přípmtný i tehda, kdyhy byl'o pokládlati, žalloiva'11é za státní. úředníky. 

N e j v y Š š í s o ll" d nevyhověl dovlOlacímu rekursu. 

Dílvody: 

Ve sku,lkovém dělji, který je ohsažen v žalobě a je skutkovým pod
kladem žalobního nároku, nejde o pří'Pad, jaký má na mysU dvorský 
dekret ze dne 14. :března 1806, Č. 758 Sb. z .. SI., jehož se do"olláv",jí ža
lovaní ve svém reku,rsu. Úče!lem ře,čeného zákonného ustanovenÍ' bylo 
provésti oddělení sou'diního řízení od řízení správního, a to tak, aby 
sou:dy lnepřezkoumávaly účelnost opatření správních úřadů, a to ani 
tam, kde by z takových opatření - správních aktů - vzešJca straně 
nebo účasníku správního řízení škoda. V souzeném případě nejde však 
podle vylíčenÍ> skutkového děje o nějaký správní úkon neboop'atřeni, 
jež mělo býti přezkoumáv<ino co- do účelnosti, nýbrž, -jak správně po
mal rekurguí soud, ° škodu, k ní,ž došlo za vyuDavání resp. v přestávce 
m.ezi vyučováním, ni'koH sprá'vním aktem nebo úředním výkonem, nýbri 
jenom Ipři sl:wžebním výkonu žalovaných učitelů, a to, jak mí,ní žalo:ba, 
jejlich zaviněním. Tu tedy nepůjde o :přezkoumání nějakého slpdvní:ho 
aktu, ba ani o nějaký služební výJoon, '11ý1bd o jedná'ni nebo. 0IPomi'nultí 
j';ťko z{Uklad námku na n{uhradu škody ve smysllu §§ 1293 a násl. 
obč. zák. 

čís. 16293. 

Posto.upila-Ii manželka svému manžel.u za úplatu neoddělenou 
(ideální) část usedlosti s tím, aby za postupní cen.u nakoupil živý a 
mrtvý ~."~~ář, staly se jak inven~ř manželem do usecllosti vnesený 
a pozdeJI pnkoupeny, tak plody z neho spoluvlastnictvím obou manželů 
v tom poměru, v jakém jim patří usedlost. 

Manžel nenabývá vlastnictví k užitkům z maníielčina jmění jím 
spravovaného. 

(Rozh. ze dne 10. záři 1937, Rv II 476/37.) 

Při .výkonu exekuce. vymáhajícího věřitele Vita B. a Svatavy V. proti 
povlnne Mam H., rolmcl a spoluvlastniCI ll'sedlosti Č. p. 70 v Ch .. byly 
zabaveny mimo jiné předměty 2 jalovice, 2 krávy, 2 krávy če~vené, 
9 prasat a 25 slepíc. K uvedené usedl'osti náleží spoluvl'astn>ické právo 
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k jedné čtvrti·ně žalobci Bořivoji H. Tvrdě, že mu přisluši k všem za
baveným předmětům vlastnické p'rá'vo, ježto je jednaJk koupi!, jednak 
jich nabyl jako manžel a správce maJjetku své manželky Marie H-ové 
(povinné), která do us'edlosti č. p. 70 v Ch. žádného živého nebo 
mrtvého inventáře nepřivedla, an,i nepřinesla, ani nekoupila, domáhá se 
žalobou nepřipustnosti výkonu exekuce na uvedené předměty (§ 37 
ex. ř.). Proti žalobě namiHa žalovaná, že vylučované "Svršky nepatří 
žalobci nýbrž povinné Marii H-ové, po případě že zabavené věci byly 
koupeny z 22.000 Kč, které měl žalobce "ťplatiti Marii H-ové (povinné) 
za postoupenou mu jednu, čtvrtinu usedlosti č. p. 7,0 v Ch., avšak částku 
tu Marii H-ové nevyplatil, nýbrž za ni nakoupil právě vylučovaný i~ven
tář. S o,u d p r v é s to 1 i c e uznal podle žaloby, pokud se tykala 
shora uvedených kusů hospodářského ilnventáře. D ů vod y: Soud 
zjistil: Roku 1913 se žalobcova manželka (povinná) odstěhovala s prvým 
svým manželem do Polska. Proto veškerý inventář z hospodářství v Ch. 
až na někoIik věci pr·odali. Po návratu z Polska se vrátila úplně ochu
zena a bydJi1la poté u rodičů, kteři - plOněvadž sama ne~ěla majet1<u ~~i 
peněz - d,i živi]:i. V usedll:osti, ,č. p. 70 v Oh., kam se nastehovala s nyneJ
šim S'vjm manžel'em (žalobcem), nebylo vůbec nilc. První rok byla role 
v pachtu a teprve druhý rok začal žalobce zařizovati hospodářství, při
vedl na usedlost tu dvě krávy ze svého ho,spodářstvÍ, koupil postupně 
4 nebo 5 krav, postavil clo chléva jedno tele, kterého nabyl směnou, 
koupil 'PI'emenici a vepře na chov. Dál'e přinesl žalobce do, hospodářství 
slep ke jeclna'k ze svého hos.podářství, jednak jím 1<oupené. Zabavený 
dobytek jest jeclnak totožný, jednak odchovaný ze zviřat přivedených 
a koupených žalohcem. Žalobcova manželka (povinná) žádný inventář, 
zejména dobytek nebo drůbež do usedlosti nepřivedla <uni nekoupIla. 
Nabyl proto soud přesvědčení, že vylučované .předměty jsou vlastnictvím 
žalobcovým. Přednes stran o tom, zda a jak naložil žalobce s po,stupní 
cenoo 22.000 Kč, dále že žalobce vyl,učovaný dobytek vydrzoval po 
případě choval v 'hospodářství, k jehož třem čtvrHnám patří povinné 
Marii H-ové spolLlvlastnické právo, jest po právní str;]nce nezávažný. 
Neboť i kdyby žalobce byl koupil inventář a nezaplatil Marii H-ové 
postupní cenu, byl by in·ventář jeho vlastnictvím, kdežto on by zůstal 
nadále dlužníkem Marie H. Věci možno koupiti i za cizí peníze. Ostatně 
manželu patři k plodům vypěstovaJným na nemovitosti manželčině již 
ze zákona vJoastnické právo. Také to, že vylučovaný dobytek po případě 
drůbež byly chovány v hospodMství, které patří také Marii H-ové, není 
pro vlastnické právo .žalobcovo .po právní stránce rozhodující. Jen tím, 
že vylučovaná zvířata byla živena v hospodářství, které i jí patří, ne
naJbyh žalobcova manželka Marie H. 'ještě vl'astniictví k vyLučovaným 
věcem. Ta:k<o'výto titul nalby,li vlaistnklkého práva naše Ipr.ilVo nezná. Po
něvadž tedy soud je přesvěd.čen, že vylučované věci patří žalobci, vy
hověl žalohě,co se týká zvířat. O d vol a c i' s o u d uznal podle 
žaloby jen co do spolu'vlastnického diJ.u' žal'obcova, totiž co do jedné 
ideálni čtvrtiny k vylučovanému inventáři. 

N e j v y Š š í s o li cl- nevyhověl žalobcovu dovolání. 
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Dflvody: 

Podle postupní ljstiny ze dne 4. října 1921 ve formě notářského 
spisu sepsané postoupila dlužnice Marie H. žalobci, svému manželu, 
jednu čtvrtinu jí patřící usedlosti č. p. 70 v Ch. s pozemky ve vložkách 
č. 167, 168, 268 a 372 za postLlpni cenu 22.000 Kč. OdvolaCÍ soud zjístil 
podle svědecké vÝ'povědi Marie H., kteréžto zjištění není dovoláním na
padeno, že žalobce jí uv·edenou .postupní, cenu nevyplatili a že ona ty 
pení.ze ani na něm n.ežádalla, poněvadž za ně naJkoulPl1 živý imr,tvý 
inventář. Tomu ,lIZe ,flOIZIUlměH jen talk, že se Marile H. s'výun imanž'el'em, 
když ne výslovně, tedy mloky (§ 863 obč. zák.), dcJhoclla, že žalobce 
místo aby jí v)'lplati! postulPní cenu, opatří usedlos,t náleží.cíl ď,emu a jeho 
manžeke potřebným in.ventárl'em. Když je romul tak, jest samozřejmé 
a nedá se to aní uínak mysliti, že při tom vůle žalobce a jeho manželky 
směřovala k tomu, aby inventář ten náležel jim jako spoluvlastníkům 
v tom poměru, jak jim pam Llsed'loslt. 00 ~e tudíž tÝ'ká inventá:ře žalobci 
vla'stnicky patři"šího a jim pomavření poslupní smIouvy do u'secllosti 
vnesen.ého, došlo tímto vnesenim k jeho odevzdámí Marii H. (§ 426 obč. 
zák.), aJ to na základě u,vedené dohody jakožto, titulu (§ 424 obč. zák.), 
kterážto dohoda (§ 1414 obč. zák.) nevyžadovala k své platno-sti no
tářského spisu, ježto nejde o žádné jednáni podle § 1 zák. z 25. července 
1871, Č. 76 ř. z., a postupní, smlouva, sama ve formě notáliského řádu 
byla zřízena. Nabyla proto Mari'e H. k třem jehlO čtvrtinám spoluvlast
nidloého pirá"a. Správně dovodil napadený nYzs~c!ek, že co. dó dobytka 
vneseného tehdy žalobcem do usedlosti, šIlO a muselo jiH podle vůle 
oboll spoluvl<ťstn.íků (§ 914 obč. zák.) o příslušenství lI1sedl'Osti podle 
§§ 294 a 296 ·obč. záck., když na Llsedlostí tehdy žádný dobytek nebyl. 
Co se pak týká dobytka přikoupeného později žalobcem pro usedlost, 
šlo o koupě ve smyslu řečené dohody, a' nabyla proto povinná Marie H. 
i k těm kusům dobytka spoluvl<ťstnictví k třem čtvrtinám jeho. Pokud 
jednotlivých kusů tohoto dobytka bylo potřebi, k řádnému hospodaření 
n~ ~se~.los~, staly se kusy ty podle samozřej,mé vůle obou spoluvlast
mku 'Pflslusenstvlm usedlo·sl!, jinaJk zůstaly ve spoluvlastnictví žalobce 
a jeho mwnželky v poměru. jejich spoluvlastnických podíl.ů usedlosti. 
T,otéž pla~i o plode~h tě~ht~ zví",at . do usedl'?sH vnesených anebo 
prtlk~Ulpenyc!h, n~bo: k mm z.alOlbce j'ako pouhy správce majetku s'Yé 
manzellky v~astntctvl" co do tři,. čtvntin nabýti nemohl, a ne:plyne opak 
z .ustan?ve~1 § .12390bč. zák., Jak mini dovolatel, neboť právě dotčený 
zakon~y predpls stanoví pou'ze, že manžel ručí jen za kmenové jmění 
a kapI~al a nel?lUS,í o užitku skládati účty, nenabývá však vl,astn.ktvi 
(Se~l."c~k, Rodtnn,e právo, str. 75). Ježto napadený rozsudek správně 
VY~OZI!, ze zabavených kusů dobytka není zapotřebí k řádnému hospo
daren,l, n~ lIsedloslt! nejsou kusy ty jejim pří-slli'šenstvim, a není proto 
mob}larnl,~ .. exe:k,uclm ~ecleným žalovanými na předměty ty po pří~ 
pade na jeJ1'ch tn č,tvr\t!ny na přek;]žJ<u ustanovení- § 252 ex. ř. Není 
proto dovolací důvod § 503 č. 4 c. ř. s. oprávněn. 

Civilní rOzhodnuti XIX. 
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Byla-li odpůrcem popřena skutečnost, jež má býti prokáz~a listinou, 
je provedení důkazu naříditi průvodním usnesením (§ 277 c. r. s.). 

Zda jest tehda, když byl dotčený důkaz po jeho připuštění soudem 
vinou té neb oné strany zrtlařen, připnstiti dúkaz výslechem stran podle 
§ 371 c. ř. s., jest ponecháno volnému uvážení soudcovskému (§ 307, 
odst. 2, c. ř. s.). . 

Bylo-li v pachtovní smlouvě ujednáno,že jest po smrti výměnkáře 
odvÍl\děti výměnek třetí osobě (propachtovateli), jest na ní, aby zan
dila potřebné v příčině odvádění dávek, když v téže obci, kde žil vý
měnkář nebydUla. Teprve kdyby $11louvou zavázaný odepřel řádné a 
včasné' plněn! výměnkářských dávek, mohl by oprávněný požadovati 
peněžitou náhradu za ně. 

(Rozh. ze dne 14. září 1937, R J 648/37.) 

Srv. rozh. Č. 9157, 4097 9b. n. s. 

žalobkyně se na žalovaných pachtýřich domáhá žalobou .zaplacen.í 
68.151 ~č25 h, omezených na 54.909 Kč 25 h s phsl., a to jecluruk na 
pa"htovném, jeclnak na peněžité náhradě za naturální' výměnkové dávky 
za dobu od 2. března 1924. S o ud II r v é s to li i c e umal co do 
čá<stky 27.976 Kč 90 h s přísl. podlle žaloby. O d v 0,1 a c i s o u d zrušil 
k odvolání žalovaných napadený rozsudek a ulom prvému soudu, aby 
o věci v rozsahu z:mšení po práJvní moci dále jednal a znolVU' rozhodl, 
a uvedl v otázkách o n·ěž tu jde, v d ů v o·d ech: žalovaní namítali, 
že jim žalobkyně rdčila za to, že propachtované p.ozemky mají výměr~ 
86 korců že však jim ve skutečnosti odevzdala tohko 82.75 korce. Prvy 
soud ná<~itku odbýváJ tílm, že J-i žalovaní ni:jaik ne:pwkázali, a že 'k nf 
proto nemohl :přihHžeti. žal,ovaní n.aproti tomu udávají, že o svém tvrze~i 
nabídli dÍLkaz kataslráln'm. archem vedle důkazu výslechem s.tran, ze 
průvodním usnesením nebyl :prvý důkaz :připušilín, že proto nemohli 
kat,"stráln! arch předložiti a že soud mě\! aspoň provésti výslech stran, 
při kterém by byli uvedením dat katas:rál~lh~ a:rchu .. sv~ tvrzení proká
zaJi. V § 297c. ř. s. se ard ustanovuje, ze Ělstmr! pohz se stran~ do
volává na důkaz ,svých úd~jiŮ, má soudu predlozlt1, ale podle nazoru 
odvolacího soudu nemá zanedbání do·tč"ného předpisU nutně vzápětí 
ztrátu dwkazu. V zákoně se nic takového nepraví a z § 277 c. ř. s. vy
svítá, že tehdy, 'když skutečnost, ~terá má ,býti Hsti~ou pro~kázána, by!a 
druhou stranou popřena, nutno dukaz o teto sporne skutecnosh v P,ru.
vodním usnesení výslovně připustiti (Neumannův Kom., 3_ vydam, 
strana 1118 rozh. Č. 10332 Sb. n. s.). Předpis, § 277 c. ř. •. je zcel'a 
v§eobecný ~ nelze seznati, proč by neměl ,platiti i pro důkaz listinami. 
Poněvadž jde o skutečnost pro rozhodnutí důležitou, m~1 býti řeč~~ý 
di'lkaz prvým soudem připuštěn, a jestliže to bylo C\pommuto, nemuze 
býti žalovaným dáváJno za vinu, že o svém údaji důkaz neprovedli. V té 
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přiči~ě tedy prvý soud poc~ybil a výtka, neúpllllOsti řízení jest odll
vo~n;n~. P,:vy sou~' se vlastne o katastrálmm archu ani ne~mii\uje a jen 
uvadl, ze dukaz vyslechem stran o skutečné výměře žalovanými nabid
nutý n,eproved~ proto, .. že by prý žalova~ým nemohl "ěřiti, i kdyby své 
tvrzem potvrdil!. To jest ovsem stanovls'ko nesprávné (viz Neumann, 
str. 1 Q89), ale netřeba se jím bliže obkati, ježto bude-Ii dllkaz kata
strálním archem připuštěn a vinou žalovaných zmařen, nedojde na pro
vedení výslechu stran podle § 371, odst. 2, c. ,ř. s. Žalobkyně se doža
duje peněžité náhrady za výměnkové dávky, žalovanými j! neodvedené, 
a prvý soud jí náhradu tu přima\. Odůvodňuje to tím, že bylli žalovaní 
povinni po smrti výměnkáře Fmntiška N. odváděti výměnek žalobkyni 
a že ježto bydlila v Praze, měli povinnost jí oznámiti, že vý,měnkM,ské 
dávky mají pro ni uchys-támy, a vyzvati ji, Wby jim oznátmilta, jalkýim 21pu
sobem jí mají býti zaslány, anebo zda si pro ně přijede anebo pošle. 
To prý žalovaní neučinili a ježto se takto nezachovali podle pachtovní 
smlouvy, jest žalobkyně oprávněna požadovati na nich mlsto naturálních 
d"vek náhradu v penězi-ch. Tento názor prvého soudu napadají žalovaní 
právem jalm mylný. O tom, kde a .jakým zpŮosobem má býti výměnek 
plněn, záJloon mc neulstanovulje, a ro'Z'hodtlje p'roto jen >ujednán! 's,tran. 
Ve smlo·wě z 1. března 1920 se v odst. lil. 'llistanovllŮe, že jsou pach
týn povinni výměnek F.rantilš1<Ja N. na us,edl'osti knihovně vál'noucÍ> ř,ádně 
od~ooěti, a dodá!Vá se: »Kdylby v:~ěnílk během doiby paohtovní zemřel 
jsou pachtující tento výměnek povinni odváděti propachtujfcímu tak ja,k 
jest výše stanoven.« Nemůže býti pochybné, že se zde odkazuj~ na 
zá~is výměnku v pozemkov~ knize, o němž žalov.anÍ předložili ověřený 
0PI'S !rhové s~'louvy ~ I!: listopadu 19~0, ve sbírce iistin uložené, vý
sl,~';"e se na ni odvolavajloce. Ve smlouve té se v odst. VII. pravl: »Beze 
srazky z, ceny trh?v~ vyhražuj! si prodávají-ci František N. pro sebe 
~ prodane usedlosl! c. p. 43 v O. nasl'edovní doživotní bezplatnou slu
zebnost bytu. a následovní' doživotný bezplatný každoroční výměnek.« 
Z toho be"pelčně vysvítá, že výměnek mě] býti plněn v O. v usedlosti 
č." p. 43 v O. a že slovo »odváděti«, na které první soud klade hlavni 
du~az, nemá vfzn,am ~u přikládaný, právě jako nezáleží na řešen! 
otazk~, zda vymenek jest dluh výběmý nebo přínosný. Smlouva 
z 1. brezna 1920 byla. uzavřena mezi pozůstalostí Františka S. zastou
pené.mimo Jiné dědice ~ ~a:obkY'ní" ~a jedné straně a žallOv;n'ými na 
dru~e ,strane. Komu z dedlCU ma byl! po smrti Františka N. výměnek 
odvaden, neby!o u:čeno. Již z toho je zřejmé, že měl býti plněn v O., 
J ~k tomu, nasvedč~J e také praktická nemožnost zasllání dvou litrů čerst-
\ eho mleka denne do Prahy, na kteréžto mlé'ko měl výměnkář nárok 
Na tom. s~ ofl;C nezměni,lo ani tehda, když později žalobkyně dohodo~ 
s os~atnIml dedlcl usedlost do vlastnictvi převza,l'a, neboť ačkofiv stále 
b~dihla v P;alze, nk si v :pí'ílČi'n'ě plněni výměn:'ku nevJ111inila takže zůstalo 
pn .stavu, J~'~ tomu by'lo ,v době 'UĎ'ednání 'sm\:ouvy. Hlledlc na nevyvrá
c,ene tvrzenI zalovanych, ze byli ochotni plniti výměnek, alle že za celou 
d?bu od s?,rtl Františka N. nebyl na nich požadován, schází, všeliký 
zakonny duvod pro jejich povinnost, aby zaplati,li žollohkyni na místo 
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nevybraných dávek naturálních peněžitou nithradu, když tento svuJ po
žadavek žalobkyně vyvozuje tollíko ze mění smlouvy a z po,vahy vý
měnku 1ako prý dluhu přínosného. Podle toho sluší z částky žalobkyni 
přisouzené vyloučiti celkem 19.277 Kč 90 h, ježto přiznání těchto ná
hmd za výměnkové dávky není zál<'Onem odůvodněno. 

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

Důvody: 

Správně usoudil odvolací soud, že také provedení důkazu listinami 
jest naříditi průvodním usnesením (§ 277 c. ř. s.), bylo-Ii popřeno to, 
co má býti listinami prokáz<ÍJno, a že zanedbání- předpisu § 277 c. ř. s. 
nemělo pro žalované v zápětí ztrátu důkazu kastrálním archem. V té 
příčině se poukazuje na správné důvody odvolacího soudu a na rozh. 
Č. 9157 Sb. n. s. Neuzna\l-li odvolací soud výsledky průvodního řízení 
za dostačující k zjištění sporné výměry propachtovaných pnzemků a 
zrušil-U rozsudek prvého' soudu za účelem pfO.vedení dí'lkazu uvedenou 
listinou, jde o volné hodnocení důkazů, které nepodléhá 'přezkumu do
volacího sondu. Pokud odvolací s.oud v té souvislosti. doličuje, že na 
výslech stran podl'e § 371, odst. 2, c. ř. s. již nedojde, bude-li důikaz 
kaJtastrálním archem připuštěn a vinou žalovanýoh zmařen, nelze mu 
přisvědči.ti, neboť podle § .307, odst. 2, c. ř. s. jest ponecháno soudcov
skému úsudku, jaký vliv to má na posouzeni případnosti, když odpůrce 
nedostoj-í !přílkazu, aby předložil listiny, jichž držbu byl připuistil. Je 
proto vyhrazeno úsudku ,procesniho' souelce, aby po 'pečlivém uvážení 
všech okolností připustilI, bude-li toho třeba. d(']kaz výslechem stran. 
Že nel'ze odepříti jíž p.ředem straně věrohodnost, nebylarli dříve 
s,Jyšena, dovoóil s,právně .od"ol"cí soudl. Správné jest bké rotho'elf
nutí advolacíhO' soudu v příčině peněžité náhrady za výměnkové dávky. 
Strany dojednaly v odst. I1l pachtovní smlouvy ze dne 1. března 1920, 
že »pachtujíd jsou povinni, kdyby během pachtovní doby výměnkář 
František N. zemřel, výměnek odváclěti pmpaohtujícím, jak je výše sta
noveno«. TentO' poukaz se vztahuje .na předchazející dojednání, že 
,,,pachtýři jsou pavinni, výměnek FrwnHška N., který na propachtované 
usedlosti vázne, řádně odváděti«. Padle kupni sml'ouvy ze dne 11. listo
padu 1910, na jejímž základě byl výměnek Františka, N. knihovně za
jíštěn, vyhmdH si jmenovaný František N. pro sebe v prodané (nyní 
žalovaným propachtované) usedlosti č. p. 43 v O. daživotní služebnost 
bytu a doži,votní bezplatný kažďo,roční výměnek, záležíd v ,růlzných natu
rál.nich dávki>oh. Nehledě .ani na ;předpil5 § 905 obč.zák., jest z datčených 
smluvních ustamovení a z povahy výměnkářských dávek patrno, že šlo 
.o závazek žalavan,ých, který měli i po smrti jmenovaného výměnkáře 
plniti v u sed \ o s t i č. p. 43 v O. Žalovanf nebyli proto povinni, aby 
žalookyni ozn",milli, že výměn:kářské ,dávky mají pro ni přilpraveny, .a ji 
vyzvati, aby jim aznámila, jakým způsobem je mají odváděti, nýbrž 
bylo věcí žalobkyně, aby - když v O. nebydlela - v příčině odváděni 
výměn:kářských clá",,,k v místě !plněníl z.ařidilla potřebné. Teprve 'kdyiby 
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žalovaní žalobkynLppžadované řádné a včasn' I,," b I' " 
t kt 

' . ,. .. , '. ' e p nem y I adeprel! a 
a a svym zavmemm byli plnění zmařili, byla b v r bok . v.'. " 

§§ 920, 1295 obč. zák. oprávněna I ožad" "','.' y. za o 1::e 
padle 

hradu. Leč žalobkyně ani' netvrdila '~e bv o~ail '~~ d mch pe~ezltOlu ,ná
aby jí adváděli naturÁlní výměnkář~ké dÁvkJ aO' z~ic~l: žO~ zal~vany~I:, 
ž~ je mě!i prO' propachtovatele k cli"posici poceliou d~b~va~~ tV,~lll, 
by tl odlvaldeny. Za toho, stavu věci není taho č dO' Y Y k' 'k' 1 ' 'él'Sllli o' Uivodněn žal:ob 

ymn nma na' peněŽIté plnění' (obdobně rozh č 4097 Sb ~ 
na peněžitou náhradu: pro bezdůvodné oboha,c~ní.· . n. s.) am 

čís. 16295. 

Projednání pozůstalnsti po katQlických duohovních. 

du K tomu, ~by pozůstalQstní SQud po~poval podle dVQr. dekr. z 25. 
bna_181?, c. 1332, a dv-Qr. dekr. z 30. cervence 1824 Č 2027 Sb 

~h~:~~~' Č~~fk:'P~';í z~:::ý zJ~!\!=1 ~ f!l:~h t b~dOV~~h s~ 
~~~~:o!~~!í~iatr ;~i~~;:~='!:r Q~:il?po a ~f:,;~~~~ 
opravněn kQnati šetření 'O' staveb11iClt škooa' zu ~ 'O' ~ "sQud 
hrady a 'O' jejím zajištění z pozůstalostníhQ 'm~ ~~zhodovati 'O' VySl ná-
předpisů lze zahájiti toliko před Qdevzd~ím ~Q~~Z:t~;!:~iI::~~:,ýCh 

(Rozh. ze dne 15. zMí 1937, R I 675/37.) 

. V pozůlstalostní věd po Jacnu M ,rok .,' • , 
listopadu 1918, byl podle § 107 n" ,e "~OVI v D., ~emrel'em dne 19. 
1817, č. 1332 Sb. z. 5., ustanoven ;,:. ya: a dvor. dekr. z 25. dll'bna 
na místě 'samém na faře v D k ' • ~,e, rok na. ~en 28. pro's.ínce 1918 
tacmíha obročí od vlastní'h'o j~én~isal?' I ~'~ven.tare v a. 'k oddělení jmění 
částku má o'bmčí od pozústa'lo's'l' :md,ree .0', pka,z I k. zjištění, jakou 

t b
'" ' , I' poza o,,","tt rrebo Jí nah dl't' P" 

am ' yll pntomn.i všoichni úč,"sln', '. 't' ' ,ra I I'. rrroku 
ni'strMor tary J'ako eluchovnl' kol CI: z,a's up

k
oe ,patronatmho úřadu, admi-

"b " " ,mllsar Z<l o'Oní děďico ' ( ° t . 
pn uzní) a zás.tupce obce. Podlle pmtok II " . , ' ',. '\Ce zus .avI'telovi 
1918 p.rahlásil tehdy ústU!pce patran'! o"~ st;psanel,;o dne 28. pmsince 
mventáf, nemúže se prohlásiti zd~ ~ '~: o. u:a~u, ze nemaje po ruce 
činí prati pozůstalo'sti. Aní on' ani a la '~ ?:ozn~ odškodňovací nároky 
p;oti dotčené pozů,st<lJ,osti něj~ké llT~~~~lnt ~~~stn:cI J]e'~platň."va\i tehdy 
z~,sj,,~olstisekon.allQ teprve 26. řrna 1 ~ a .'s odlň",~,ac1. ProJednámí po
~ekohkráte u nadřízených úřadO J 1" 9 ~, Ježto sp,sy byly dia té dOlby 
~1tJ.cké 'správy k volnému nahléd~UI~ ~~:,~~.~~prokura:Ulfr, u zemské po
ze by pozůstallo,st měla z důvodu' h ' '" neozmal!llll anI neupllatnil, 
o,?wčí, ačkoJi.v ~menOl\Can,é úř.aď "

S
, ~ra U'veden,é~? ,něco llTaMadiH do 

mm; z 12. března 1919 uveře' l podav,a~y č~Mle Jme nácvrhy. Usnese
nančni prokuratmy st~noven~n~~~~ ~ ure~ntm listě, bylo k návrhu fi-
9. duhna 1919 ale ",ní "v "m pozustalostních věřitelů na den 
pro kostel a f~ru. Naop~~1 ~~=k~eQhla~',I' nľkd~ .ná~ok na adškodnění 

a 51prava polttrC'ka dopilsem ze dne 
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7 září 1920 oznámila pozůstaloslnímu soudu, že podte. zpr~v{, ~~~~ 
. , k t tk' C e dne 10 února 1920 uenl zemre'y e 

nátníhG úřadll vel, GS a u v'h' zd" tit~lu slprávy famního a ko·stelního 
J M povinen k žádné n" ra ·e z . " 'b č' D 

Wll • '. ' h 'Odářs<kých budov farmho o rn 1 v ., 
inventáře ani Qbylnych a , 'Olsp d' d" jmenovaném zů'slavileli zpra-
a žádala so"d, a?y o tom byt "elcl Pd~e 19. září 1920, a byh pro!G 
veni. To se take staIo usnesemm ze 't ' u"rad v C a ohecní Úhld v D. 

. d'"" ] se! M 'p,wtrona not ' . o tom zpravem ,!eulC o' ., d'k d ' ' zařaděn do pozů'stalo.stnkh 
Nebyl pmto nějaký nárok na, 'Ol s o ,'"nem d' , , I' t· , ze dne 4 září 

, . d ' roto kaliu aUl v odevzacl 1s lne . 
,pa,siv ani; v proJe ~nalclm p.. I' 0', , I i .zů,stalos.t po jmenované·m 
1922, kterou pozu, 'stalo, slnl so, ~d ,odevzd

4
al po 1937 navrhla fínanoní 

, "hl"" m děcllcum. Dne . uno·ra 
duchovmm pn ,as<lny ., b .. f', 'skolkatoliického kostela v D., a;by 
prokuratura v zastoupem o ,mc~, lm ravy budov farních kostelních 
~. bylo za~,áje~o šetření o na~r:" s~ n~,~~~talost povinna zarlatiti, j~~to 
l' ho,spodarskych v D." ktere Je p t" em~ele'ho, beneficla!a . . " ebo ZpllS osem z ,,' 
vzešly z nedbal'o,sll, zavtnelll' n " "šténa v' še náchr"dníh'O' nároku, 
resp. jeho lidí, ll. aby, pokludKu;bude Z!~talostnrho majoelku uloženéh'Ú 
by,l'a zadržena ,čitstka 10.000 c z p,oz~ '. ' '. tč' J'l'Stot'ou Niž š í 

, ' "t l' P a ullQ.zena se SlW 1 • 
do'sUd

d
' v !POS,~otlV'mn' 'a~v~~lae ~~k~zaiy finan,ční prokuraturu na pořad práva. 

s o u y zaml Y' ' 
Ne j v y Š š I s o u d nevyhověl clovolacímu rekursu. 

Důvody: 

V projednáva, ném případě jde O' n]árok Mfarn~~~a~~ro;í; k::~i~{~~ 
. tik D pmti pozůstalos,tl P'o, <loUU .,'" ., 

maje u v . I " , . " h',', O'sledního pořízení, na opravu 
cine 19. listopadu 1918 b~~ z~neo anI p , Tu nu,tmo míti především 
kustela a farnkh a hos,poda;;slkych b~cI~V,.v ~'107 nesp. pat. č. 208/1854 
na paměti, že se na'ktuto ?tauzskt~n~~~~t uIUp~~vuje, toliko říze,ní o oddě,l'e?í 
'r z neboť 'jato za omne ' 'h R .. nepra 

• ') I' ' , .", • ,"', ' dušní:ho a obročnll 'O'. ovnez ' -
pozů,stalostmho Jmem ?d tr;r,em za; , na ustanovení § 56 nesp. 'pat. a na 
vem poukawje dovolacl ste:ovate;~~5 ' 394 Sb. z. s. ježto se do,tčené 
dvorský dekret ze dne 7. bre~na " c. " 'k":' se ",duší. Ná
zákonné předpisy vztahují btolik~ .~.~~~~~~:;s~~ t~p~~~~ farních budov 
roku na 'lúhradll neb? ~a eVP,\~m d ' k: dekret z 25. duhna 1817, 
z pozůstalostního Jmenl' se ty, a, V?rs / faráře n'cbo beneficíM a má 
Č. 133,z Sb. z',s., k!lerý sta:~ovl,: ,~e~n;;~i~ickému úřadu, který má ne
by"ti neprod'lene oznámeno o,k!resmmu P , d' .. t'f 'kody , ".' 1 emstav farmch bu ov a zJl'S lIS 
o.dkladně vys.etrrtr svym, z,na ,c ' " : ' ím zemřel,eho faráře a se-
vzmlklé nedbalostí, zavmemm nebo zpustfs~uouti o. tom d.ědíce· a před
staviti vÍ'kaz o nfuklad:ech na oplr<lvy" vys' ,~c, l'f k' která má ° tom 
l'Úžiti výsledek tohotoo Š:I;5U~ f~~s~;lI~~ra~~z1,~~~;~st~í soud má pak 
,učiniti.ozná!"leni ipO'lUS a I_~IS,.~, I 'I ~hra:dt O'žadnwmou částku na 
vyzv<rtr dědice, :?y .vrohlasl~, ,z~~ed~ní Jen lehda, jeistUže dMici ná
opravy~ či", ~da zad~JI ,,0 S'OIU' n,l,o 'mil úř·3ld neu.znaji OJ za soudní ohl:e
hradovou ca, stku vysetrenou sp,r~vhnlb d' 'OYh z' a' d' a J. í provede pozú-, , "k d na farmo u ova " , 
dání a vysetrem S Ol ' " ) cl) řeč clvorského dekretu soudní 
stallo,stní s01.ld podle odstav,ce, C, "" . ,0dIe dvorského dekretu 
ohleditní a u.rČí náJhmdovou ča"tku, kterou p 
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z 30. července 1824, Č. 2027 Sb. z. s. z pozustafostní podstaty zadrží 
nebo zaji,stí. ]esmže dědici náhraldovou částl<u vyšet.řenou správnými 
úřady neuznají a, soudní ohledaní nežádají, neprováJclí pozůsla'lostní' soud 
v té pří:čině žádné šetření a žádné ~jišť'Ůváifi'í, nýbrž odkáž·e nárok na 
opravu farních budov' na pořad práva, twk jwko každou jinou spornou 
pohledávku přihlášenou k pozůstal0'sti (ro~h. Č. 7146 Sb. n. s. a roz
hodnutí býv. nejvyšší!ho soudu, v·e Ví:dui uveřejněné ve sbírce Ol. U. 
n. ř. Č. 2741). Je tedy podmínkou postulpll pozústalostního soudu, ,na
řfzeného v odstavci cl, d) dvm. dekretu z 25. dubna 1817 a dvor. de
kretu z 30. července 1824, aby správní úřady nej'P'rve vyšetřily škody 
na farních budovách a nilhradovou čálstku, aby zemský úřad o'známi1 
výsledek svého šetření pozůstalostnílffiu soudu a aby dědicii navrhli 
soudní ohledání. V proi.ednávaném případě oznámiI pozůsta,l,o.stnJ, soud 
úmrtí Josefa M., děkana vD., výměrem ze dfne 26. listopadu 1918 jak 
zemské sprá'vě politioké v P., tak i finanční prokuratuře v P. Poté fi
nanční prnkuratura žáod'ala podáním ze dne 7. prosince 1918, aby bylo 
v uvedeném pozůstalO'slním ří.zení šetřeno předpisů §§ 56 a 107 nesp. 
pat., pak dvorských delkretU ze dne 7. března 1785,č. 394 a ze dne 
25. dubna 1817, Č. 1332 Sb. z. '5., aby bylo při sepi,sovámí ínV'entáře 
provedeno oddělení jmění pozúslt,a,!ostnílho od jmění zádu'ší a nbroaf a 
aby byly mcyžné náhradní nároky proti zůstaviteli, pnch<Í'2)ejíd ze ,spra
vová'ni CÍrkevního jmění, zejména ze zanedlb"ní farní:ch a ko,s,tellnÍ;ch hu" 
dov, pojaty též do inventáře. Toto podání fin8Jnaný ,pmkuraltmy joest 
v pří,čině soudního zjištěn'í staV'ebních škod a náhrady za ně hledíc na 
to, co bylo 'nahoře uvedeno, napTolsto bez význa;mu, je.žto hy k tOomu, 
abypozů'sta,l'o,s'tní soud podl'esh'Ora dotčených dvorských dekretu v té 
pří6ně něco zařídlil, bylo bývalo zapo~řebf, aby zemská sp.ráva poli
tická oznámila pozůsrlalos'tnímu soudu výsledek vyšetření oněch, šl<od a 
náhrady za ně správními úřady. To s'e však nestalo., a proto ji1ž z té 
pří'činy pozu.sta!olstl1'í soud všim právem nekOlna'l žádné vyšetření sta
vebních škod a nenařídil zaii'štění' náhrady za ně z po:zů"ta,j:o,stního 
jmění. 

Mimo to však zemská správa pOlj'Í'tkká v Praze, tedy úřad jediné 
v té přÍ'čině kompetentní, výnosem. ze dne 7. září 1920, .omámila pozů
s:lalostnímu soudU, že podle sdělení patmnátnlho úřa;dlu velkostatku 
v C. ze dne 10. února 1920 není zemi'elý děkan Jan M. žádnou náhradou 
povi,nen z titlllu správy lamího a kostelního inventáře, ani obytných a 
hospodářských budov larního obroč:í, v' D" a žádala, aby (} tom byli 
dědici po jmeno'vaném zemřehém knězi zpraveni" což se t8Jké výměrem 
ze dne 19:, září 1920 stallO. Pokud dovokuci ,stěžovatelka uvádí, že jí 
není ,právě dotčený vý,noos zemské správy poJ.itické znám, přelhUží, že 
jí byly po,té š'e,stkrát zaslány p.ozustaloS<tní, ~pisy k nahJJéd'nuM, takže 
musela z nich seznati. obsah onoho výnosu, že Ona se VŠ<1k ni!jak nevy
jádřila stran vyšetření s~avebních škod <lo zajištěni náhrady za ně u po
zllstalostního soudu, nic po. té snr"nce nevytkl'a, žádný návrh 00 tom ne" 
učinila a nic v té přičině nezařidHa. Zejménac byly jí zashwy spisy i 
s projednacím pmůokoJ,em ze dne 26. října 1921 a s návrhem na ode
vzdání pozůstalolsti s žádostí., aby se vyjádřila, zda s proa'ednán'ím po" 
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zusta"los,ti souhlasí ona pak navrhla, aby protokol ten byl v určitých 
směreoh doplněn;esp. opnwen, a aby bylo projednán! té~? Ipozů'sta
I'o'sti ukon,čeno, pozůstalo.slní sou·d niv·rhu tomu v)"hovel p;n .mku· dne 
28. Ji.stopaclu 1921, načež byla dne 4. září 1922 odevzdac, 11shna vy
dána a tím .projednání pozů,stwlolsti, o niž jde, sko~,čen~. Nebyl ted~ 
pozůstalostní soud také hleclk na shom. u':.edeny ~y~os. z:m.sk~ 
správy politické ze dne 7. září 1919. ani ~'e:av~en konal! n.ela:ke .~etrent 
o s·taveh-ní,ch škodách a rozh'Odo·val! o vysl nahmdy za ne a lel"m za-
jíště,ní z pozůstalostn,ího jmění. .... , 

Když po.zů.staJllOstní ,soud usnesením ze ~ne 7. nl~a ,19.36 c. r ~ .294 
uložil n,atáři TheO'clO'fu K. v K. jako sOludm-mu komlsar!, alby vy.~,"?al 
ad účalstní'ků ná'vrh na reální rozdělení' jmě'ní clo, pozůsta:los.tt patnc!ho 
a uloženého u ,poštovní spořiteJ.:ny (cenn'ých papí,rů), p~;:dl()ži1 záJstlliPce 
patronátního. úřadu v C. .při jednání u notáře dne 2~. rlJ'~a. 1936 do'p!s 
lamího úř,"d'll v D. ze dne 18. října 1936, adreso,vany sprave kostelnllho 
jmění v C., v němž 'je'st žádán,o, aby bylo zp?,zůst"lo-sti děkana j.~na .M. 
zadrženo- 10.000 Kč na opmvy '1<o-sl!ela, jaPilI hudovy a ho'spodar:skych 
budov pro zanedbání včasných oprav se strany tohoto benetlC!>ata. 
Zástupce patronátního úř~dUl ?a~r~l, ~.b)" ;byl ?a onen. doy!s. vzat 
při realisaci poz,ůstalos.tnIlho lmem prrslusny zretel, a hna~čm p:o-
1<umtufa> podáním ze dne 4. února 1937 navrhla, aby bylo z.ahal~'~ s.e' 
tření o ni;hradě na opravy budov ·těch, způsobené nedbalostI, zavltl~nLm 
neh z;pustošením zemře\'ého benejidát~,:)~ž je~~ nahradIlI ~ pozusta
lo'stní podstaty, a aby, pokud ,;ebuáe zJ.!.ste,~a ,!y.se to~oto nahrad~véh:~ 
ni;roku, bylo 10.000 Kč z pozu·stalostmho l~.em zadrzeu? a se sIrotcI 
j"i's.totou uloženo. Niiší soudy náwh ten zamllly, ." to p;ravem, l~~. vy~ 
plývá jednak z dotčených vývodů, je?n~k. z toho, ze P?:,.ustalostm n:em 
bylo ji.ž ,slron·čeno vydánim O"Clevzcl"c! ltshny dne 4. zan 1922. Pr~vI s.o 
v dVOTském dekretu ze dne 30. července 1824, Č. 2027 Sb. z. s., ze pn 
úmrtí duchovn.ích obročníků mají zemské úřady vyšetřiti zn,"1cí statky 
a budovy zemřelým sprav;ované a dáti z.add.eti neho zajisti~i č~stku ~a 
jejich opravy z pozůstalosti pře dle I ! m ode ~ z d a n.! m .d.,:: 
cl i c ů m. Z toho tedy ,plyne, že po odevzdání, pozustalostr nem ll':' 
toto řízení II p'ozůstalost~ího soudu právně možné. To plyn,e. o~t~e 
i z ustanovení § 547 obč. zák., :podle nehož jest. ?oz?lSt.alo:st~o leJ~o 
o-dev",dání zastupována opatr-o.vn,lkem anebo pnihlaseu)"m! de,d!c!, kdezto 
tím, že byl,a odevzdána dědicům, přestala býti právní osobností (rozh. 
Č. 9282 Sb. n. s.). 

čis. 16296. 

Nejednal-li exekučni soud při rozvrhovém roku .0. ~ihov.ni P'?~le
dávce přihlášené postupnikem, ježto postupuík prohl~sil!}e prOOlo:1 do 
určité lhaty doklady o postupu, jest zadní ~ihovnt ve~te~. kter~. ~e
podal odpor, oprávněn k rekursu do rozvrhoveh? US~1 pr~kazu11~~? 
postupnil<ovi přihlášenou pohledávku pod podmínkou, ze doda do mClte 
lhůty doklady o provedeném postupu; jinak že bude částka přikázána 
"7';u-1ftlt11!f1. kt1ihovnÚ11lU' věřiteli. 
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UplynuJa-li lhůta v době rozvrhového usneseni bylo v něm vyslo-
viti, zda postupník splnil onu podmlnku. ' 

(Rozh. ze dne 15. září 1937, R I 857/37.) 

E x e k u ční s o u d rozvrhuje nejvYššÍ> podání za opětně exekučně 
vydraženou nemovitost, přiikázal rozvrhovým u1snesením ze cine 13. 
března 1937 pohledávku 2.000 Kč, zajištěnou na dotčené nemo'vi-tosti 
pro č-ckou zálo'žnu, Marii M. z důvodu tv.rzeného postupu této pohle
dávky, a to pocl podmínkou, že dodá do 14 dnů po rozvrhovém roku 
(konwném dn'e 19. února 1937), t. j. clo 5. března 1937 doklady o pro
vedeném pos·tupu., a neu,činí-li tak, že budeč<istka 2.000 Kč přiká~ána 
t"k, že bude polovice, t. j. 1.000 Kč, pfi'P"oojídch na polovinu Fran
tišku P. připsanou, neho její' .přiměřená! část přikázána Dr. Karlu T. 
v pořadí jeho kau,ční pohledávky pod C 139 váznouci a druhá po-I'ovice, 
t. j. 1.000 Kč nebo přiměřená část, připadající .na polovici janu P. Ipři
p~ano'll, mv·něž Dr. KaTlu T. k částečnému u~pok01ellí jí'stiny pohl'e
d.av.ky dl'e. pl.".tebního ro-zk""u pod C 260 nadzástav;ním ,práwel11' zajiš
tene .na .:'J:'men~~. josefa S. Rek ll< r s n i s o u d nevyhověv reku,rsllm 
vymahaj1c!:ho verdele a Dr. Karla T., potvrdil v té příčině napadené 
r_ozvr.ho,:é .usnesení: D ů vo ? y: .Stěžovatelé n,"mit"jí, že pOlstupnice 
c-cke. zaloezny .Mane M. ;nepredlozl,]a proti předpisu § 210 ex. ř. po
stupnI h~hnu ~n w~vrho::,e.,!,' ;oku, nýbrž až po něm, a že ji 'PT·oto částka 
2.000 Kc ne'."ela byh .p;!ka.za~a. JejtClh rekursy nejsou vš"k podle ná
z~ru fI;kursmho soudu .duvodne. ~odJ.e. § 234 ex. ř. neIze přihHžeti Ik těm 
du'vodum rekurs.u, ]I"~Z mohla. byt! Zjednána platno'st po.dánimoclporu 
ve .smysl~. §.?J3. ex. ;., a. to zelm~n,a tehdy, jestliižese odpomje tomu, 
ab~ se pr!h:!·z.elo k ~awkum, ktelre 'lsOU bud' přihlášeny, nebo js'ou pa
trne. z v.erej'ny'ch .kmh, nebo· odpomje-li se výši částelk pobdovaných 
na l~stIne a pnslu'se~ství. 0. takovéto př'pady v souzeném případě nejde. 
Mafie M. (postupmce) přihlásila svým jménem náro·k na pOlh,~eclávku 
z~psan.~u pod pol. ClIl pro č-ckou záložnu aprohlásila, že do 14 dní 
predl'Oz! doklady o P?,~tuGJ'll. ~rvý :so,~d jí požadow,nou lhůllu ihned při 
rcJku po.volll. Oba s.t~z·?~atele •. by!,: P'~" roku; osobně přítomni a .přesto 
n~P?dah odpor protJ. l~Jllmu prrMa·senemu nawku., takže pozbyli opráv
nem k r:k:,'r~u. N:muz~ s; proto rekursn; soud věcně zahývati otáz
kou opozdeneho' predlozem postupní Hstiny. 

. Ne j vy Š š í .~.? u d k. rekursu. Dr. K~rla T. zrušil v n"padené části 
usnesení ob?<ll ~lZSFCh ·sto·hoc a uloz!l prvemusoudu, aby o přihlášce 
Mane M. dale ledna.l a zno·vu rozhodl. 

D ů vod y: 

P?d C; 111 ve vl. Č. 102 po'z.knihy pro kat. území D. V. vázlo zá
stay:~! ~,ravo za pohledávku č-aké ltrl'olžny v ·čás.tce 2.000 Kč a za ve
dl'elS"! .zava.zky do výše 200 Kč. Uvedená věřitelka nepřlhlws.j,la při roz
v~?o~em w~u, k~naném dne 19. února 1937, v dotčeném pořadí nic 
pnhlaslla vsak častku 2.000 Kč s přís!. v tomto pořadí Marie M. ~ 
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uvedla, že jí přihlášená pohledá'Vka byla postoupe,'.'a a slíbila předlo
žíti o wm do 14 dnů doklady. V protokole pak lest uvedeno: »Ne
dodá-li do 14 dnů tyto doklady, nebude k této pohledávce ,při:hUženo.« 
O tom, zda,li byl podán odpor proti přihlášce, neobsa~uje nic an.i pro
tokol, ani vyjfudření č-cké záložny o postupu. Dne 5. brezna 1937 Y'red-
100žil,a Marie M. postupní, Hstinu ze dne 7. ledna 1928 o postupu castky 
1.000 Kč s příslušenstvím do výše 100 K~, dne 9. ?ře:'na 1937 pak pro
hlásila u soudu, že pohledávka 2.000 Kc byla a;s: pred 3 !ety P?,stou~ 
pena její matce 0a:i,i M. a žádal~, ,a?y byla c,astka.z teto, knrho,v~1 
pohledávky uvolnena vyplacena prave lmenovane Mam M. Dale uvadl, 
že na dalšílOll 1.000 Kč má také nárok, protože Fstina 2,000 Kč byla 
za'pravena z jejíoh penh. Marie M. byla ještě jed?:ou předv~lán~ 
k soudu s Frantíškem P., avšwk nedostavl,la se. Fran,lrsek P. (byval'y 
kniho'VnÍ vla:S>tnílk ideální polovice vydražené nemovitosti) dne 13. března 
1937 uvedl, že není správné tvrzení Marie M., že jí byla po'stoupena 
i druhá .polovice kaučni pohledávky. , ' , 

Poté byla rozvrho,vým usnesením ze d,ne 13. brezna 1937, kdyz llZ 

uvedená pmhlášení byla učíněna' a po,s,tupní ;istina.ze dne 7. ledna 1?28 
slOudu předložena, phkázáJna částka 2.000 Kc Mam M. podle tvrzeneho 
postupu k úplnému uspokojení jistíny s tou podmínkou, že dod~. do 
14 dnů, t. j. do 5. břevna 1937 doklady,? pro~eden~m p~~stu,~u, JInak 
žeč,,~lka 2.000 Kč bude přikázána dalslm ,kmhovmm ventelum, t. j. 
Dr. Karlu T. za jeho pohl'edáv&ní a v)eho pořadí. ~ek~rsni' soud ~e
vyhověl rekursu, protože stěžovatel ,pntomny osobne pn rozvrhovem 
roku nevznesl odpor proti přiblášeném", ná,roku. , 

Z tobo, co bylo u\"edleno>, jest ,pa,trn:, z~se pn rozvr,bo.vem rOlklu 
o přihlášené pohledávce Marie M. vl'a,s,tne nejedna].o. Jesthze ona sama 
prohl,&sHa, že dodá do 14 d,nú doklad~ o t\"rzeném postupu" nem~li 
ostatná účastníci už nyní .příčiny podava.tJ odpor podle § 213 ex.!. O ?u
vodnosti přihMšiky mě,lo' se j'ed~.wti t,:prve, :-ž by Mane ~. ~r~dlozd~ 
slíbené doklady, a teprve po jeJl'ch ,prezkousem by se oplavnenl mohl! 
rozhod,nouti, podají-U oldlpor pwti této přihl"šce. Jestli,že se twkto ne,
jednalo, nelze stěžovateli odepřiti p"it~o k.,rekursu ?o~l~ ~ 2~4. ,;~. r; 

Ale rozvrhové usn,eseni nerozhoduJe pnmo o pnkazanl pnhlasene 
pohledávky, nýbrž čini tak podminečně, přikazují,c Č!Slku 2.000 Kč 
Marii M. bude-li jí podfun doktad o po'stupu d'o 5. brezna 1937,l<te
rážto lhtt'ta v době u,snesení (13. března 1937) již uplynula. V roz~ho. 
vém usnesení bylo vysl1oviti, zdaH Marie M. splnila uV'edenou podmlnku. 
Tak, jak wzvrbové usnesení mí, nemuže býti co cl?, této částky ~yk~
nánonýbrž vyžaduje nové rozhodnutí, komu se časťka 2.000 Kc pn
k,azule. Z vyložených dů,"odú byla usneseni nižších soudů zrušen.a a 
soudu prvé stolice uloženo, jak Shora uvedeno. 

čís. 16297. 

Jestliže byla vydražena pouze ideální pol?vice. n:1tI~~itosti, !;Iltižené 
služebnosti bytu, a služebnost ta byla vy~az~a, jezt0.Jl vydraz~tel ~
dle dražebnich podmínek nepřevzal, zanika sluzebnost Jako věcne pravo 
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i co do druhé ideální polovice, třebaže nebyla i na této polovici vy
mazána. Byla-li tato polovina vydražena týmž vydražitelem za součas
ného převzeti oné služebnosti, trvá oprávněni, které lest obsahem slu
žebnosti, nadále, avšak jen jako obligační poměr mezi oprávněným a 
vydražitelem, který převzal služebnost při vydražení druhé ideální po_ 
lovice zatížené nemovitosti. 

(Ro'Zh. ze dne 15. září 1937, Rv I 113/36.) 

Na doměč. Ip. 46, zapsaném ve vložce 186 v O., byla pro žalované 
manžely Jusefa a Bohumilu N. vLožena podle trhové smlouvy ze dne 
13. srpna 1931 služebnost bytu. Dne 15. března 1934 vydražil žalobce 
v exekuční dražbě proti spoluv,I.a'srnici Vlastě H. ideální polovici uve
deného domu. Služebno-st bytu nebyla převzata a byla po pravoplatném 
příklepu ze dne 24. zMí 1934 vymazána z pozemkové knihy. Dne 9. lis
topadu 1934 vydražil žalobce též druhou polovici téhož domu, pa,třící 
Josefu H. Podle dražebních podmínek převzal žalobce dotčenou služeb
nost váznouci na této polovici nemovitosti bez z1lipočteni na nejvyšší 
'podání. Tvrdě, že zatížení ,služebností jen na jediné polovici nemovi
tosti je právně nemožné, dom~há se žalobce na žalovaných Josefu a 
Bohumile N-o'vý,ch ž<tloibou, aby bylo. umfuno právem, že služebnost 
bytu, zajištěná na ideální polovici nemovi,to,s,tí, zwpsaných ve vložce 
Č. 186 pozemkové ,k'n~hy kat., ~zemí O, .. pod pol. C 29, připsané dříve 
Jos:,tu' H., zwmlda, ze ,zalo,v::ll'1 JSou po'vlnm to uznati a trpěti., wby byla 
sluzebnost ta vymazana tez na uvedené ideální polovině 'nemovílo'sti 
á že, jestža!ovlaná povinna v~kj:~diti. veškeré, mí:stnoS'ti a prosllory uží
vane v dome č. p. 46 v O., ze]mena jednu ,s,vermcI s vch'O'diem ze dvora 
~,sO'knem do zahrady, jeden ch},ivek na dvoře, dvě místnosti v ,přední 
ca'stl domu, komoru, chodbu, dwur a zahrádku s při~lu,še'll'Stvíltn. S a ll' d 
,p r v é s tol i c e u2nal podle žacllO'by zcela. O d v '01 1I a c í ,s Q. U d za
mítl žalo:bu. O ův o d y: Právo bytu" jež se má vztwhovati jen na určité 
ml,~tnosh, ~e,s~ pOdl'e ~. 521 ,obč. zak. právem užívaCÍm (usu,s,). Uživací 
p'~ava l's~u vsak nedel!~e'l?a. Je tll' proto užiti us,tanov-ení () pozemko
vych sluze,~nostec~, zejmena § 485 obč. zák. o nedělitelnosti pozem
kovych sluzehnoslr. Podle povwhy pozemkové s,]užebnosti nelze 'll'3Jbýti 
služebnosll na ideálních částech s,llužehnbho pozemku. Pozemko,vé s'lu
žebno,sti lze sice nahý!i na fysické částíknihovniho tělesa nikoliv však 
n'a části íd~áln,í. Pmt.o také, byl:.-li exeku.oni dmžbou, p~d E 427/33 
zbav~na čas~ nemovl~?,s.ti pozem'ko'vé služebno,sti, byla ji zproštěna 
I,c~la nem?VI'tost" tUdlZ I polovke ,rři,psaná Josefu N., ježto Se zpro-š
tem vztahUje nutne na celou nemovItost. Na tom nk n.emění, že žalobce 
pře'vzal ,při draž~ě dne 9. Hstopadu 1934 podIe dražebních podmínek 
vysl:o.vne, onu s.luzebno.~! bez ::apočtení na nejvyšší poclán.i, neboť v té 
dobe s!uzebnost bytu j!~ neex:stova,la, když byla na polo'Víci Vlasty H. 
v~maz"'.'a. Je. pr~to, pqvem zalovano o. zánik oné služebnos,ti a její 
vym~z ,I vyklrzem místno'stí, zejména je-Ii zji'Štěno, že :po dražbě po
hroul zalobce Bohumilu N., že se bude soudně dom<'>hati nuceného vy
stěhování, když domek ten nevyklidí. 
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Ne j vy Š š í s O u d u'Vnal práJvem I. 1. že slu~e!:>no:t !a na i~e.álni 
polovi,n.ě nemovitosti, dřírve přípsané Josefu H;, zamkla! ze za;lovan~ 3.s0u 

povinni to uzm"ti a trpěti výmaz dotčené ;,lluzebnost.1 I, na ,:~e?:ne Ide
ální ,polovině nemovitosti, 2. nevylhověl vSaJk dovolam v pn6ne vyklI
zení místnosti a prostor uživanýclI žalovanými v uvedeném domku, 5? 
však jen v tom rozsahu, pokud se naň vztahovala ~Iužebno~l bytu', Zrl'
zená t,rhovou smlo'uvou ze dne 13. s,rpna 1931, II. JlOak, t. J. co do vy
klizení ostatnkh mí,stností a prostor u,žíva;nýoh ž~l'Ovanými' a, co ,~o v1-
wku útra;tového napadený rozsudek s ,předchozlmodvo~~clm nzemn; 
i rozsudek sou.du prvé stolice zruši,lpw zmatečnost a ulo'zl~ sou~u pr~,e 
stolice, ",by po jednání, bude-li ho třeba, znovu ro'zhodl o zalo!:>e v pn
číně naposledy uvedených místnost! a prostor. 

O ů vod y: 

I. 1. žalobce se domáhal žalobou jednak u0flání, že sllužebnost b~~U: 
zapsaná nyní již jen na ideální pO,lovině ,domu č.!~. ,4? v, O., '~a~nC1 
dříve l'0sefu H., zanikla nemo'žno's,l! p'lněn~ resp., UZ1:va'm, dale vy~aJzu 
této ,služe!:>nosN a V)'1kHzení příslušných mus,t?o~h a J,:dnak se ;do,~~haJ 
vykUzení ostatních mistností a prostor v t~mz dome se nal~zaJ,cllch, 
které nejsou předmětem dotčené slu,že,bnosh." ."' 

V pi'íčině první čá'sti ža;lohy jest vytka p'~a",:UI m~ln,ost! ~§503 ,co 4 
c. ř. s.) oclilvodněna potud, pokud se domaha uznam zamku s.luz~b: 
nosti vložené podle trhové ,smllO[wy ze dne 13. srpn,a 19~1 na lde,:lm 
polovici dří~e Jose"u H. připsané n.a nemoyltos'te,~h, z",psan~oh ~: v:ozce 
č. 186 poz. knihy kat. území O., jejího vyn;azu ! z;llvedene Id<;allOl PO:
lovice uvedené nemovitosti a to na tom zakl'ade, ze pravo sluzebnosl!, 
jež bylo původně zapsán~ na celé nemovitolst!, ,bylo z ?ru~é iide~ln~ 
polo,vice, která dříve patřila Vlastě H., po exekU'omn; prodejl,této rdealm 
polovice nemovitostí podle wzvrhove~o, usne~em vym~z.ano a je,ho 
plnění re,sp. užívání se tím stalo nemoznym. Treba tu mlh n~ pam,:tl! 
že služebnost na nemovitosti v I o' žen á jest věc 'll é II r a v o, Jez 
působí proti každému držitelli slu~ehné véd (§§ 47,2, 481 ,?hč. záJk.) , 
a že pozem'kové služebnosti jsou< podle P?vaJhy. p.ra~:t a ~avaz1<lu ne
dělitellné. Z toho p'lyne, že nemohou nmkrvoull "'Ul zanJknmtl! ;pro 
ideální díll, pozemku pa;nujídho, ani k ideálnímu dUU' pozemk,! slmeb
ného (RollčekcSedláček II., S"r. 854, Klang 1/2, str. ~8~). I?~sled~em 
této nedělMelno,sti jest, že je právruě absolutně nem?zne p~mh slu'ze;:b: 
nost jen z jedné ídeáln; po)oV'Íce. Pw tuto absoluím n,emoznost plll~m 
~ak podle § 1447 obč. zá:k. z;rniiká pmemková sllU,ze~no's! }akozto 
V'ěoné pro,ti každému pills,obící plr~V'o, a to na celé nemo,vllosl! hm oka
mžik~m, když byla vymazána n,a jedné exekučně prodané ;deMní po,lo
vici (Krainz-Ehrenzweig 1/342, 343), přes to, ~e n:by,j'a souča'sn? vy: 
ma;zána na obolU ideální'ch polovicích nemovltost~. Spo!~v\aJstmk, te 
ideální IP,ol<ovice, na nÍ1ž Zll,stal,a slllľž~:bn~'st. v3zn.ouh, ~en:lUz~ I~'O pravu 
plniti onu služebnost, z celé nemo~lto'sh, ,Je.zto' v drulhl I~dealm ,SPOlIU
vl",stník není k plněni tomu z'e ,slu,zebnosll ]mkOlzto vecneho' p~ava za~ 
vázán. Pro právní 'Posouzení, zda trvá dosavadní služebnost jwko vě'Cne 
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právo, nezáleží v takovémto případě na tom, byl-Ii výkon služebnosti fak
ticky i potom tnpěn oběma spoluvlastníky, neboť tento nový poměr třeba 
posuzo·vwtí teprve od jeho vz'niku nezávisle na podmínkách a účincích 
dřívější slu'žebnosti ,jakožto práva věcného, na nemovitosti vloženého. 
Toho' práva pozbyli žalovani i v souzeném pří'P.adě výmazem sllU'žeb
nos!i na j-edné ideální polovinlě služebné nemovitosti a tím na,stalou 
právní. nemožnos.u jejího nedlHného plnění jwko'žto věoného 'Práva z celé 
nemovitosti; takto vznikl ~poluvl'astníku ideální polovice, n'a kt,tlré zů
~talo p.rávoslužebnosti i po výmazu s druhé ideální p010vice dále vlo
ženo, již tehdy při výmazu služebnosti z ideální polovice, exekučně pro
dané, nárok, aby byla slu,žebnost vymazána i na jeho polovici, ježto 
jako věcné právo zanikla oS účinkem na celou nemovitost. Ami v da'l'ším 
vývoji poměrů mezi spomými slmn'ami se nevyskytl právní d.ilVlOd:0lPět
ného vzniku služebnosti bytu, jaiko,žto věcného práva se vztahem na 
dříve prodanou ideální po'lovid nemovitosti. Plnění sllU,žeblil'osli jako'žto 
abso,lu,tnílho věcného práv'a z té ideální polovice, na níž "ůsta;11O váz
noutí, je tud,ílŽ i nadále právně nemo,žné, a má pr010 žalobce jwko ny
nější vlastník uvedené ideáJlní polovice n~rok vymáhaný žalobou, aby 
bylo vym",záno věcné právo slu.žebnosti bytu, zapsané pro žalované na 
uvedené ideální polovicI knihovní vložky Č. 186 pozemkové knihy kat. 
území, O. Proto bylo dovoláJní co do této části žaloby vyhověno a byl 
v té pří,číně obnoven rozsudek soudu prvé stoHce. 

l. 2. Do~olální nebylo však shledáno důvodným, pokud ,se domáhá 
obnovení rozsudku so'udu prvé stoUce i ve výrol", o povinno,sti žalo
vaných, aby vyklidili místností, jichž lIží"ají., ovšem jen s ome
zenim ,co do místností a prostor, k nimž jim podle trhové smlouvy 
ze dne 1.3. s~pna 1931 až clo' výmazu příslušelo věmé právo sluiŽJeb
nosti. Oprávnění, které jést ohsah'em služebnos,ti jaJko věcného práva, 
může podle § 479 obč. zák. příslušeti též jen jednotlivci proti jinému 
jednoHivcí bez věcného účinku n.a jiné o'soby j",ko pouhý obligační 
poměr mezi spornými stranami (sllužebnos,t zdánlivá). Takový nárok 
oblig",ční na poskyto,ván-í bytu v mÍsrnostech, které by.ly až do zániku 
věcné služebnosti předmětem }ejkh práva, mw}í žalovaní v souzeném 
případě protí žalobci. ža!lOv",ní tOtiiŽ vykonáv,ali oprávnění ze služeb
nosti bytu na celé nemovitosti i po exe'lmčn'ím prodej'i ideM,ní polovice, 
která p",tři1a dff'íve Vlals,tě H. a kterou vydlmžil1 žalobce. Když potom 
byJ.o vedenO' dražební ří'zení i na ideální poloVlici Josda H., na níž slu
žebnost zůstala zaJpsána, bylo v dražebních podmínkáJch st,anoveno že 
má vydražitel převzíti služehnÚlst bytu žalovanýah bez z.<l!p'Očten,{ na 
nejvyšší podání; za to byla při slano'vení odhadní ceny a důsledně i při 
stanovení nejnižšího podání od vyšetření hrubé ceny prodáv<l!né pofo~ 
vice nemovitosti odečtena polovice odh<l!dní hodnoty s'llU,žebno,sli po 
případě pií.slušný podí.l na slulžebnost při'padající při staJno'venf nejniž
šího podání. žalobce vydra,žil poclle uVledených dražebních podmínek 
I dr~I~?u P?lo~ici nem,o,vitosti, do'~once za nejniZší podání, tudíž s plným 
vyuZlllm te vyhody, z,e polov,čnl hodnota poskytov<l!ného bylu byla 
z ceny polovke prodávané nemovitosti odečtena. Tím převza;l podle 
dražebních podmínek závazek v nkh s,tanovený, že bude posk}"tovati 
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žalovaným služebnost v tom rozsahu, jak byla základem pii stanovení 
odhadní ceny prodáv8Jné polO'vice nem.o.vHosti, tu~íž v o ro~sahu. podl.~ 
l<upruí ~mlouvy z 13. ,s"pna 1931. Proto Je z uvedeneho duvodu ,pro SVOJI 
osobu zavázán poskytovati služ,ebnost tu žalovaným" a to z celé ne
movito'sti, .neboť není tu překáiky, .která by mu čini,la plně·mí <\ohO'to 
záivazku ja!ko O' 5 o- b ní h O' ,podle p~áva nemožné, neboť je vlastníkem 
ceťé memovito-sti, na nllž má po~kytovali žalovaným pr»vo bytu,. jeho 
závazek převzatý podle draž<!bní,ch podmín<lk vydf3Jžením" ·byť i i-~n 
jedné polovke nemo'vitosti, nutno podlle zá,s'ady § 914 obč. zá!k. vykla
dati tak, aby podlle IPloctivého styku osoby z ~ěho oprávn.ě,né nemoh,ly 
býti zkráceny, tudíž v souzeném případě se zretelem na z8Jsadu ,ne{hl
nosti plněn! služebnosti tak, že má služebno,st bytu jako o·soibni za,,;aze~ 
plniti z celé nemovitosti, ježto je mu jalw- vlastníll<u celé nemo"lt~sy 
plnění ;pře:vza,lého o,bligačnlho závazku mo.žné, Pro'to, se ža!lobce nemuze 
právem domáhati toho, alby žalovaní vykl,idil,i byt, kteréhO' na z"kladě 
převzatého závazku žalobcova Ulží,vají, Byla tu:dí'ž právem od,,;olaC11n 
soudem zamítnuta ta část žalobního nároku, IPokud, žádá v Y k ll' z e n i 
oněch místnostI a prostor, kterých byl'i žalovaní' op.rávněni užívati- až 
do zánikU! věcného práva služebnosti podle smlouvy z 13. srpna 1931. 

lL V žalobě bylo 1Jéž twze.no. a týká se toho i žalolbní, .ná~~h, !fl 
žalovaní užívají i daJlšíoh mis1JllIolstía p;wsto.r nad rozsah v,e vyse re
čené smlouvě stanovený. žalovaný to- popřeL Prvý soud vyhově: ,i t~ 
částí' žalóby, aniž o ní jednal; ani, v rozsudku n,euv,;dl k tomu, zadne 
důvody. Odvolacl 'soud naproti tomu bké tuto' čast zaloby zaJl11ltl, ale 
rovněž se nezmínil' o tom, z jakých důvodů. Tím se stalo, že :prvý roz
sUldek v této části je tak nedostatečný, že nemůže býti .přezkoumán, 
To však mělo v úpětí i· zmatečn.osti tohoto rozsudku podle § 477 Č, 9 
c, ř. 5, A když odvolací soucl nechal tuto zmateČllost,ke k~,:ré měl 'při
hll~žetiz úřední moci (§ 471 Č. 7 a § 477 c. ř. 5.) nepovsllffinutu, Jest 
zmatečn.ým i jeho ří.zení a rozsudek (Sb. n. s. Č. 3692), a bylo Iprol<) 
věc v příč,ini' tétoč"sti žaloby vrátiti podle § 510, odst. 2,c. ř. s. prvé 
stolici, 

čís. 16298. 

Pojištěni smluvni. 
Ustanovení všeobecných pojistných P'0dmlnek pro pojištění proti 

úrazům reučinil-li pojistník při sjednáváni pojistné smlouvy buď vě
domě ~ebo z hrubé nedbalosti nesprávné údaje {} závaŽllýoh o1mlno
stech, Které nebyly pojistiteli známy, anebo zamlčel-li o~Silně tako
véto okolnosti může pojistitel do určité lhůty od doby, kdy se '0 vad
ných údajich dověděl, ustoupiti ,od smlouvy, neni v ~ozporu s předpisy 
§§ 474 a 475 slov, obch. zák. 

Neni věcného rozdllu mezi »závažnými '0kolnostmi nebezpeči, které 
jsou způsobilé, aby měly vliv na rozhodnuti pojistitele ;ujedn~ti smlouvu 
vůbec nebo ze smluvených poctmlnek« a )}{)kolnostmt,které vzhledem 
k jich důležitosti mohou míti vliv na převzeti pojištěni«. 

(Rozh, ze dne 15. září 1937, Rv 1 270;36,) 
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Proti žalobě poji.s't-níika bydlíciho v H. (na POdkarpa,\giké Rusi) Il'a 
pojišťovnu »D.« 'O zap·lacení 63.000 Kč, rozšířených za sporu na 
66.200 Kč, z pojis.nné ,sm·louvy o poji'štění proli úrazu, namítla žalov8Jná 
pojišťovna, že podk § 4, odst. 2, všeob, po'j. podmíne'k odmítla plnění, 
ježto žalobce nesprávně odpověděI'Ua otázky, zda již ulnpé'l před sj-ed
náním :pojistky zmnění, zda za ně obdržel odškodné, ,\{jde a jak byl 
pojištěn p,roti násliedlkům úrazu, zda j-iž před tím jiná pojišťov.n.a odmilLa 
jeho pOiji-st,ný nárok, a to vědomě anebo z hmbérredibaJosti, ·mebo.t' .se 
poté Il>kázalo, že již dří've ,byl pojištěn u pajj.šťovny »C.«p;r.oti úrazu 
na 100.000 Kč, u pojišťo,vlny »V.« na 250,000 Kč, od niž doslal nahra
zenoodškodn'é za dva úrazy, a dále II po1i'šť'Ovny »c.-a«, dále že ža
lobcovy pojí,stné náv,rhy byly odmJtnuty pojišťo'\"mO'u »S.« a, pojišťo'v
nO'u »c.-a«. Po'dl,e § 6 č. 3 vŠ'eob. poj. iPodminek jest .p·ojíšťovna opráv
něna odstoupiti od ,smlouvy dO' měske, kdy se dO'Věclěla o tom, že pOc 
jistník Uičinil při sjednání pojistné smloUlVy huď vědomě 'Mbo z ,l]puibé 
nedbalo,sti nesprávné údaje o závažnýoh okolllllo'Stech, -!<teré po'jilslitel'i 
n"byly známy, anebo že pojí'stnílk takovéto olkolnosti věclomě zalml'čel. 
Niž š í 50 U d Y zamítly ž~lobu, 

N·e 'j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol,áJni a 'v ot.hee, o niž tu jde, 
u'\"ecll v 

dŮVOdeCh: 

• Ž"lob~e se ~~a,Zl, v odvo'lá;,í do.Ji.čiti, že lustanoveni § 6 Č. 3 a 4 
vs~obecnych, ~oJi'stnych pod~mnek jest neplatné, poněvadž prý odpo
fIIIJ:e .donu~u'Jl,clm~ u~,t~nov,em §§ ~72,:, 474, 475 'slov, ,oboh, zák, jehaž 
pry jest vJh;ra~dne U,~t~ na s?u~zeny pnpad. Než dovo'latelsi sám odpo
ruj-e, ponevadz na pnem miste se z"se dovolává ustanovení § 3 po
sJ,ednlbo ods,tavce, a § 4;, O'~st. 4, záik.č, 501/1917 ř. z, a § 3 z~kona 
t,. 145/1934 Sb. z. a n., JI'Cihz nelze Inasouzen~ p'řip:ad vůlbe-c uŽÍlti po
nmradž prvé ll~tanovení nemá účinnosti (§ 161 onoho záikon«) acÍlruhé 
ustanoveni ~e,ll1 :,vedeno v,§ 162, odst. I, pod písm a) až e), a odst. 2 
§.162 se, zreJm~' ne~ztahuae na sOiU>z·e11lý příp"'d. Nep'la'lnost § 6 Č, 4 
vseobecnych 1'0jl~!~!eh podmínek dovoi!;atel zbytečně vytýká, ,poněvadž 
o tent~ ppedpls, mzsl ,s~'lldy 'neop.řely vůbec svá <r-o'zhodnutí, nýrnž O' § 6 
Č, 3 ,,;seob. pOJ. podmlillelk. A ·boto ustano-vení ,není v roz;p'0~u' ,s usta
nov~nt~ §§ 474 a 475 sl,ov. obch. záJk, Neboť o'ruo uží"'á ~Il,ov »z á
vaz n e okolnosh«, I" IPoa;ěVladž tu jde ,d výraJz použi.tý v § 3 zák, 
Č. 145/1 ?3.4 ~b. ;' a n.;, Jest jej vyloži'!i tak, jak jej vykl'ádlá v § 3, 
ods~. 3, receny zaikon s,am, tedy tak, že záva,žné j'sou okolnosti nebez
peČl, které Js.ou ozpůsoNlé, aby mMy vli", na rozho-dnuti pojistitele ujed
n~~1 ,smlou",u vubec nebo za sn;lu,vených pdclmínek. Sloveniské :právo 
uZI~a v o§§.474. a 475 obch, zak. obratu ».okolnosti, které vzhJ,eclem 
~ a'Ich d~:l,ezltos.1t mohou míti vHv na piíe\'z.etí pojištění«, Z toho plyne 
ze Je t~ Jen slovní rozdil, nikoliv však rozdíl věcný takže smysl všech 
uv~denych, ustanoven'i je. stej,ný, a .před!pokládá-lli § 6, odst. 3, všeob, 
pOJ, pod!mlllek nastrane pOjistníka v,ědomost nebo hrubé zaviněni 
",,,ebo 'o-bmyslnost, neni to na újmu' po'jlstmíika, nýibrž k j.ehO' p<rospěchu, 
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poněvadž sloven&ké práJvo !p\řeclpokláclá, j<Mk i clovola!el ,sá~ přilP.ouští, 
již pouhou ohjektUvní existend ponu'~eni ozn":nO'~~cl pov~nn'?~~l ne
hledíc na zavinění' po~istníka. Nem proto prekazky proll U!ZIIt § 5, 
odls!. 3, všeob. poj. podimí!nek. 

čís. 16299. 

Na nemovitosti, jež jsou spoluvlastnictvím manželů, stíženým vzájem
ným, do pozemkové knihy zap)saným zákazem zcizení ,a zavazení podle 
§ 364- c) obč. zák., lze vesti exekucí nuceným zřízettim práva Zástav
ního podle rozsudku znějícího proti oběma manželům jako solidárním 
dlužníkům. 

Vedení exekuce nebrání odpůrčí spor vedený vymáhajícím věřitelem 
o neúčinnosti onoho zákazu zcizení a zavazení. 

(Rozh. ze dlne 15. zád 1937, R II .300/37.) 

Sr\'. rozh. Č. 7751, 11525, 12901 Sb. n. s. 

Povinní manželé lsidor a Františka P., kteří jsou - každý jednou 
ideální polovicí - spoluvlastníky domu č. p. 437 v O., na němž jest 
zapsán vzái'emný zákaz zd zení a zavazení podle § 354 c) obč. z."k., ve 
prospěch obou ~po1uN!lalsttlJíků, hyU pravoplatným rozsudkem kraj~ke~,o 
soudu 'V O. odsouClOeni nahraditi rIlJko~ !spoJ.eanoua nedí1nou vymahajl~ 
cím věřitelům útraty sporu. VymáJh~jící véHte1ié nmrhh, aby byla proti 
povinným povo'llena k vymožení útrat SpOTU 8.598 Kč 90 h 's pří's\. exe
kuce nllceným zřízením zástavního práva na dotčené nemovitosti. 
Ex e k u ční s o u d zamítl návrh. Rek II r sní s o u d .povolil na
vrženoll exekuci. 

Ne i vy š š ísa u d nevyho'Vil! do.vo'laCÍlmu reloursu. 

Důvody: 

Podl,e nenapadeného zjiš'lění nižškhsoudů jelslt dům ,po'Vinnýoh man
želů IsidJo'ra ,a F,mntiš:ky P. ,č. p. 437 ve vložce Č. 432 v O. s'tížen vzá
j'emným záJkazem zdzení a zavazení IPod~e § 354c) obč. zák., a to twk, 
že zákalz ten není stipulo.váJn ve pirospéch Jiné osoby, nýhrž navzáljem 
ve IPwsipěch obolU těchto 'spol,lljvlaJstníloů r,ea!lity. Vázne-Iii na nemovI
tosti zákaz zdzení a zatižení .podl'e § 364 c) ohč. zák.., jevlastnioké 
právo k nemovitosH té omez (lilO a skutečného plného vlastníka nemo
vitosti pře,cJ\stav1U~'e ten, komu je'St nemovitost ta kn,ihlo,vně 'Připsána, 
a ten, v jehož prospěch zákaz zciz",ní a zatížení zní,ďohromaďy, a lze 
vésti exelouci na nemovi1ost tu, 2lní-li exekučDií mU!llproti dbi§ma, jalw 
jest tomtllph fideilkomilsární s'ubstituci (xo'zh. Č. 7751, 11526 a 121101 
Sb. 'll,. s.). V proj ednáJwmém případě Zlní exeku,6ní Hlul vym<ihajídch 
věřite!lů proti oběma povinným jako so!l!idamím dllulž,níkům, tedy proti 
každému z nich jako vlra'stnik:u ideální poIovioe nemovi,tosti a záro'V,eií 
jako osobě, v její,ž prospěch je stanoven 7ákaz zcizení a zatí'žení v pří-
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čině druhé ideální ,polovioe téže nemovito'sti, a ,lze proto na základě 
uved~ného exe'kluoního tJjtullu v~sti exekuci nuoeným vlda.!derm ,práva zá
staV'mho na celou tuto nemovlto.s<Í. Na to, nemůže míti žá;clný vlltv vý
sledek odpůrčího sponu, loterý ,vymáJhajíd V'Wtelé vedou ulora1's<kého 
soudu, v O. pod znaókou 'spisovou Ck JI ,a 655/37, neboť i když hy byla 
ve sponu lom vys:I.ov,ena neodporovati'lno:st onoho knlhovrn,í>ho zápisu 
zákazu zci!Zení a zatílžení\ lze vésti proti žallovaným exekuroi tu n.íkoli 
s hlediska .oclporovatelnosti a neúóinno's~i onoho záJkazu zcizení a za
tíženi vůči vymáhaJjlcím věřitelům, ný1h<rž proto, že ex~kllční titul zní 
proti oMma po,vinným,loteříorba ,dohromady p'ředstavurjJ skutečného 
plnoprávného vlastníka uvedené nemovitosti. 

čís. 16300. 

Nejde vůbec O >Jměnu žaldby, II(ýbrž XJ vstup jiného právnil10 ppd_ 
mětu do. sporu, roc!.a~-li tichý spol~čnik žalobu o zrušení tíché společ
nosti nejprve na vereJnou Obchodní společnost a k námitce tlledolstallku 
pasivního oprávněni k žalobě navrhl změnu žaloby tak, že na mistě ža
l<Nané veřejné společnosti mají býti žalováni veřejní lobchodní společ
nici osobně. 

(Rozh. ze dne 16. záTí 1947, R I 793/37.) 

Srv. rozh. Č. 7781, 8399 Srb. n. s. 

. zaluůkí tichý spo.)ečnlk žalované firmy podal na protokolovano'U 
f:~mu »Autodopravní srpo'lečnost Jiřf K a slPol. v P.« žalobu o ~nušeni 
!iohé společnosti. Proti žalrobco\Otl ná;vrhu, aby byla připuštěna zmBna 
;:a!loby .twk, že ~~ :.uílstě p>ů~od,!ě žalo~ané obchodní splOllečnosti jsou 
zalo,vam oba ,:,erejnl společmcl zal ovane společnosti, Jiří. K a Anna S'., 
se zal~vaná flrma ohradl,Ja. S 'O !ll cl IP r v é SI t ,o I i, ce vyh'Ověl ná!vrhu 
a,n~vrzeno,u. z:.u,ě~u ža,lo?y, připusti,J,. D ů v od y: Jes,t nesporné, že je
cllDyml verej'Dyml spolecmky pů'V,o'dlně žalované fiTmy jsou Ji1'! K a 
Anna ,S" Zalo'?,a byla doručen~ žal?'vané společnosti k ru:kám ve<řej'néh'O 
spol:,cmka Jmho K, procesm plna moc byla podepsána firmou kolek
Íl'vne.?b~ma spoleon,lky. .J~žto. pů!VOdll~ žalovanou společnost tvoří: vý
hrad~e ll!o dva s~ol~cmcI a JSou s ill' totožní, nejde vlastně vůbec 
o z~entl }a1'Oby, .nybrz pouz,: o změnu jména a 'označenÍ, žalované fi"my 
beze z,:uenY,subjektll (srv. ~d. 112 o'bch. ,{Uk.). Byla proto' změna ža
loby ,pnpustena (§ 235 c. r. s,). Rekurfsnf. soud zam.ítl 'l1áv,rh 
na',z:měnu žarloby. D ů vo dy: Nejde vůbec o' změnu ž<Mloby pocl!:e § 235 
c. r; s., nýbrž o vs,lulp jiného žalovaného- sUlbjektu do sporu. Navrženoll 
zllli.enou byla podána vlastně úplně nová žaloba, ,cOž není dovoleno. 
N~jde, tak,e.o ,dovolenou. oprav,: reslp. doplnění oznwčení žaJ,ované firmy, 
n"bo~ vereJ?a. 'Ů.bchodn!~polecnds,t není !ý:mž právním subjektem, ja
kým jest, verej ny ,spolec'll'lk neb'O spoJ.ečmol. TO' plyne z ustano,vení 
čl. 119 az 122 obeh. zálk. Na této ijlrrá,vní !povaze nic nemění, že veřejní 
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společnílci mči podle čl. 112 obeh. zák za vešlkeré závazky ·společnosti 
svým veškerým jměním. Že nejde ° změnu žaloby, nýbrž o· žwl!ob:u zcela 
novou, plyne dále z úvahy, že by musella hýti novým ža:!ov.anÝ'm sulb
je1<Jtům žalloba te'P'rve doručena, konán .p~vn,írok, či jinwk spor hy musel 
býti prováJděn úplně znova. Nejde tedy o diovo·jenou změnu žaloby. 

N e j v y Š š í s O u d nevyhově,1 dovolaclmu rekursu. 

Důvody: 

Podle čl. 111 obch. zák j,e'st veřejné obchodní společnosti propU)
čeno právo nabývati práv a přejímati závazky, nabývati vlastnictví 
a jin.Ý'ch věcných práv n.a pozemCÍoch, předs:o-udem žalovati a býti ža
lována·. Společenské jměni, jest z,edasamostwtnou ·čá'stÍ jmeni ~pol:eč
nlků, oddělenou fakUcky a Iprá'V'ně oclsouk<romého jmění Slpo leční-'ků, 
k<teří! ovšem mčí za závaz:k<y sip:olleonosti· sollidárně cel!Ý'm svým jměním 
(,čl. 112,obch. z,rk.). Tím, že žallobce podrul původně ža!lobu ,proti s:po
lečnostil,roihodl, že chce své právo uplatniti proti právnímu podmětu 
opráJvněnémus hlediska čl. 111 obah. zálk. ve vzl·ahu na ,spo-lečenské 
jmění. Byla-oH proti žalohě žalovanou firmou vmBsena námitka nedo
statku Ipasj,vního oprávnění: k žalobě, nemMe žalobce beze všeho žá
clati, wby na místě půvoclně žalované společnosti byli za žalované při
puštěni veřejnf společnic" jiné podměty. Tím mělo býti- ďosaženo obe
jití námitky nedostatku pasivní legitimace, to však není dovoleno. Je 
proto souhlasiti s názorem rekursního soudu, který nepřipustil na'vrho
vanou změnu' v ozna·čení žalované strany. 

čís. 16301. 

Ří.zení ve věcech pracovních (zák. č. 131/1931 Sb. z. a n.). 
I. Rozhodl-li soud druhé stOilice ve vl!cech p~acovnich na žalobcovo 

odWolání (správně rekurs), napadající jak usnesení prvého soudu; jímž 
oobylo připuštěno rozšit:eni žaloby, tak rorzsudek ve věci samé, též o roz
šířeném žalobnim ffiÍl1oku, a to, tak, 7óe odmltl žalOibu v celém rozsahu 
(i co do rozšířené části žaloby) pro ~přípustnost pořadu práva, jest 
jeho rozhodnuti i v tomto směru (<Jo do rozšiřeuého žalObního mroku) 
konečné (§36, Oidst. 2, zák. č. 131/1931 Sb. z. a n.), třebaže Ol roz
šíření žaloby nero",hodl ve výrOiku. 

II. Nebylo-li rozhodnutí soudu prvé stOilice, jenž UZIIal výlS10wtě po
řad práva pro žalOibní nárok, napadooo žalovaným, nýbrž jen žalobcem, 
nlabylo rozihodnutí8lOtudu prvé stOilice Ol této qtázce právní moci, a Oid
volací SIoUd nebyl qprávněn zabývati se z úřadu otázkou připustn~i 
pořadu práva, neumal-li žalobcoro oprávněni k opravnému prostredku 
v otázce příp.ustnPlSti pořadu práva. Učinil-li tak přece a vyslovil-li zma
tečnost rozsudku prvého soudu i předchozího řízEltlí a žalobu odmítl, 
jest proti jeho rozhodnutí rekurs žalovanélhd přípustný (§ 519 Č. 2, 
c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 16. zMi 1937, R 1 939/37.) 
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Srv. rozh. č. 12749, 12258, 12184 Sb. n. s. 

Žalobce se na žalováné obci domáhá 'ednak ž v, ' . 
povinna zwvésti proti němu doootečně fl,. c '._ e. zalovana o.be~ lest 
ří.zen~ se všemi právy Odvoklcímicestoo:'~:~~~~r:Ídepsan~~~scl'P'h:n:';l"fií 
mI:Ťvlm obecní:ho zastup,itelstva v R. n<11ez 'j.edn 'k ad vynesUI, ~rostred~ 
obce Ik zaplacení úhrn-né částky 214880 Kič a., 1°. souzem zwlovane 
prvé 's t o li S,e Cpracovní soud; P.) za;~ir~~~e~stvim. So u~ 
214.880 Kčs pnsl-usenstvím, v)'sloviv v důvodech • b . c:o do ~ast~y 
př,ipusroný, a co clo prvého nepen.ěžitého nám'ku .vu'oib

ze 
pomdhPrava Je 

mltn. l·"t' . -, . ec neraz! ocli za~ 
I ~ ~.~v zv aSdlllm ud!sn';'tsen~ml rozsl'i~ení žwl'oby co do této části. O ci v 0-
. c I .s <} u. . z po lne u za 10bcoV'a odívoláni zru,šil d ' . 
I s .předc:ho.zílill' řílzenúm pro zmatečnost a odmítl v· t:a leny ro~~udek 
nost pofadu práva. za o u pro nepnpu:st-

Ne' •• ', . 
náJfO'k<u,J ;/ ž~~o~a~~ ~b~c ~~~It1 d?volaci r.ek<~,rs žal:ovaméobce co do 
a že obecní zastupitel!stvo ljest poov:~na zave~tI . protI, němu, kárné ř.ízení 
naproti tomu na rek I ., ?" 000 vynesuI v karném ~lzení nález, 
Čá,sti týlkaJ"I'cI' 'se oclm"u:ts Zta:l~valnbe obce ~mšjj: napaclené usne'sení v dal'ší 

, " a nu I zal o. y v pnlč'·· I ' 
slu~enstvím, a UlložH odvolacímu soudu: a~; vz

: a~~m 214.8~0 ,Kč .s pří
o odvoliání žalobcově a znova o něm 'rozhOdil. eZle zmsem dale lednal 

o ů vody: 

t:'lobní žádání se skláclalo ze dvou část( V '.. v 
domabal ro!z,sudku že žalovaná obec' I I.. plrve častl" se za,lohce 
'kárné řízenít a že ~hecní z.astui H~}istvoJe.SI' povll~na zél!véslH proti, němu 
řizenf. nález, V' dnurhé části palk ~á""hll žJ,~~tcf'°~n:no v~n~sjj. v ~árném 
k zapl'aceni úhmné částky 214.900 Kč T t ,o sO~lZe~1 za,l:ovane obce 
z těchto dílčích částek: 29.880 Kč b l' ~ o uhrnna ~a~lka se slld"ádala 
byl:a náJhradla na mlsotě n.emocenské y ne oplat~k sll~z~eho, 100.000 Kč 
alimentaceaž do ukončení ik.furnéh~o~por~ a5~elkove 8lkody, 35.000 Kč 
pro kJřivé nař,Čenf. z.e zp~oneV'ěry pen:~Z';':II, '?OObKč náhmda škodiy 

P ". ' , Z J ovane o ce. 
. rVys'Ould neJ ednal ve věcí samé o ,', ••. , v 

Mwk<u: j.ežto mě! za to ve v 1 b d prve:m nepenezllnem za~obnlm 
. '1" z ZaJ o' ce o tohoto 'wého v 1 b 'h ' 

wpusb, a rozsudkem rozhodl pouze ."l bl' ,za !o· fil o nail"o'lou 
I'dbce v oclvoMmí nwp<JJd:h jak I.!snes/' zao n m n"rok<u peněžiltém. Ža
ú~tním jednání ze dne 2. únOra 1937

n1 t~:r~ho, soudu,prohl-áš,ené při 
vecI samé, a to odvoláním které hlo' ,v. 1 .rozs~~d~~ ,Iprvého. soudu ve 
denému UJSnesenÍ "rvého' cl 1 v cwsŤl smenuUlCl< proH právě U'Ve-

h d . ,~ sou u' reJ<.:lllrs.em o kterém '8 "cl d h' . 
rDZ o I Jal\<o soud rekmsní a nikolI' . k ,', d ' . .ou I fU le stolIce 
hce si,oe ve výroku napade'h I J,~ o· SOUl ď od;vol,acl .. Soud d:ruhé 8'to-
ž,alo?covu reklll:fsu proH usn~~e~í s;:Véoh:,"snes;nr nevyřkl, ~e ryhovll\Íe 
k!erym nebylo připu,štěno rOlzší-ření žalob ou ~ .ze clne.2. un?r~ 19'37, 
deneho usnesení nlyne nad vo' h y, WVsak z odu:vodnenl' napa
hověl, a že rozšÍř~ní v I b e VSI pna ybnost, že žal'obcovu rekursu 'vy-

za o' y na rozsah v které b 1 o 

povoHl, blohu VŠ"k i v této část· d 'tl . ll' Y <:;puvoc!ně podána, 
I O: Iml . pro nepnpustnost. pořadu 
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práNa. NeJele tudíž v této části o ,usnesení s·ouelu oelv·ol8Jcílho, protí kte
rému by byl dovolen rekurs podle § 519 c. ř. s. i v řízení na soudě. 
pracovním, ný1brž o usnesení tohoto, souelu Jako soudu "ekursníhO', které 
jest podle § 36, oďst. 2, zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. roo;hodnutím ko
nečným, ať Jest jakěhoko,l,iv obsalhnr (srv.č. 12258, 12749 Sb. n. s.). 
Bylo prO'to od"ol'ací rel<JU'fS odmí,tnouti podle §§ 523, 526 c. ř. s., § 36, 
odst. 2, zák č. 131/1931 Sb\ z. a n. 

Co se 'všalk týká dallš,í čá'sti napadeného usnesení, v které seodvo
lací sO'ud obiraJ otázkou přípu,stnos,tí pOfaJdu práJva pro uplatnění pe
něžilDé čásU ž8J],o!hnílho náwku!, na!p8Jdá žalovaná obec tu'ŤO čast usne
sení oclvollac,ho $oudiu přípustně, ježto jodle o rekms ,proti usnesení od
volacího souldlu podl'e § 519 č. 2 c. ř. s., který je'st i v řílzení ve spo
reohpr8Jcovních, přípustný (srv. č. 12258, 12184 9b. n. s.). Rekurs jest 
talké v této části' odůvodněn. P,~ý sOlud rozhodl vý,slovně otá21ku pří~ 
pl.lstností pořadu. práva a. ,uznal, že jest pořad pr{w,a pro uplatnění pe
něžílté 'č<>sti žalobního náraklU přílpu'stný. Tento výrok IprV1ého.souJclu by:1 
u1lipaden pouze žalobcem v odvolliáJní, odvol8Jcí soud VŠaJk neuQOnal o,práv
Mní ž.alobcovo,aJby mohl naJpa'cla'ti rozhodnut! prvého soudu o p·ří
pl.lstnosti pořadu práva, ježto prvý soudl rozhodlo, otázoe piří:p'ustnosti 
pořaJdu ,práva podile ná",rhu. žalobcova, domáhajÍ'cíhose na soudě ",oz
sudl<1u o peněžité části žalobního nároku, rDlzhodl tuiclíi v jeho prosp,ěch. 
Neuzna,l-li odvola,cí soud odvolání žalobcovo z rozhodnutÍI prvého 
'SOUdili o přílpustnosti pořoou, právaJ pcřípu'stný1m, na'bylo rozhodnutí 
pr"éhosoudu,o této otázce p[':íJvní ,moci a odvolaoí s'oucl nebyl opráN
něn, "by se tou otázkou ještě obíral' z úřadu (srv. plen. rozh. Č. 3775 
Sb. n. s.). Právem proto žalovaná obec up],atňuje, že od'vol,ací soud 
neměl vys,loviti vmatečnost pNého IfOzsrudw, a řízení mu předohá21ejí
clho ,a žalohu odmítnclU'ti, ný1brž ~e měl jednatí ve věcí ,samé o zaJlobě, 
pokud se týkala žalobního náwl<u v penězi<ch. 

čis. 16302. 

Neurčitost žalobního žádání, že zaměstnavatel jest jlOIV~ změniti 
služební řád co do ~racovni doby tak, aby jím S~()vená pracovní doba 
vyhoVlOVala zákiOnu. . 

(RoZJll. ze dne 16. záříi 1937, Rv I 1406/3,7.) 

Tv.rdlě, že ,sILuže'bní ř"d pero voicl:íJky (hlic1ače filtm) ze dne 15. ledna 
1'935, č. j. 1463/1 ai 1935, zamě'stnané ve vo'clárně městské obce Oh. 
obsahule v odst. IV ustanovení, že pracovní doba má podle § 12 zák. 
Č. 91/1918 Sb. z. a n. a výnosu mini'steť.s-tva sociální péče ze dne 21. 
hře'zna 19119, Č. j. 4751/1lli-19, činiti ,clen ně 12 hodín, dále že se pro 
nerušený osmihiodí-nový no,čni kl,jd Il,s,tanovuj'e doba od 10 hodin večer 
do 6 hodin ráno, že sllUiíbu jest vyko'návati mezi 6. hodinou ranní do 
lG. hodiny večerní' s pfíisllušnými ,přeru'Šeními taJk, "by bylo služebním 
nnvinnosbem p,lně vyho'Věno, že vš"k celková pracovní cloba Za! jeden 
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clen nepřevyš:uj,e 12 hodín, dád:e že se ve službě t"'ka:iící se]'. c. "h 
hl 'cl" d d' h " . o ' J' J en pou"e o I a!nI vo ovo 'me zaJHzem, muže 'vodáJk srtřídati s dlůvěf""od' . 

v v k t. 'J" nym zaslupcem, ze VS<l ento zastupce musí hy·.\!i obeznamen s vodov~cl . 
v t k . t t "" v em, 
ze a ovym'O zas upovamm nesmějí' vodárně vze]'íti, ně]'aké vy·loh. v 
. . t k . o v d'áIk' ' Y a ze SI za zas ttp ym muze vo vybratI i svou manže\l!® konečnv v 

. d t 'd v '" d v, ,e ze se 
Je: no" }' ne, PONU~. mozna v nedlěl'i" ,po'skytuje vodáJkovi 22hodinová 
pre~távka pro .0~pocI:?e'kJ po kterolUižto dobili se "řJ,cl, ,,,stupce na útraty 
vodarny, domaha se zalobce, zaměstnaný iako vodák uvedené vodá n 
na ža!ov~n~ ~ě,stské obci .Ch. žalobou podanou Ul pracovního soudu rpl~ 
vodne zjlstem: ze p~acovm d~b~, stanovená dotčeným služebním řádem, 
?,evy?o~uje .za!ko~nym J'tedplswm, lcterou0to Ilirčovad žalo'hu, změnil za 
n~em v prve st?hcl v zalobu ~.a plnění, že žaYovaná obec je'st j'alko 2a
mes~navatelka .zalobcova povInna změniti služební řád pro vodáky 
u ~?s~s~é voclamn'y v Oh. ze dne 15. Jiedna 1935, Č. 1463/1 .ai 1935, 
v. pnĎme p'racovn~ .??~y tak, alby stanovená pracovní doba vyhovov:ala 
zalkonu. O b a n I z s I S O.u d y zamítly ,ža],obw z věcných dlů'vodů. 

N e j v y Š š í s o Ul d nevythově! dovolání. 

Důvocly: 

Ustanov~n!,m § ~~6 c; ř·v s., Iet""é p~.clle § 19 zálk. č. 13<1/1931 Sb. 
';. a n. platJ I pro flzem pred pracovmml soudy je předepsáno ab 
zal.oba obsahovala UI"ČítOU žádo,st která j'est dl1ľ "t' ',~ 'k ' J 
sluv t d . dn kb" eZI a J",-,naJ pro pfl-

,snos soU! IU, J~ ~. pro? saJh rozsudik:u a jeho vykonatelnost nebof 
rozsudek se mnrSI! prlllTIlykah k obsahu žalobního žád'n' ,.: k 
na-le-lný, nemá-li- náležHos'úi § 7 ex; ř. K mčitostl' zValo'~n"I;'c ao ~;dn,; ~y. O-t 
sOlldu "hl'" ť oV • v. "U' " ZaJ am j'es , , pr!, , lize I z umdiu, jezto nejde a'e'n o formální vadu žalob 'b v 

o hmotny nedo-stat~2< vžalobnílho nároku (s~. rozh. č .. 9656, la8?SI~Z 
n. s.). Ik:clyby tudlz z'alovaná obe-c nehytla v dovolací 0Ic!po,"ěd11 v tkl' 
~~r:;;i~ost žalobního žáldání, mUlsel hy ,se dovolaJci soucl touto otá~kO~ 

. Žalobce podal původně určovaci žalobli" podle § 228 c v '" 
~sinim jednáni .ďne .15. IednaJ 1937 7lměni:l však žalobní žáJdán~' t~k Pv

n 

~fu~~t~: ř~~e~j~s'~J~Z~a Ž~l~~~t~~é z:~~~~avateclkhapovdínna změn~~ 
1935 č 1463/1 . 1935 vo • Y v . ze ne 15. ledna 

", . al . , v pnčlně p"acovní dohy tak, alb 'stan ' 
praoovm doba vyhovova:Ia zákonu. Z této Ž'alob C UJ Y oven~ 
kte~éml.l, z,"konu má ,býti trVlání pracovní .ctObY~ř~~oůss~;:%IIy:í ~.~ 
s1 O~a ve 24 ~enmch hodináCh státi, a pouze z žalOlbcova 'ředn~s~ 
~. yne" ze podle le:ho právního nruzom nevyhovuje pracovní dEba slta-

ovena naJpadenym služebním řá,dem vaJl 'b .' , . 
kona o osmihoelinové pracovní. době Č Z9;0/~~~e8 °S'b

,ce
, ,ustanovešnlim zá

z Jeho .. v d ďl"'" . z. a n., av ak není ,pre nesu a e jasn,e ja!k má 'býti podl . h v d 
pra-covní doba upravena b ' .... e je o poza aV1ku 
zákonu Nen' . t .'. a ~ se ae]! trvaní nepříčilo právě dotčenému 
nouti o'ž I . I 'ťr'Ův ? ~ s,ouzenem spom vwbec ,možno spoleh1ívě ,rozhod
ooného na,~blntm z~dam, ne~o.ť hy !~ovdle rozsudku o žalobním žádání vy-

e y o mozno povol>l! protI zalované obcÍ' exekuci, aby služební 
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řád ,pro vodJáJka utpraJvi1aJ nějaJkým pevně stanoveným zpŮisobem. Tuto 
neurčitost ža,lobnfho žádání' 1uc11Iž žalo'vaná obec právem vytýkala v do
V'oliaJCÍ odJpo~ědli, a již PfOtO mmela býti žaloba zaJmitnuta, neboť, jaJk 
Ůti'ž bylo podotčeno, jde' o hmotný nedosta,tek žalobního náJroklU', a ni
kolii o fo~máll1Í' vadlu žalob-y, kterou by by,lo lize napmviti podle §§ 84, 
85 c. J. s. 

čis. 16303. 

Pelllsijnimu pojištěni (zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.) :nepodléhá labo
rantka v lékárně, jejlmž převážným zaměstnlánlm bylo '01:ieznamwáni se 
s u~ožettliÍm preparátů a zásob, obsluha váhy, OIdvaž(J,váni prášku 7Je zá
sob, jejich baleni a vydáváni; n:eromoduje, že byla zaměstriánta též 
pracemi :spojenými s prodejem prášku, nebyla-Ii jimi zaměsMnána ,pře. 
vážně. 

(Ro.~h. ze dne 16. zMí 1937, Rv I 1462/37.) 

žaloba, jílŽ se žalobkyně, zwměstnaná II žalovaného lékáJrniika od 
15. června 1930 do 30. srpna 1934 a provdavší' se dne 26. června 1935, 
domllhá na žalovaném zaměstnavateli náhrady škod-y, způsobené jí 
tÍlm, že nenaJhyla náro'ku na výbavné pro nepřihl<ášení k pensj'jnúmu po
gtiMěni podle z.!Uk. č. 26/,19<2,9 Sh. z. a n., byla zamítnuta s o Ul d Y 
vše ch tří s t o I i· c, n e j v y Š šlí m 's o tl de e m z těchto 

d-ů vodů: 

Nárok na výbavné má poji'štěnka podle 935, odst. 1, z.ák. č. 26/1929 
Sb. z. a ln. tehdy, jes'tHže uz.aJvře sňatek po dokonání aispoň 60,příspěv
kových mě'SÍlCů, neprokázala-lri aspoň 6 p'ří~pěcvkový<ch ,m~sídl p'řed plat
ností do,tčeného z;]kona, v kterémžto případlě sečekaJcí dobaJ 60 měsíců 
sní'~uje na 30 p.řiiSpěv,kovýoh mě'sÍlCů (§ 185, ods'!. 1, zák. č. 26/1929 
Sh. z. a n.). Pod'le § 12, oelst. 3, řeč. zák. se pokládá klaželý započatý 
Ipříťsp,ěv1kový ,měsíc za dovršený. PHspe'Vlkovým ,mesiÍic,ŮIll1, zalpoč,itateltTlým 

půd!;e § 12 řeč .. 2:ák jest kllás!i 'na roveň příspěvkové měslí,cc, zí;slkané 
dobrovolnýil11 pokmčolváním v pojištěnÍ' pocUe § 60 dotč. zák. 

Za,lobkyně byla dJle nesp'orného zji§lijt1' nižš'ích 'souelů zaměstnána 
II žalovaného od 15. čer,vna 1930 do 30. srpna 1934 a ,vdala. se dne 
26. če'rvlDa 1935. Kdyby byla žalobkyně po celou dobu zaměstnáni :při
hlášena k pensj'jnímu pojištění, zí'skala by podlle shora uvedenjéch zásad 
51 příl~pěMkovýd1 mesi,ců, a kd-yby od skončelni z:aměstna'neokého po
měm pokr!ačovala dobrovolné v pensijním pojištění až do sňatku, měla 
by ,dJall'ších 10 započitaJtelných mě-Siků, takže by do·sáJhla oekací daby 
60 měsÍlCů. Podl'e toho hy žalohní n<ÍJrok byl oprárvněný, kelyby žalob
kyně po celo;)· d-obu svého zaměstnání u žalovaného vykonávala práce 
pensidnímll pojištění podléhwjfcí. Než při,hlílží-li se k sklUtkovým úclwjúm 
hlohkyflě, které ,u,činila,byv;ši j!alko ,strana nepřtse'žně s1.yšen,a, a jež 
jest pO'l<JláJdalti za do:plnění jejiho skutkovéhO' předne.su (rozb. Č. 3007 
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Sb. z. a n.), je schváliti úsudek nižších soudů, že obeznamov"ní se 
s .uložením p:epar,~tůQ a zá~~?J s ObS~UI~OIll válhy, odvaiž'ování prášků ze 
zasob, ~alem, prasku.~. je]',ch vyd avan í., nejsou takovými pracemi, 
ktere vyzadu]' praklJcke nebo teoretIcké školenosU anebo zkušenosti 
a že takové~o práce nep~dléhají pensi'jnímu pOji!štění podle § 1 zák: 
č. 26/1929 Sb~ z. a n .. P;woe ~pojené spr o de' je.m rPlrášků, který 
k,tery zalo?kyne P?dl'e jejlho vlalstnlho přednesu a!si po 6 nE!elěHch již 
~~mostat~e v:ykona~",l,a.' ~ e b y, ly pře v <Í Ž n Ý m i při ti.ejím tehdej
Sli~' z~mestnan}, Jez .zal,ezelo vI'::e, ~ pracích mantllálnf.ch. Nepodléhala 
tedy za'lo'hkyne pensljmmu pOj lstem v uv'ed~né době, t. j. v době do 
1 ~s,rpna. 1 ?30. V té době d~. 1; sil1pna .. ~9~0, nelbyl! žalovaný ani povinen 
pnhlasl'tl zallobkym k .pen~llncmu pOjls,tem. V dohě ,pak od' 1. 'SIrpna 
1930 do d:~e provd~111, t., J; ?O 26. června 1935 by ža,lo'bkyně nedo
sahla 60 t:n'sP:v,kovychn~eslcu, a~,:~drby hyla vykonávwl,a od 1. srpna 
1930 zame'sltnanl pen~ljmmll pOj lstem podléhající a kdiyby byIa již 
dn~m 1. ,s'rpna, 1?3.o plř1ihli<ÍJšenaJ:k pensiljnímu poj,ilštění, ný1hrž jen 59 pří
sp-eVikovY,oh m~slcu. Podle toho, co uwed,eno, neméla 'by žalobkyně ná
rok na vJbavne. Zalobní nárok není proto <po prá'Vlu a netř'eha s,e tudíž 
ani .. ~ab~;v~ti ot"vkou, zd~.,ž~l~bkyně konala po' 1. &rpl1U 1930 práJce 
podlehajliCl' pensl']mmu pOjlstem. 

čis. 16304. 

Pojištění smluvní p~oti škodam z požáru. 
, Jestliže pť.dle vš~.obe::nýdh pojistných podmínek jest pojistitel prost 

~.avazku p'hllh Z. POJIS~ smlouvy jen teihda, přivjodi-li pi!>jistnlík po_ 
Jt~~ pnhodu ,?~ysl~ ~bo, hrubou nedbalosti, nelS!tačí k zp~Qišťěn( 
pO!t~htel~ ~ plnem, pOl~stne náhral\Y jen to, že pojistník sám zalo;l'il 
pozar, t,tybrz se ,;,'y.zaduJe, ~~y byl za spáchaný čin iodp.ovědetlj. l10mu 
tak n~fl1, rolOžil-lt Jeden pOJts~ník pOžár stavení v chPrQmys1ném stavu 
~ruba nedbalo~t druhéhio pbjistnika ~ odů\OOiooěna pouhým tvrzení . :e t:nto ru:uhy spOluvlastník pojištěné bud,(wy rdpsáhl propuštěiql dr:;: 
sevn,:, chorého z ústavu choromyslných na t řeč. revers a že o něho 
nepecoval tak, aby ke škodě nedošlo. ' 

(Rozrh. ze dne 16. zMl 1937, Rv I 1748/37.) 

ža,lohci~yM u. žalované pojilšťovny poji,štěni ve Smyslu pojistky a 
doda~ku k Dl protI ,š'~od~~ z po'žáJm na nemo'vitostech i mo\"itos'tech 
na 3/.000, Kč. P~J}scna pnhoda nastal'a a žalovaná P0'Fšťovna odhadla 
vzmklou skodu c<!stkou 37.00? Kč. Proti žalobě, i'í,žse manželé Josef 
~ Mal1e, D-o~.c, - spoluvlastniCI vyhořelé nemovitosti _ domáha'r na 
zalovane pOjlsťovne z"pl"cení 16.641 Kč s přílsl. z důvodlU poiistné 
s~,1ouvy, n~mítla žalovar;á poji.šťo~na, že ,podle všeobecných !poji'st
~ych. podmmek P~zbyh :alohc;. naro:~u na odškodné, protože jednak 
zalobce .losef D. umys,lne zalozll, pozar a v ure'stním řírzení Se' k tOlnU 
?oznal, Jednak že žalobkyně Marie D-ová převzala VLt'či zemskému' 
ustavu pro ohoromyslné v K. veškerou odJpo\llědnost za jednání Josefa D. 
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a zavázala se pečovati o něho tak, <vby sebe ani nikoho jiného ne
poškodil. Odpoví-dlá t<!dy Ma~ie D-<Ywí i žalované pojišťovně za sv,ého 
mwnžela, >neboť škoda h)'l!a zlpůisobena jejím zaviněním, když o něho 
nepečovala 1JaIk, mby škodě bylo zaJoráněno. Niž š í s o u cl Y vyhověly 
žalobě, odvol,ad soud z těohtod ů vod ů: JMro ,spom jest ve výkliadu 
čl. 3 všeobecných pojistných podmí>n~k, který má stejné znění jako 
§ 55 poj. zá!k. č. 501/1917 ř. z. Jele o to, ZJd,a pojistníik Josef D. ZPIU
sobil poji'stnou příhodu Ílm)'slln,ě, jwk to žalova;ná pojišťovna tV1rďi1a 
v žalooní odlpoV'ědi. Podle pO'Í,i~tky, kter,á jest smlluvním zá!<lladem meZ! 
smllluvd, nezáleží na tom, 2ldla pojistníik požár založill, nýhrž zd!a jej 
úmyslně z",loži!l. Tyto dvě věci nelze ztotožňovati, jak to činí od,-,ola
tel'ka. ZjisUlcli prvý soud, že IPojj!stnílk Jo'sef D. oyl již ,;o~u 1?32 du· 
ševně ohorý, že hyl roku 1933 v ústa\Oě pw choromyslne, ze pnmo po 
požámu jevil známky pommtenosti a že jiil v dooě tvrzeného za,lože'ní 
požáO'u trpěl duševní ohO'robouzbaJVIUdíd ij,ej úplně rozumu, hude pTO 
posonutzení ,věci rozhodudící to', zďa pojiistník j'saJ Zlbaveu zcela U!Ží'lání 
rozumu vŮlbec mohll, p'ři'loditi úmy'slně poji's,(nou pNhodu, t. j. zda mohl 
úmysllně založi,u požwr. Zd:a pojistník požár vsl<uťkiu zalO'žil 6i nikoliv, 
nejevt se za toho' 'Stavu věci rozlhodlUljíd, a p!ro~o ~.e ze,:la. ~plr:Wně. p,r~r 
soud neZaibý,val řešemim této othky. umyslue pnvod1enl popstne IPrI
hody za,lož.enlm pož<lru pojiŠ>těné nemovhos!ti smliulvoem (poji,stníkem) 
samým, jest i činem nedovoleným. Jde-li o číny nedovol~n:~,~azý~áme. 
2ipllsobilo,st k prá"níimNnullTI ·též pří6taJtelností. Osoby, ]e'JI,chz dU1sevm 
činnost 1e twalle chotfob~,ě p-ot!u!Šena, Ť,wkže nemohou. ~~ílva!~ :o~u?:u 
buď ?JceIa nebo aspoň ne;j'sou 19 W, ",by IPoznaly, co z ]el'ch cmu mntze 
",zeJ'iltí (Wiřj,v!í šilení blbí - § 21 obč. zák.), jsou, zásadně úplně ne-, , , 'k) 
způsobiM nejen k právním jednáním (§§ 48,310,566, SOl 865 obc. ZW • : 
ale ani, k ci"il!lím dellktUm (§ 1306 obč. zák.). JSou postavenr na roven 
dětem do dokonaného 7. roku, jejich'ž vůle se v právU' neuznává. Ji,m 
proto nelze přičHaU ani vinu a nejsou ",ni zp.usobilí zavázati se ~.:~o~ 
voleným 6nem (§§ 1306, 1308 1309 obč. zaik). Komu neIze prlmst: 
"inu, n'ťlze mu ",ni přičíbti úmysl (dol'llls malus), který jest .- podobne 
jaiko v trestnim právu _ podstatným znakem s'l,bj~!<ltiViní skutkové pod
staty oivi~n,íiho bezprávÍI (inímia). Vždyť hlavním znalke.m zMho úm}'sl~ 
je, že škůóloe měl ,,(lli ke z!!U·, že be71právné jednání bylo ~htěno, ac 
jednaJjící oyl si vědom jeho bezprávnorsti (rozh. č. 4029, 5477 Sb. n. s.). 
To vypilý,vá z pojmu zlého úmyslu, jaJk ij.ej má na myslli § 1294 obč. zák. 
(a!rg. slova »vMomě '" II viUli«), ua který odkaw~e i Albert Ehrenzwelg 
v komentáři »Ver,siche,rll'nO's'lertrag,sreoht«, vydání 1935, s·tr. 507, 
i z pojmu nedopatř.ení poclle b§ 1297 obč. zák., které rovněž p-ředpo'k~áJdá, 
že škůclce je v uilÍlVánÍ' zdravého rowmu. V SOlJlhlase s -tím stanoví ob-' 
ča01ský zálkon v § 1306, že škodu zp'ůsohenou bez zwvinění nebo ne
volním činem netřeba zpravidla hraditi. U osob v § 21 obč. zák jme
novan}Óchse ,uklMá tato nálhtrada v § 1309 obč. zák těm, kteří ZMe
dbali s'lělřený jim dohlercl a jen srwbslcli!árně lize ji dosíd podle § 1310 
obč. zárle. (r00h. Č. 462, 10486 Sb. n. s.). VyklaJd, který dává odvola
t(llka § 1310 obč. zák, nep[!Íbrlíil:í, k 'sY'stemisaci a souvislosti mezi § 130& 
až 1310 obč. zák. a jest jllk s!lm, tak co do důsledků z něho vyvozova-
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ných práv,ě twk nesprávný, jalko výklad § 1306 obč. zák., který oclvo
latelil<a zaměňuje za § 13110bČ. z,';k. Z toho, ,co vyIož'eno, Ipl'yne též 
z<lvěr, že pojistntík JosefD.pro $'Voji duševní' chorobu úmyslně pojist
nou příhodu vůbec přivodíti nemohl, a že :proto, když jediná námitka 
žalované vllči tomuto pojistníll<u vznesená nebyJ,a dokázána, by mu ,po
jistná náhrada, a to kd}'oy i jeho manželce byla jasně prokázána vina 
na požáll'u, a'spoň z poliovirce prřislusela (ro~h. ,č. 8226, 9:355 So. n.s., 
proti tomu Bhrenzweigova nauka o správd fÍ'sika). 

Zioývá :nyní j'en 10, ",dia žalobkyně Mwrie D. pozbyla náiwku na p,lnění 
žaIovaJné pojišťo'vny z důvodu oll. 3 všeoh. poj. podmínek, jak to žalo
vaná tv~diila v žalobn,í ocJipověd>i, ulVádějf:c, že tu pl'atí tentýž důvod, 
pro 'který bylo ,uplatňováno pozby1!í: nároku p,roti manželovi. Te:nlto dů
vod záležel podle toho, co shora řečeno, v tom, že manžel úmyslně za
ložil IPOŽilr. Stran manželky se VŠaJk něco podobného netvrdilo, a proto 
důvod 1;prošťující ža:lo'Vanou pojišťovnu smluvního plnění netLí II ža
lobkyně podrle sml:ouIVY, Merá je pro straJnY' zálkonem, splněn a ža,lovaná 
je tudí,ž k plnění, 'P0virnna i, vůči' žalobkyni. žalovaná však naJmít!a, že 
žalobkyně Marie D. přev:zavší v(lN 7Jemsll<émU! ústavU' pro Choromyslné 
v K. zvlMtním reversem 'llIf6lté závaJz!ky, odpovídá za svého manžela 
i poji'šťovně, poněvadž nep-ečMala o mtacnžello: twk, aby bylo z",bráněno 
škodě, a že p.roto nemá nároku' z tiluullu' ško'dy zpilsobené jejím zavi
něn~m. žalovaná ISlměšutlle tUl ,d\vlě věd zcelra 'foz.dí·lné, a to závaz'ek 
k pi!nění pojistné náJbJrady, k němuž je povinna ze ,smlouvy a [(jterý 
plniti musí, poněvadlž neprokázalia, že by tu by'l du'vod ~p!fOšťU!jící: j-i 
podle 'Smlouvy plnění, a nárok na n<ihradu škody způsobené jí podle 
jej'uho t\Opzení jedním z pojilstnilků Um, že ou zaneclbaJl dohled na du
ševně chMého manžela, svěřený mu re'lersem. Tu nemůže přece Hti 
o j-edině tvrzené úmyslné přivodění pojistné 'P,říhody i, manžeLkou po
jistn,ika,te:dly o smluvený dlů'lod zpwštěni plnění, pojistné náhl'ady, 
n~bd o samostatný nárok n~ nálhrw?R' škody podle XXX. lrlavy obč. 
z"k. ve smysllu § 1309 obč. zálk. P.rotI s'llé smluvní povinností upl<:itnlla 
tu tedy vlastně žalowmé proti jednomu z žalobou vlzá,jemnou pohle
dM·klu z nálhrady škody. Učiníti Iby tak moh\la buď námiltkou zwpočtenlm 
nebo žalobou na!,"z""jem. Ani j.edtnoho, wni diwhého žaJovaná zřejmě ,pro 
mylný ,prá'lní náwr, na němž vyhU!dov8Jla 'svoji obranu, v řízeni p:čed 
pif'lO'U sloli>ci neučinila, a nemůže to proto již doháněti v odvolaJcím 
řízení, jak se o to pokouší v odvolacím spi,se. Již proto není druhá 
n,ámit~a',ktero~ ž~lovaná vznesla, oduvodněna a nebylo by tedy vůbec 
tre~b~ :e:sllhJ)lr~Vnl povah'~, ~evers'U. Tento reversl nenf ovšem žádinýtn 
vere]nycm pnlsrlwbem, n,ebo! tu chjCbí všechny pojmové znaky Ulved~ué 
v § 860 ooč. zák., není také smlouvou ve prospěah třetího uebof ne
hledě na to, že osoba oprávněného není objektivními zn!l~k8JmJi ",či
telná, schází tu slib plněni třetí osobě (rozh. č. 6502, 897 Sb. n. s.). 
Je to prostě prrohláš.ení, jímž bere na sebe někdo odpovědnost za ne
beZIP~čí, jež h..'ozí tím, že osoba n'1pní,četná je mimo 'ústav. Ústav p'ře
su~uJe vOdpov~dno,~t ;a toto ~ebe~pečí na osobu, která za p!fopUlŠtění 
durs~,,:ne ~~oreho zad:a, a ';nUSIli proto, chce-li propuštění chommysUného 
dOSICI, V(lIŤl na sebe I povmnost dozo~u w ri,slko z ,j,eho zanedbálnL Toto 
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prohlášeni má význam s hled"ska § 1309 ohč .. zruk.,. ne'boY osoba rever~ 
podepsavší j-e k nrurumdě &kodly po{\l,e ,wvedeneho ziJkonnech? US~3;!lOVelll 
uplatněné ttťlpoohybně p,"sivně oprávněna .. ~vš<rk žalo~"na po~,"~ovna 
v prvé stoHoi netvlrdila, v čem by za!,edlbant, d~zopw melo zal?zeh. To, 
co v té pří6něw'.'edla v odlvolMú, JSou op~t je? o ne~ovolene novoty; 
Stručně shmUlto není tu tedy u mkoho z p0J1'stmku duvodu, pro kle,ry 
žalovaná tv~dlíl~, že je podle smloU',"y (čk 3 vše?b. poj., p~dmí~,~k) 
prosta povinnosti k ,plnění, to jest není tu u.mys,lneho zalozem poz~ru. 
Přivodění pojistné příhody z hrubé neclbal0.sh nebylo .ll lllkoho z ,~oJlst
níků tvrzeno. Co se týká tvrzeného zanedhalll povtnneh;, d?zom, s!?,b~ 
tu o nárok žálované z náhrady škody podle § 1309 obc. zak., v pneme 
nÉJho'ž hy ža!\obkyně byla pasÍlvně l:egítim?vána..'. ter: však nebyl ,"!,i, za
počtením namítán, ani po 'sINU'tko've strance radine tv'rzen. Nem tedy 
důvodiU, aby mohla býti Žall oba zamÍltnuta. 

N e j v y Š š i s o IU d nevybověl dovolání. 

Duvody: 

Po právní stránce nelze phsvě.dčiti. nwz.~:u, ~al~vané p~ji.šťovny, 
iaku by zál:eželo jen na tom, že pO]1'stll1!k pOjlsteny domek zapallll, bez 
zřetele na to, 1,alký byl při tom i'eho úmy's\. Ne'záleží ?vše'n; na, t()m, zda 
pOijistnítk chtěl dosíci od poji,šťovny náh:adl.:' .ale prece .Je, treb~: a~y 
se v jeho činu zračil takový úmysl" z ne~oz j.est ,?a~rne, ze p:o,]!stm~ 
věděl, co činí. Je tedy třeba i, odlP'ovědnos~l za je:dna~l a nesta~1 po~hy 
čin sám. Podle ustanovení čl. 3 všeobecnych pO]lstny1ch podmmek jest 
pojistitel prost závazlku, přivodí-l,l poji,~tník ÚJmyslně neb~ h:~?DU ne~ 
dbalostí pojistnou přilhodu. úmyslnost jest podle ;oho nej~ysSil' stUlpen 
zavinění, a vyžaduje-li se Fž při činu neú.m~sl~~m hrulb~ !,~dbal,Qls:, 
jest tím spí'še třeba v i n y pa,chatelovy, ma.lt JI~I o )edlUa~l umysl?e. 
To vede k závěru, že k úmyslnostt podle uvedel1eho d .. 3 vs~obecnych 
pojistných podmínek jest třeba též odpovědnosti z~ s,p~chanyč:n. ,!'le
jsou tedy ji'ž z té příiČiny dovolací vývod~ po pravm stranc~ Olpmvn,eny. 

Co do zanedbání péče žalobkyně o Jejího choromyslneho m~n:eh, 
plyne z do,voladch vývodů, že ani sama dovolatellk~ t? ne'P~kla~da z~ 
rozhodiUljící. Po právní stránce od'Volací soud posoud;l vec sl~ravne ~~ke 
stran žalobkyně. Tu by snad ve smyslu č~. 3 ':,seobecnJ::ch po]!'sl
ných podmínek mohllo míti vý'~~am t~, ~da l1e~lo u zalohkyne o ;h;Ubo.u 
nedbalost, kterou' by byla pOlZar zavl!'l).a. A,"s,:" podle, dovola';'lOn vy: 
vodů ani' dovolatelka na to nekj,ade va'hw a v prednesu zal ovane v prve 
stolki se pro. to nedostává vwbec urči-tého slmlkového základu. Jinak 
se v té přílČině odkazuje na odůvodnění nwpadeného rozsudku, ktere jest 
v podstatě správné. 

čís. 16305. 

Knihovní soud může dodatečně naříditi bez výslechu účasttllků ve 
smyslu § 104, odst. 3, knih. zák. prove~ení ~pom~ut~l~o knihov~~h? 
zápisu poo;námlky hypotekární žaloby v puvodmm porad1 1 ve vedleJslcn 
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vložkách, nedošlo-li k němu nedopatřooittn knihovního oddělení již podle 
původního příkazu 'soudcova, a bylo-li pořadí pro dotčený zápis zacho
váno knihovní plombou (§ 3, odst. 1, nař. min. sprav. z 12. ledna 1872, 
č. 5 ř. z.). 

(Rovh. ze dne 16. září 1937, R II 337/37.) 

K n i h o vn í s o Ul di (okresní s'Dud vL.) nařídil dodatečným u~ne
sením ze dne ll. l,edna 1937, č. d.53/37, alby bylo ve vložce Č. 49 kat. 
úwmi T. jako ve vedlej:ší vložce poznamenáno podle usnesení ze dne 
17, června 1930, Č. d. 10116/30, že po'hledáV1ka Okresní záložny v L. 
původně 100.000 Kč, nyní ve zhytku 16.63,3 Kč 70 h s přísl., pod pol. 
C 52 zapsaná, jest vym<ÍJhána ža'l'Obou. Rek u rs n í s o ll' cl z podnětu 
rekursu kníhovníoh: vlastníků manželů Karla a Leokadie H. ztwšll na
padené usnesení pro zmatečnost a u,ložil prvému soudu, alby o oprav,ě 
ro~hodl teprve po předchozím výsleohu účasltníků. D ů vod: y: Zápis 
poznwmky hypotekární žalohy C I 511/30 byl nwľfzen lIsnesením ze dne 
17. června 1930, č. d. 1016/30, proti Fm!1tj,šku a Matyldě K. al,alko 
tehdejším 'knihovním vlaJstníku,m nemovitosti zapsané ve vloke Č. 49 
kat. území T. Nedopa~řením kniho,vníiho oddělenI nebyl uvedený zwpis 
,proveden, což ovšem jest chyba. Nyní JSOUl však 'knihovními vlastnlky 
dotčené nemovitosti manželé Karel' a Leo'kadie H. a uvedená chyba by 
se zřením na us'tanoven'Í. § 60 knih. zák mohJia míti pro ně prwvní, ná
sledky. Je ,proto nUltno pokJ:ádati je za účastniky řízení o olpravu ,chyby 
ve smyslu § 6 záik. Č. 100/1931 Sb. z. a n. Podle § 104, odst. 3, 'knih. 
záJk. jest, mohla-li hy chyba mí:ti ,právní n<isledky, vysle,chnou!!; o opravě 
účastníky. Soud prvé stolice však nařídil napadeným usnesením opravu 
chyby, ani,ž předem slyšel účastnlky Karla a Leokadií H. Je proto na
padené usnesení zmatečné (§ 41, odst. 2, pí,~m. g) zá!k. č. 100/1931 
Sb. z. a n.) a bylo je zrušiti, třebas nebyla vmatečnost vytýlkána, nehoť 
podle odst. 4 řečeného paragrafu jest tu zmatečnosti dibáti' z úřadu. 
Bude tedy na prvém soudě, aby nejprve slyšel všechny účastníky ří
zení o opravě ch)"by, zejména Okresní záložnu v L. a stěžovatele, a 
teprve pak o qpravě znova rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d obnovi,j usne,sení soudu prvé stolice. 

Duvody: 

Ze spisů o žalobě Okresní záložny v L. proti Franti'šku K. ml., Fran
tišku K. st. a Matyldě K. o za,pIacení pohledávky 100.000 Kč s přísL -
zajištěné vespolným (s;mu'ltánním) právem ústavním ve vložkách Č. 37 
a 49 pozemkové knihy kat. ú,zemí T. -, podané dne 16. června 1930 
pod zn. sp. CI 511/3.0 Ul okresního soudu v L., vyplývá, že řečený soud 
při vyÍÍrzení žaloby nařídi,l výměrem ze dne 17. června 1930 kni:hovnímu 
oddělení, ,"by se v obou shora jmenovaných knihovních vložkách pozna
menalo, že uvedená pohledá!V1ka s' příslu,šenstvím jest vym<Í'hána ža
lobou. Ježto všalk nebylo nedopatřením knihovního oddělen,í tomuto p'ří
kazu zplna vyhověno a poznámka hypotekární oné žaloby byla za,psána 
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pouz~ v hlavní vložce Č. 37, a nikoHv též ve vedlejší vložce Č. 49, na
řídil knihovní, soud po úřední zprávě soudní kanceláře o ·dotčeném ne
dopatření usnesení"!! ze dne 11. ledna 1937 poznovu .pozn"menání oné 
hl"]Jotekární žaloby ve vložce Č. 49. Nejde tu, jwk mylně má za to re
Imrsní soud, o ~pravu chyhy způsobené v"dným knihovním z"pi'sem, 
kterou :má na' myS!H § 104, odst. 3, kniih. zálk., a která J:;y podle právě 
uvedeného záJkonn~ho ustanovení mohla J:;ýti opra'vena j.en po výslechu 
účastníků, nýJ:;rž po.uze o výlkon p.ůvodl1ího .příka:zu, knihovního soudu, 
který l1ebylpoToveden, a jeh-o'ž pořadí bylo. zachováno knihovní plombou 
ve smyslu § 3, odst. 1, nalř. min. sprav. z l2.ledna 1872, Č. 5 ř. Z., jak 
to vy,svítá z knihovního V.Ý1Písu o vložce Č. 49 a ze zprávy knihovního 
úliadll ze dne 10. února 1937, podlle nilch,ž jest plomba v této vložce 
za z"pisem C 56 dosulÓ vyznačena. Bylo proto dovolacímu rekursu vy
hověti a usnésti se, jak se stalo. 

čis. 16306. 

Zápis kandidáta advokacie do seznamu kandidátů advokacie (§ 30 
adv. ř., § 6nov. k adv. ř. č. 410/1922 Sb. z. a n.) nelze odepřiti ani 
proto, re je proti němu zahájeno kárné řizeni,anl proto, re adViokát, 
k němm vstoupil do praxe, nepoSkytuje pro své osobni vla8tnosfi a po
vahové založeni dostatečné záruky po stránce s t a v o v s k Y výchovné. 

Otázku způsobilosti kandidáta advokacie k zápisu do seznamu kan
didátů advokacie je řešiti podle j e 'h o vtlastností a podle způsobu a roz
sahu jeho praktického zaměstnáni v právní službě u advokáta (§ 5, 
oost. 1, řeč. novely k adv. ř.). 

(Rozh.ze dne 16. záJř.í 1937, RB 3fl6/37.) 

Srv. rozh. č. 59'50 Sb. n. s. 

v Ý bor a d v o kát n i, Ik o mor y v B. nevyhoveJ ž<>Óosti advo
káta Dr. Č. o zápi,s kandidáta advokacie Dr. H. do seznamu kandidáotů 
advoka'cie na z"kladě vstaupeni da praxe u jmenovaného ac1vokáta a 
o vystavení substituční legi·ti:mace pro" Dr. H. V r c ih ní s' o II d 'potvrdi,! 
n"lpadené usnesení. O ův o dy: Vý1bor advokátni komory odepřel vy
hověti ž<>ÓosU Dr. Č. v podstatě proto, že Dr. H., proti némUlž se vede 
kárné vyšetřování, buc1e ,při s,věm pokračování v piří'Pfalvné praxi advo
'klátni potřebovati ,přísn~ho dozoru s hlediska" stavovských povinností 
advokáta a jejídh mravního cháJpání, že by však praxe v advokátní kan
celáři Dr. Č. neposkytovala u' Dr. H. náležité záruky po stránce sta
vovslky výchavné, když Dr. Č. sám byl již v pěti případech kárně od
sOUlzen pro porušen,í povinnosti povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu 
a v třech da:l~ilch :případech se ,protí l>ěmu dosud vedou kMná řízení a 
výbor advokátní· komory mUlsí exe'ku'čné vymá!hati kárné pokuty mu ulo
žené. Zrumítavé vyřízení' žádosti Dr. Č. se neo,pí.rá tedy vůbec o to, ze 
by snad v osobě Dr. H., jenž ostatně pod}e spiSl! advolkátní komory 
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koná přípravnou praxí ji'ž od mku 1932, nebyly splněny podmínky, 
které předpisu~e § 30 adv. ř. a § 5 zák. Č. 40/1922 Sb. z. a n. pro zápis 
do seznamu kandidátů advokacie. Ve své předkládací zprávě zdů
raznil výbor "dvO!kátní komory, že Dr. H-ovi neadep,řel zápis do se
znamu kandidátů advokacie zásadně a vůbec, nýbrž pouze 'konkretně 
u Dr. Č., a že nebude mm námit0k .proti tomu, aby Dr. H. pa'kraJčova! 
v praxi u advokáta, jeho'ž oSOlba a poměry v jeho advokMní kanceláři 
zaručí náležitý výcvik Dr. H-a a vý·chovu k stavovské morállce. Pokud 
se " n"padeném usnesení poukazuje na některé dagí okolnosti, _ tak 
zejména, že prý Dr. H. vl@tně ještě nevstoupil do praxe oll Dl'. Č., že 
Dr. Č. zaměstnává již koncipienta Dr. O., dále paohybnost, bude-Ii 
Dr. Č. Dr. H-ovÍ dávat ,přiměřený plat a bude-Ii Dr. H., maje ·sv'é by
dJi,ště v L., moci. plně konaJti ,praxi v kancelMi Dr. Č. - jsou tyto dů
vody rázu zřejmě podmžného. Nenú tedy třeba podrobně se z8Jbývati 
vývody, jimi'ž odvol,atelé s.rovnale brojí proti uvedeným .podmžný'm 
částem na,padeného usneseni a dovozují, že Dr. H. vyhovuje podmín
kám § 30 alÓv. ř. a § 6 zé:k. Č. 40/19:22 Sb. z. a n. Jinak obě odvolání 
celkem shodně naJmítají, že ikámé řítzení' vedené proti Dr. H. ne~bavuje 
ho p.ráva, aby v praxi pokračoval, aJ n.eopravňujje výbor komory k pre
ventivním sankcím, pro' něž prý není zákonitého poclkl<lJdu.. K,oměstíž
nosti Dr. V. není, prý výbo11U komory znám případ, že by Dr. H. nedlbal 
povinno'8tí, vážnosti aJClti advokátníh.o ,stavu a nejedn"l k ~pokojenosti 
občanstva; není ,prý tedy 'Obava, že by Dr. H. vybočil v praxi u Dr. Č. 
z dosavadního způ'sobu chování. Je především pOdotknouti, že žádné 
z Olb-OU odvolláJ11ÍI neodport.lJje z.ji!štění, ,která učinil, ve svéml zamÍ,tavé'l11 
usnesení výbor ad'vOlkátní komory o .p['eclchozích kMných tresteoh Dr. Č. 
a ,~~lších kárných ř~zeních, .proti ?ěmu, ještě vedenýah. Soud nemá proto 
prtčmy pochybovat! o spravnosh dotcenýoh zjištěni. TaJktéž nepokláJdá 
pro spolehlivé r07Jhodnutí souzeného př~padu za nutno, 8Jby snad zko,tl'
mal, konkre.tní slkutk?vý podklad k;,\rný;oh odsouzení Dr. Č., _zejména 
kclyz se aOl v odvolanwh mktera'k nepotírá úsudek vý'boru komory. že 
by pr~xe v kancelálři Dr. Č. neposkytovala Dr. H-ovi náležité zá~uiky 
po str~n:: stav?vsky výcho,vné. Za toho stavu věci se soudu jevila nad 
JIné dulez!tou zavada', kterou spatřovali. výbor advolkání, komory též 
v osobě Dr. ~. se zření,:, na kárné vyšetřování proti "l>ěmu veden.é a 
do,sud neskoncené. I kdyz konečnému' vy,ř.ízení této kárné 'věd nemá ~ 
n~může b~ti nij~k.předbíháno" vyžádal si, soud přís!usné !kárnéspisy a 
pnM~dnuttm k JeJICh; obswhu shledal, že závaJdné okolnosti, jež jednak 
pr?vaJzely vystoupeni Dr. H. z kwnceláře Dr. V., advokáta vL., jedMk 
s hmto Jeho vystoupemm sou·vi'sely a staly se předmětem značně rozsáh
lého kárného vyšetřování" vzbuzují s hlediska povil1nostf advokMského 
stavu. některé poc~ybnosti o chování a počinech Dr. H. a každý;m způso
bem JS?U' d?statecnou oporou pro úsudek v}"bom komorního, že Dr. H. 
b~de pn svem pokračování v phpravné pra"i advokátní potřebovati přís
ne~o . d?zoru s hle~!~k,: stavovskych povInností advokáta a jejich mravního 
chapafll; Soud HV,aJZ!!, ze osoha advokáta a jeho wdvokátní kancelář musí 
podle zakona zaručovati náležitý výcvik kandidáta advokacie a to nikoliv 
pOllze ve prospěch kandidáta samého, wle i, a to zvláště, v' zájmu' jeho 
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budoucí klientely, tedy v z"jmu obecenstva, hledajícího právni zastu
pování, tedy v zájmu přímo veřejném. Soud má vša:k dále za to, že to, 
co bylo právě řečeno, nemMe plaUti snad jen o výcviku po stránce 
odborné, n)Í1brž nutně též o vedení kandidáta advokacie k tomu, acby 
dbal povinností odpovědného sbvu a·dvorkátského, tedy o vý.chově 
k stavovské morálke. Ž€ hy Dr. H. talwvéhoto vedení a pří,slušného 
dozoru již nepotřeboval, nellze po předahoúch vývodech lIznati, ba 
právě naopak. Ježto je nepodhybno a vlastně i nepopřeno, že >by praxe 
v advokátní kancdád'i Dr. Č. neskýtala Dr. H-ovi náležité záruky po 
stn>nce st"vovsky výchovné, nelze uznati oprávněnost výtky odvohtelů, 
že prý napadené usnesení, postrádá zákonitého podkladu. 

N e j vy Š š i s o u d ul,ožil vrohnímu soudu, aby o odvolánich proti 
usnesení v)Í1boru advokátn.í komory znova rozhoc!l. 

D ů vod y: 

Podmínky pro z1ÍJpis do seznamu kandidátů advokaCie jsou stano
,;eny v § 30 ad·v. ř. a v § 6 novely k adv. ř. č. 40/1922 Sb. z. a n. 
Že práJvě uvedené předpokl<Ldy kandídát advokacie Dr. Franti'šek H. 
splni,l" nižší stolice výslovně urzn"ly. Odpírajíť mu z<lpils do sezn"mu 
kamdidátů "drvokacie q,en potud, pokud vstoutpil' do praxe k u"čitému 
advokátu - Dr. TomáJši, Č. -, a odůvodňují to tím, že tento advokát 
hledíc na jeho kárné tresty a na to, že j'sou, proti němu zavedena další 
kárná řílzení, neskytá náležité zámky, že poskytne Dr. Fr;rntišku H. tak 
přísnou stavovslkou výchovu" jaká: jest u něho nutná s hlediskasta'vov
ských povinnosti advokáta a jejich mravního cháJpání, protože jest 
i proti němu zavedeno kárné ř!rzen!, jež není dosud skončeno. To, že je 
proti Dr. Františku H. z"vedeno -ro~sáJhlié kárné řízení, mělo by význam 
pro posurzová,ní jeho důvěryhodnosti (§ 2 písm. e) dotč. ad'!. novely), 
avšak důvěryhodnost k a n cl i, dát a advokaci,e není před:pokladem pro 
jeho zápis do ,seznamu, k"ndidátú advokacie, ji1k byl'o vysloveno a odů
vodněno v roihodn.utí č. 5950 Sb. n. s. Ani jinak neníl z a ve den i 
kárného řílzení .překážkou záJpisu do seznamu Ikandidátů advokacie, 
neboť jen kárné odsouzeni (§ 12, pism. d) dlisdlP-l. statutu) za pod
mínek § 14, odst. 2, a § 15 disdpL. statutu J,est takovou překážkou. 
Ani o Uistanoven! § 5, odst. 1, novely k adv. ř. nelze důvodně opříti 
názor druhé stolice. Neboť řečené ust"novení předpokládá, ahy prak
tické zaměstnání kandidáta <Ld'!okacie v právní- s,lužlbě u advokáta bylo 
takové, aby si jím mohl plně osvojiti nejen teoretiaké právní, vědQmosti, 
ale i praktické znalosti, zkušenosti a svědomitost, kterých vyžadu.je 
provozování advokacie k spolehlivému zastulpování a hájení klientů, čili 
aby kandidát advokade si zjednal praxí nejen tuto "půsohi,llOst, ale 
i důvěryhodnost u obecensltva, které bude potřebovati pro své budoucí 
advokátní zaměstnání. Nejde tu však o to, aby si kandidát zjednal dů
věryhodnost vů,či aclvokátnímu stavu, jack bylo rovněž vyloženo v uve
deném již w7Jhodnutí nejvyš,šíiho sOUidu. Porušil-Ii tedy kandidát advo
kacie stavovské povinnosti a je-li proti němu zavedeno kárné řízeni, 
nemá to v záJpětí ztrátu '1půso'bilosti k zálpi'sQ1, do seznamu kandidáta 
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advokacie, nýbrž múže to vésti jen k .ieho kárnému odsouzení a pak 
teprve může nastati ,j,eho nezpůsobilost, aby Gyl zapsán do seznamu 
kandidátU advokacie (v případech §§ 12 dl, 14, odst. 1, a 15 di'sci'Pl. 
statutw). 

Splnil-li kand,idát advokacie zákonné podmi,ruky pro zápis do se
znamu kandidátů advokacie, nemá odepření zálpisu do seznamu kandi
dátů advokacie žádné opory v zá'koně, třebaže Gy mu snad advokát, 
k němuž kandidát advokacie vstoupil do pra'xe, neposkytoval dosta
tečné záruky po stránce stavovsky vý,chovné. I když jest povinností 
advokáta poskytnouti ikandidátu advokacie také mravní a stavovskou 
výchovu, není to zá!konným předpolkladem pro nabytí způsobilosti k zá
pi'su do seznamu kandidátft advokacie. OtázJkll 2lpllsobilosti kandidáta 
advokacie k ZáiPÍ'SU do seznamu kandidátů advokacie je řešiti podle 
jeh o vlastností a podle ~působu a rozsahu zaměstnán!" nikoliv podle 
vlastností onoho advokáta, u něhož jest prakticky zaměstnán. Nehe 
proto Dr. Franliišku H. od~pmi záJpis do seznamu kandidá,lů advokacie 
pro o.sobní' vlastnO'sti a povahové založenÍ' Dr. Tomáše Č. Poněvadž se 
druhá sto1i:ce vychá:zejk z jiného, právníiho názoru, nezahýva1la pře
zkumem ostatní-ch clůvodů, jimiž výibor advokátní, komory odůvodnil 
z<Lmítnutí žádosti o zápjs, pokládajíc je za podružné, bylo napadené 
usneseni zmšiti a na drlJlhé stolici bude, aGy věc posoudila i's hlediska 
oněch dalM,oh důvod'ů. 

čís. 16307. 

Správce OGchodního podniku, patřícího do pozůstalosti, není opráv
něn prodati bez schváleni pozůstalostniho soudu kancelářské zařízeni 
patřící k· podtttikuafl!i tehdy, převzal-li uvedené zařízenizaměstmmec 
podnilru na. úhradu svého mzdového nároku. 

(Rozh. ze dne 16. září 1937, Rv II 676/37.) 

Co do ,skultkového děje se odkazu1je na rozlh. Č. 15896 Sb. n. s. 
O d vol a c í s o u d po dalšim jednánú zamítl žalohu konečně. D Íl
va d y:Podle us~es,ení nejvy~ší'ho soudu ze dne 4. března 1937, č. j. 
Rv II 135/37-1, pmz byl zrusen rozsudek odvolacího soudu zamíta
jfcí žaliobu pro tentokráte, jest souizený spor řeši,ti tak iak~ by tu 
konku~snÍlho řílzení pozůstalosti po šimonu M. n"bylo,' a . za!bývati se 
jen.o,tazkou, zda žalo;b~em tvrzepé vlastnictvf' k vylulčovan)Í1m věcem 
platne. vZ?I,.klo. Odv~l,all! jest odu'Vodnéno. Právním důvodem na!bytí 
~hst,mctvl jest kUlpnI smlouva ze dne 17. června 1934. Jest neSlporné, 
ze p;edměty uvedené v řečené smlouvě nebyly vllastnictvím Rudolfa M., 
k!ery Pavlu H~dal pl-nou moc k jejich prodeji, nýbrž že patřHy do po
zusta~ost: 'eo SImonu M., ok ní~ se Rudolf M. phhllási,l jako dědic bez
pod?,1I1eicne. Rudolfu M. přeneohal pozůstalostní soud správu pozlIsta
losl! pOodl'e ~ 145 nesp. pat. a vedení i zďstupování obchodního pod
TIl!ku mstavI'teI-ova na účet pozllstalo·sti. Podnikem z.ůstavitele ši
mona M. byla továma na punčochy a pletené zboží. Rudolf M. pově-
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řen\' správou, vedením a zastupováním u,vedeného podniku mohl vyví
jeti jen takovou činnost, která odpovídá lIvedeným pojmům a nevybo
čuje z jejíloh mezí. Mohl' tedy konati všechno, co' souv,selo s provozem 
podni,l<u, na př. opatřovati suroviny, ~pracovávati je, hotové výrobky 
uváděti na trh (čl. 273 obch. zák), přijímati a propouštěti dělníky 
i jiné zaměstnance, vypláceti mzdy, sjednávati krátkodobé obchodní 
úvěry, zkrátka konaH vše, co směřuje k udržení a provozu podmku 
a nedotýl<á se podstaty (substance) podniku. Podle faktllry a žalob
cov,'ch údajt1 hyly přec1métem dotčené kupni smlouvy nálbyťko,vé a kan
celiřs'ké kllsy umístěné v ,kJwncelářslkJém oddělení továrny v K. (v ře
dHelně, účtMně, hlavní kanceláři, atd.). Není zajistépo'chyiby o tom, že 
zwřizení, tovární kancelilře jest určeno k tomll, aby mohl býti zřízen a 
spravo\Oán výrobní, nákUlpní a odbytový proces továrny. Je proto sou
čásH továrny právě tak, jako její technické zařízení (stroje), ul'Čené 
k výrobě s,amé. Kanceláře náležíl tudí,ž k podstatě podniku. K zdzení pod
staty nebo její č"s!l nebyl Rudol~ M. j$O pouhý správce pozůstalost
nlho jmění a zástupce pozůstalosti opdvněn. Mzdovou pohledávku ža
lobcovu mohl ovšem uspolwďiti jo bez zvláštního' svolení pozůstalO's.tniho 
soudu. To patří' - jak ll!Ž řečeno - k provozll obchodního podniku. 
MohlI však talk učiniti jen potud, pokucl se nedotýkal podstaty podniku. 
Vyvinula-li se situace tak zle, že zaplacení, žalohcovy mzdy mohlo býti 
uskutečněno toliko na újmu podstaty podniku, bylo podle § 145, 
odst. 2, ,co ř. s. nutno, aby sl opatři,j svolen.í pozústalolstního soudu. 
To se však nestalo, a proto prodej kancelářského zařízení· továrny firmy 
Šiimon M. v K. není právně účinný (roZJh. č. 10209 Sb. n. s.). talobci 
schá!zí (ll!drž platný důvod vlastnkkého práva. 

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

Důvody: 

Ač dovolatel slovně vytýká rozlpor se spi!sy (»nepřihlédl k důleŽÍ'
tým okolnostem«), čini věcně jen právní výtky, neboť dovozuje, že 
závěr odvolacího soudu, že věřitel:&kým výborem vyloučené věd nebyly 
právně a platně zcizeny, vedl by k nemožnému důsledku, že se staly 
»res. nullius«. Jde proto i v té příčině jen o právní otázku, tudíž ve
směs jen O dovolací důvod podle § 503č. 4 C. ř. S. Uvedený ná:zor do
volatelův jest mylný. VyloUiči1.n vWtelský výbor věd, o které jde, 
z konkursní podstaty, 'znamená to jen toHk (jak vysloveno bylo již 
v rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 4. března 1937, č: j. Rv.ll 135/ 
37-1, uveřejněném pod č. 15896 Sb. n. s.), že věc! ty JSOU mrmokon
kmsnfim jměním. Tím nastal co do tohoto jmění takový prilvni a skut
kový stav, jako by tll' konkursu nebylo, čili jměni to připadá opětně do 
volného nakládání původního vlastníka (úpadce), :pokud třetí osoba 
neprokáže, že jmění to bylo platně převedeno původním vlastníkem 
n0c>ojeho oprávněným zmocněncem do jejlho vlastnictví. Spornou 
otázku, zda jmění to při,padlo do vla,stni:ctví úpadci, v souzeném pří~ 
padl' jeho pozůstalosti, nebo třetí osolbě (žalobci), není o;právněn řeŠItI 
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věřitelský výbor, nýbrž procesní soud, a je proto také právně bezvý
znamné, z jakého důvodu vyloučil věřitelský výbor ony věci z 'kon
~urs:,f podstaty, a že ~ nim uznal vlastnictví žalohcovo. Stačí proto, 
ze veCI JSou z 'kon'l<ursm podstaty vyloulčeny, a nejc1e tu o »res nuHiUls« 
nýbrž jest sporná pouze otázka, zda jejich vlastníkem jest pozůstalost 
po šimonu, M., či žalobce. 

Dovolání však není důvodné ani potud, pokud doH,čuj.e, že zdzeni 
oněch věcí žalohci jest právně účinné. Jest nepopřeno, že Rudolfu M. 
byla pozůstalostním soudem svěřena správa pozůstalosti po šimonu M., 
jakož i vedení a zastupování zůstavitelova ohchodnílho podniku a že 
oprávněný zmocněnec Rudolfa M. Pavel H. uzavřel se žaÍobcer'n, dne 
17. června 1934 kupní smlouvu, již mu prodal dotčené věci za kupni 
ce~u 15.000 Kč na srážku jebomzd,ové pohleclá"ky. Rudolf M. byl 
ovsem podl:e § 810 olbč. zák. a § 145 nesp. řízení oprávněn v mez.ích 
tohoto svého zmocnění konati vše, čeho jest potřeb'Í k provozu podniku, 
tedy uzavírati obchody, to jest 'kupovati a ,prodávati zboží a Jin,é mo
vi,té věci (čl. 271 až 274 obch. zák.). Než při tom jest rozeznávati, 
~teré movi.té věci, čítaje v to zboží:, byl: oprávněn prodati s hl'edi,ska 
§ 145, odst. 1, druhá věta, nesp. pat. bez svolení pozů'stalostního soudu 
a které jen s jeho, svolením.' Předmětem prodeje bylo - souhrnně ře
čeno - kancelMské zaří'Zení, čiH: svršky, kteréhožto slova použilo do
tče?é . u'sta:,?vení § 145 .nesp. o pat. te. Rudolf M. i?yl oprávněn prodá
vatI z b o Z I bez svolem pozustalostnlho soudu, jest nepo:chyibné jak 
b.ylo vyloženo v rozhodnuU č. 1280 Sb. n. s., a o to také nejde. Mylně 
však vyvozuje dovolatel z onoho mzhodnutí nálzor, že Rudolf M. jako 
s~rávce P?zůstalosti byl 0frávněnJ;rodati i s vrš k y bez svolení, po
zustalostmho soudu, nelhot o tu otazku v řečeném rozhodnutí vůlbec 
neš!o, nýb~~ jediné o to; zda správce. pozůstalosti> jest oprávněn pro
d~tr z b o Z 1 bez ~vol!enl poz?stalostmho soudui, a bylo t"m rozezná
vano pouze mezI: zlvnostenskym podmkem, patřílCÍlm do po'Zůstalosti a 
mezi ostatními' pozúSltalostnítmi věomt, nepaúřídmi k ži\vnostenslké:nu 
podniku, k jejichž prodeji jest potřebí schválení pozltstalostního soudu. 

o V souzeném přípa~ě jde vš~k o,iinou o~ámku, zda totiž správce po
zustoalostnlh~ ohchodDlho podmku Jest opravněn prodati bez schválení 
pozust~lostnlh? soudu vedle 7Jbožli il j in é movité věci, pat ř í' c í 
k po?n.lku. Otazka' ta S?uvj:sí s' poJmen;' s:p~ávy jmění, kteroužto správu 
ozn"culje § 1029, druha veta, obc. mk. Jako propůj'čení moci aby 
spravce činn vše, čeho správa sama vyžaduje a co je s ní obyče'jně spo
Jen?, To z~an;ená,.'. že sp!.avované jměni nemá ležeti ladem, ný,brž že 
z neh~ mal' byh te:er;y.uzltky podle ~ásad řádného hospodaření" avšak 
tak, aby podstata jmenr byla zachovana aspoň v dosavadním stavu a 
aby se uži,tky z hospodaření neztenčovally. Nepalří proto i zcizení části 
~od.staty slPr~v?v,aného. jmění k bkové činnosti správce, která jest se 
spravoll obycejne spojena. Tak jest rozuměti pojmu správy vůlbec a 
tento. výkla~ plyne zřejmě i z §§ 109, odst. 2, a 112 ex. ř. K podstatě 
podmku patr'Í! nejen <budovy podniku, alé i veškeré jeho zařízení tudíž 
1 kancel.ářské z~!íz~ní. I: p~oto i v souzeném případě poklád~ti vy
lUičovane kancelarske zanzenl za takovou součástku podniku, k jejímuž 
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Zlcizení jest potřebí podle § 145, odst. 1, elruhá věta, nesp. pat. schvá
lení pozůstalostní-ho soudu. I když se zdzení stalo v souzeném případě 
proto, aby byla žalobci uhrazena mzda, a třebaže by šlo o obchod 
podle čl. 273 obch. zák., není to přece takové jednání, které o'byčeině 
bývá spojeno se správou podniku, poněvadž takovýto způsob mzdové 
úhrady nwí vůbec pravidelný ani obvyklý. Namítá-li dovolatel, že 
kancelářský nábytek jest snadno nahraditelný, že Rudolf M. si mohl 
hned příštího dne nakoupiti účelněj,ší, levnější a lepší nábytek a tak 
zlepšití provoz podníku, a že při několílkaJmilionovém podniku prodej 
několika kusů staršího kancelá,řského nábytku nehraie žádnou roli, ne
vyvrátil tím :shora vyslovený názor, že zdzování kanceMřs'kého z:aři'zení 
není o'bvyklou činností, správy podniku, ba naopwk připouští tím sám, 
že kancelářského nábytku jest potřebí k řádnému provozu .podniku. 
Dovolatel jest také na omylu" má-li za to, že nedostávající se schválení 
pozůstalostního soudu bylo nahrazeno usnesením věřitelského výboru 
ze dne 14. března 1936, proto prý, že podle rozhodnutí Č. 12967 Sb. 
n. s. vyhlášením konkursu na pozůstalost přestává působnost pozů'sta
lostního soudu a že další' řízení přechází na soud konkursní ana úřední 
orgány pozůstalostního řílzení. Neboť u'vedené rozhodnutí se tykalo 
jmění, které patřilo clo konloursní podstaty; kdežto v souzeném při,padě 
jde o jmění vyloučené z konkursní podstaty, takže nemllže býti před
m.ětem konkursního řízení, nýbrž jest volným uměním pozůstalostním 
a musí býti posuzováno podle obecných právních pravidel (§§ 12, 47, 
ods!. 1, konk. ř.). Důvodně uznal proto odvol,ací soud, že prod"i kan
celářského n<'lbytku jest právně neúčínný. 

čís. 16308. 

Otázku, kdo jest pomocným dělníkem ve smyslu § 341 ex. ř., jest 
posouditi podle předpisů živnostenského řádu (§ 73 živn. ř.). 

Při živnosti stavitelské jest pok1á<mti za pomocné dělníky jak zed
nlky, tak jejich přidavače. 

(Rozh. ze dne 17. zMí 1937, R I 1103/37.) 

Ex e k u ční s o u d vyhověl návrhu vymáJhajídho vHitele na po
volení vnucené správy stavitelSlloé živnosti a koncese provozované po
vinným. D ů vod y: Provedeným šetřením, zejména dotazem na ob
chodní a živnostenskou komoru v P., okresní úřad v P. a stavehní ředí
telství l.shoru bylo zjí,štěno, že dlužnÍlk provozuje koncesovanou živ
nostsltavitelskou, k jejiímUIŽ nastoupení se vyžaduje průkaz zvláštní 
způsob.Host!, a to s jedním kancelářským úředníkem a s občasnou vý
pomocI sveho bratra archítekta Jana W. Toho času však je u něho 
zaměstnáno na stavbě budovy lesníspr<'lvy v O. 15 zwměstnanců, tedy 
~Í'Ce. než 4 pomo.c~íci. Jsou proto u něho ~plněny předpoklady zpeně"
zem koncesovane zIVnosÍl podle § 341 ex. r. Rek u r sní s o u d za
mÍ:U návrh. 
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N e j v y Š š í s o 'll d obnovil usnesení soudu prvé stoHce. 

Důvody: 

Ndze přisvěclčiti názoru rekursního soudu" že s hlediska § 341, 
odst. 1, ex. ř. ndze za »pomocné clělníky« při stavitelské živnosti po
kládati obyčejné dělníky, nýbrž jen pomocníky vyššího druhu. Otá'Zlku, 
kdo jest podl'e dotčeného ustanoveni »pomocným dělníkem« (»Hi1fs
arbeiter«), jest posouditi podle předpisů živnostenského řádu, neboť 
§ 341 ex. ř. na něj svým obs<ťhem poukazuje. Podle § 73 živn. ř. jsou 
pomocnými dělníky (»Hí1fsarbeiler«) všechny pracovní osoby, které 
při živnostenských podnidch JSOll v pravidelném zaměstnání, bez roz
dílu věku a pohlaví, a to pomocníd (obchodni pomocníci, tovaryší, 
sklepníci, kočí při žívnostech dopravních a pod.), tovární dělní'ci, ulčed
níd a ony osoby pracovní, jichž se Ulžívá k podřízeným službám pomoc
ným při živnosti. S hledi'ska dotčeného zákonného Ulstanovení jest tedy 
za »pomocné dělníky« při živnosti stavitelské pokládati nejen vYUlčené 
zedníky, nýbrž i jeji,ch přidavače, jejichž práce je v živnosti stavební 
po případě při provi<dění stavby stále nutná, takže jsou v nerozlučné 
spojitosti s vlastní živnostenskou činností vyučených zeelníků. Bylo-li 
tedy soudem prvé stolice zjištěno, že povinný zaměstnává na stavbě 
budovy lesní správy v O. 15 zaměstnanců, je rozsah jeho staviteliské 
živností takový, že je na ni podle § 341, odst. 1, ex. ř. možná exe
l<t>ce vnucenou správou. BylO proto odůvodněnému dovolaJcímu rekllrsu 
v)'ihověno. 

čís. 16309. 

Pokud jest politickou obec pokládati za stavebnici školy z pohodlí, 
přesto, že při zadání a provádění stavby školy vystupovala místní školní 
rada a že pro stavbu školy nebyla odhlasována finanční úhrada (§ 10 
zák. Č. 329/1921 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 17. zMí 1937, Rv I 246/36.) 

žalobcí se domáhaji jako postupníd Emanuela D., stavitele v H. M., 
zaplacení 48.012 Kč 15 h s přís!. na žalované politioké obci B. a osadě 
B. K odůvodněni žaloby přednes'li: Dne 27. dubna 1927 se obecní, za
stupitelstvo žalované politické ohce B. usneslo, aby byla příslušným 
úřadům .podána žádost o povolení stavby měšťanslké školy v B. Poté 
podala obecní rada žalované obce B. žádost k zemské školní radě vP., 
aby bylo zavedeno šetření o zří'zení dotčené měšťanské školy, a v ní 
uvedla, že potřeba oné školy pro B. a široloé okoIi jest nutná, že byl 
zříun komitét ze zástupců obce í osady B., který podnikl da<l<Šf kroky 
k úskání; potřebného k"ipitálu k postavení školy, a že té doby je kapitál, 
potřelbný k postavení měšťanské školy, již zajÍ'Štěn. Dne 16. července 
1927 se obecní zastupitelstvo žalované obce usneslo, že Se obec B. 
zavazuje hraditi ve'škerý niuklad ~pojený se zří'Zením a vydržováním 
měšťanské školy v B., že schvalUlj'e př.íspěvek žalo'vané osady B. na 
stavbu školly a že zřizovatelem školy je o,becní zastupitelstvo za těchto 

68' 
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podmínek: Politioká obec B. bere na sebe zřizení a vydržování mes·· 
ťanské školiy a v .pří,čině rozhodování mají právo osada B. a Spořitelní 
a záložni spolek v B. jako hlavní čínítelé. Příspěvku osady B. nesmí 
býti upotřebeno k jinému účelu než na stavbu měšťanské školy v B. 
Toto usnesení obecního zastUi]Jitelstva žalované obce B. bylo předlo
ženo k schválení nadřízené okresní správní komisí v N., a ta výměrem 
ze dne 6. prosince 1927, č. j. 1082/2, závazek obce B. schválila tak, 
že při,škol.ené obce mají hraditi toUko dobrovolné přisipěvky, poněvadž 
jde o školu z pohodlí a ne z nutnosti. Dne 29. listopadu 1927 se osadní 
zastupitel,stvo v B. jednomyslně usneslo, že se na vyzvání okresní 
správní komise v N. doplňuje usnesení osadního zastupitelstva ze dne 
13. ledna 1927 o .příspěvku osadry B. na z,říizení měšťanské školy v B. 
v č<ÍJstce 500.000 Kč taM, že si vyhrawje, že osadě B. bude přÍiznáno 
právo ~polUlrozihodování ve věd ~říizení a stavby měšťanslké školy v B. 
TaJkto došlo k formálně hezvadnému usnesení ohe'cnílho zastuipitelistva 
v B. i osadního zastulpitel'stva v B. a obě usnesení byla okresní' správní 
komi,sí v N. s'chválena. Pak bylo nařízeno okresním školním vý1borem 
v Ch. :komisionální ří,zeni na dne 20. března 1928, k němuž byli obes,láni 
všichni zájemci, zejména obecni zastupitelstvo žalo'vané obce a osadni 
zastupitelstvo žalované osady. Celého komisionálního řízení se zúčast
nili l1mocnění zástupci jak obecního, tak osadního zastupitelstva, a ti 
také vlastnoručně podepsali příslušný protolko]' jménem obecníhO' a 
osadního zastupitelstva. Výměrem ze dne 2. listopadu 1928 zřídila 
zemská školní rada v P. v dohodě se zemským správním vý1borem smí
šenou školu měšťanskou na žádost obecní rady obce-městyse B. v B. 
s českým jazykem vyu1čovacím, při čemž bylo výslovně uvedeno: "Zři
zujíce tuto školu měšťanskou, přihlížíme k tomu, že obecní zastupi
telstvo v B. usnesením svým ze dne 16. července 1927, schváleným 
ukresní správní komisí v N., se pravoplatně zaválzalo hradíti veškerý 
náklad, s,pojený se zřilzením a vydržaváním měšťanské školy vB., po
loud povinnost takovou ukládá zákan školní obd, tedy aspoň v té míře, 
jak ustanovuje § 2 zákona ze dne 24. února 1874.« Takto nadřízené 
úřady samosprávné i úřady školské závazek obce a osady B. ,potvrdilly, 
přij.aly a uznaly Um, že dal,y svolení k zřízení měšťanské školy v B. 
Rovněž druhého komisionálníihořízení podle § 27 stav. ř. prO' ČeChy 
o novostavbě měšťanské školy v B. se zúčastnili mimo zástupce úřadu 
též zástupci žalované obce a osady B., kteří také vlastnoručně pode
psali protokol o tom zří'zený. Dne 29. září 1929 byla konána společná 
schůze zástupců žalované abce i asady B., v níž byl zjiMován výsledek 
ofertního řÍ'zení a usneseno, že zadání stavby firmě Emanuel D. v H. M. 
naJbud'e platností podepsáním obapolné smlouvy. ZadávaJcí listinu se
psal stavební rada M. z Ch. Její obsah byl probírán v zasedání místní 
školní raďy, obecního zastupitelstva i osadního zastl1pitelstva. Stala se 
tedy VŮ'ČÍ Emanuelu D. smluvní stranou i žalovaná obec B. i osada, a 
jsou prato uvedené strany ze stavby uvedené školy stejnou měrou za
vá'Zány. Stavebnicí měšťanské školy v B. nebyla mÍ'stní škalní rada, 
neboť ta je pouze ·orgánem školní obce a nemá způsobHosti vystupovati 
jako strana u .SOUdll. Když později obec B., nemajíc dostatek peněz 
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k vedení stavby měšťanské školy, žádala okresní úřad resp. okresní 
výbor v Ch., aJby ná!klady na stavbu, zařízení a vydržování měšťanské 
školy byly přeneseny na všechny obce, které řečené škole jsou pnško
lenl', rozhodl O'kresní výbor v Ch. dne 30. července 1931, že náklady 
ty má hraditi obec B. podle svého usnesení ze dne 16. července 1927, 
schváleného akresní správní kamisí v N., a že přiškolené obce mají 
hraditi toliko dobrovolné příspěvky, poněvadž jde o škalu z pohadl,í 
a ne z nutnasti. Uvedené rozhodnuti' je pravoplatné. Žalovaná obec B. 
podala dne 30. "Dpna 1932 žádost za ubnovu řízení a úhradě nákladů 
na stavbu dotčené školy, ale okresní vý1bor v Ch. žádost tu zamítl dne 
14. února 1933. Podle spisů akresního úřadu v Ch. !jest stavebnicí- měš
ťanské školy v B. žalovaná ,palitická obec a nikoli škalní abe'c. Roz
hoďnutí to je pravoplatné. Stížnost obce R do WZ1počtu a rozvrhu. pří~ 
rážek rážek byla v druhé správní. stolici zamítnuta a hyl'o s konečnou 
,platností rozhodnuto, že n<ÍJklad na stavbu a vydržování školy musí hra:,
diti politická obec B. Obec B. podala ske proti tomuto rozhodnutí> stíž
nost k nejvyšš,ímu spráiVní.mu soudu, ale nežádala v ní o přiznáni od
kladného účínku. Stavitel Emanuel D., jemuž byla stavba měšťanské 
školy v B. zadána, má proti žalovaným za dodání materiálu na stavbu 
uvedené školy a za konané práce dávno splatné poMedávání vke nebO' 
méně 350.000 Kč, z nichž žal"bcům postoupil zažalovanou, částku. 

Žalovaná obec B. a osada B. namítal,y mimo jiné, že nehyly sta
vebníky měšťanské školiy vB., ný'brž že stavebnud byla místní školní 
rada v B., která si sama vyžádala nabídky od stavitelů, práci na stavblli 
školy jim sama zadala, aniž předložila zadávací smlouvu a rozpočty 
žalovaný1m. V rozpočtu žalované CYbce na rok 1927 a další leta í na dří
věj-ší leta nebyla zařaděna ani jediná výdajová, ano úhradovápoložk~, 
tý1kajíd se měšťanské školy v B. Byla by ,proto zadávací smlouv~, 
i kdyby byla uzavřena na základě řádného usneseni' obe,cníha a asad
núho zastupitelstva, v rozporu s' předpisy §§ 10 a 14 obecní finan.ční 
novely č. 329/1921 Sb. z. a n. Padle § 14 řeč. nov. by se obec a osada 
musily usnésti na výplatě a usnesení takové hy bylo n'1platné, ,poněvadž 
podle § 10 uved. nov. vydání., jež nejsou uvedena v rozpočtu, nesmějí 
býti činěna, není-Ii zároveň zabezpečena jejich úhrada, což se v sou
zené věci nestalo. K vzniku závazku pro ubec a osadu B. hylopotřebí 
výslovného projevu zavazovací:ho, totiž usnesení abecního a osadního 
zastupítelstva podle § 31, odst. 5, čes. obe.c. zříz. Takovéto usnesení 
se nestalo, nemělo patřebného vyššího schválení, a proto nemohl ani 
abecní starosta, ani úřaduFcí náJměskk asady B. pouhým podpisem 
zadávací smlouvy ze dne 28. prosince 1929 ani žalovanou obeic R, ani 
žalovanou osadu zavazovati, neboť k tamu neměl zákonné pravamoCÍ'. 
V obecních a osadnfch protakolech není o takavémto zmocnění zápisů. 
Schů,ze ze dne 12. prosince 1929 a ze dne 27. ,prosince 1929 ·byly se-hůze 
místní školní rady, arci za přítomnosti abecního a osadního zastupi
telstva, ale počtem a způsobem svolání neodpovídajícím formálním ná
ležitostem řádné schůze obecního a asadníha zastupitelstva. členové 
ti nebyli také k žádnému jednání zmocněni. Zadávací smlouva nebyla 
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ve schúzkh projednána a bylo o ní jednáno jen ve schůzi k usnášení 
neschopné. . 

S o u d IP r v é s tol i c e uznal žalovanou .obec povinnou podle 
žaloby, kdežto stran žalované osady žalobu zamítl. O d vola c í s o u d 
nevyhověl odvolání žalované obce. O ů vod y: Žalovaná obec B. po
žádala, jak nesporno, zemskou školní radu o zřÍ'zení měšťanské školy 
v B. a ta zřílzení povolíla hl'edíc na převzatý závazek žalovanou obcí 
k úhradě nákladů spojených se zřízením a vydržováním školy. Stavbu 
školy ovšem prováděla a staviteli Emanuelu O. zadala, jak odvolací 
soud zj>šťuje z předložených HsUn a ze svědecklÍ'ch výpovědí, místní 
školní rada, avšak to nic nemění na povinnosti žalované obce k zapla
cení zažalovaného a, jak soud prvé stolice zjistí1, správného a spla!
ného účtu za cihly Uiipotřebené ke stavbě školy. Místní školní rada ]e 
pouhým orgánem školní obce, která je záJkonem povolána, ahy j"jí 
školní záležitosti obstarávala, zejména i školní rozpOočet sestavovala. 
Jednala tedy při sjednávání, zadáJvaoi smlouvy stavební jako zástupkyně 
a "mocněnkyně školní obce, kterou jest v příčině sporné školy místní 
ohec B. (žalovďná), která jest v této vlastnosti povinna hraditi náklad 
spojený se zřízením a udržován,m školy jak podle školních zákonů, 
tak podle vl<l!stního a nadřízeným úřaďem schváleného usnes,ení ze dne 
16. července 1927 a konečně i podle pravqplatného rozhodnutí přísluš
ných úřadů správních, jich,ž rozhodnutím jest soud po stránce materiální 
váJzán. To vychází a zjišťuje odvolací soud z předložených spisů okres
n,ho úřadu v Ch., podle ni,oh,ž hyla obec B. (žalovaná) rozhodnutím 
okres,ního výlboru v Ch. z 30. července 1931 a ze dne 14. února 1933 
u!znána povinnou hraditi stavební náJklady sporné měšťanské školy, za
řaditi je do rozpočtu a postarati s'e o jejioh úhradu, aniž byl jejím pří
sltušným stí'žn"ostem, vznesený:ffi na nejvJš.ší správní soud, Ip'Ťilznán od,
kl!adný účinek. Žalohci jsou proto ime cesso za stavitele Emanuela O. 
oprávněni žádati z'1pla,cení čirsti stavebního účtu za dodané cihLy na 
objednanou stavbu měšťanslké školiY od žalované obce, jejíž místní 
školní rada jako !k tomu povolaný její orgán objednala stavební, dílo 
u jmenovaného s,tavitele (§ 1170 obč. zák. anebo i, podle § 1042 
obč. zák), neooť byl na stavbu školy Ulčinen náklad, který žalovaná 
obec podle zákona jest povinna hraditi i tehda, kdyoy se mistní školní 
rada nepokládala za legiHmovanou !k objednávce. 

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

O Ů v od y: 

ByllO z~.j,štěno, že s,tavbu měšťanské školy prováděla a ji též staviteli 
O. za,dala místní šlkolní racla v B. Mústní školn, rada jest arci podle 
§ 17 zá:k. Č. 292/1920 Sb. z. a n. orgánem š k o 1 n ,í IObce a tudÍ'ž 
i místní školní rada v B. jest orgánem školní obce b-ské, pro kterou 
také měšťanská škola v B. byla zřj,zena, ale z toho, - že jde jen o školu 
z pohod1.í, že hraditi veškeren náklad s jejím zřízením a vydržováním 
spojený se zavázala usnesením svého obecního zastupitelstva ze dne 
16. července 1927 Ipravophtně jen žalovaná pol i t i, ck á o o e c B., 
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jeji,ž starosta prováděje toto usnesení, také spolupodepsal zadávací 
listinu, - jest odůvodněn závěr, že místní školní rada v B., pokud pro
váděla stavbu této školy a ji staviteli O. zadala, jednala jen jako zá
stupkyně a že oyla zmocněnkyně žalované politické obce B. Bylo také 
zi,i,štěno, že dotčené Uisnesení obecnihOo zastulpitelstva žalované ohce ze 
dne 16. července 1927 bylo schváleno okresní správní komisí v N., že 
měšťanská škol,a v B. byla pa1k úÍZena zemskou školní radou v dohodě 
se zemským správním výborem na žáJdost žalované obce a hledíc na 
její závazek, že bulde hraditi veškeren náklad s jejím zřízením a vy
držováním spojený, a že okresní vlÍ'bor v Ch. uznal žalovanou obec B. 
povinnou hraditi, stavební náklad měšťanské školy v B., zařaditi jej do 
cYbecniho rozpočtu a postarati se o jeho úhradu, aniž byl při'ZDán od
kladný účinek jejím stížnostem, které podala na nejvyšší správní' soud. 
Po formální, stránce není proti těmto rozhodnutim správnich úřadů 
v dovolání brojeno, tvrdí se jen, že soucl není, jimi vázán po stránce 
materiální. Dovolací soud však schvaluje opačný názor odvolacího 
soudu, který se shodul}e se stálým m~hodováním nejvyššího soudu 
(srv. č. 2198, 11656 a 14440 Sb. n. s.). Protože pak uvedené u!snesení 
obecnílho zastupitelstva v B. hylo příslušným nadřJ.zeným úřadem ,~r~vo
platně s'chváleno, nelze se z~býv,ati ani nirmitko~ čin~.nou:~roh Je~h~ 
platnosti z důvodu, že nebyla opatrena a odhlasovana pnslusna fmancnt 
úhrada (§ 10 zák. Č. 329/1921 Sb. z. a n.). Že pO'fušení řečeného zá
konného ustanovení nečiní usneseni obecní'ho zastupitelstva zmatečným, 
bylo vyloženo v rozhodnutí nejvyššiho správního soudu z 28. Června 
1924, Č. 43.0.0 (Boh. A 3826), k němuž se odkazuje. Potlhé :podání 
stížnostil k nejvyššímu správnímu soudu nemá odkládacího účinku 
pro pravoplatnost a vykonatelnost nálem správního úřadu a neni dů
vodem ani pro přerušení sporu (s,rv. Č. 2497, 6552, 5592 Sb. n. s.). 

čís. 16310. 

V otázce přechodu pohledá"ky bývaléhO mocnářství RaklOusko
uherského na československý stát podle zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. 
rozhoduje jen to, zda dlužník měl dne 28. října 1918 své bydliště na 
území Československé republiky. Nerozhoduje, zda dlužník byl též čes.
koslo\lenským státním příslušníkem. Pohledávka ze zápůjčl{)', jež přešla 
podle řečeného zákona na českoSllo\lenský stát, je splatná v českoslo
venské měně (§6 zákona č. 187/1919 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 17. září, 1937, Rv I 1613/36.) 

československý stát se na žalované domáhá žalobou, aby byla 
uznána povinnou zibplatiti Národní bance československé (bankovnímu 
úřadu ministerstva financí v Hkvidaci) v Praze proti vrácení zastave
ných válečných půjček částku 20.700 Kč s úroky podle toho času běžné 
lombardní sazby pro státni papíry, činícími 7% ode dne :podání žaloby 
do zaplacení. Žalujíd stát tvrďí, že jde o zápůjčku, kterou dne 23. května 
1916 přijala žalovaná od Válečné zá,půijlČkové pokladny ve Vídni podle 
dlužnilho listu Č. 9354 a za kterou dala do zástavy upsanou třetí váleč-
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nou půjčku 24.000 K nom., že podle mírové smlouvy Saint-Oermainské 
a zákonných předpisů ji prov.rdějícíoh přešla pohledávka z dotčené zá
půjčky dnem 28. října 1918 v jeho majetek, že dlu,žní lis,t í zástavu 
od původní věřitelky převzal a že je žalovaná zavázána zaplatiti mu 
dlužnou částku s tříletými úroky v československých korun.rch .. žalo
vaná namítala mimo jiné, že splništěm byla Vídeň, poněvadž zápůjčka 
byla d"na k lhpsání, válečné půjoky a upsllní to se stalo ve Vídni. Se 
zřetelem na to, že se podle splniště řídí měna, mohl> hy prý žalující' stát, 
je-li k vymáhání zápůlčky vůbec oprávněn, žádati toliko zaplaceni v ra
kouských komn.rch anebo v šilinci,ch podle poměru 10.000 K = 1 ši
linku" to prý tím spíše, že žalovaná jest rwkouskou státní, příslu;šnicí 
a že se proti ,převedeni oné válečné pů~.čky clo území Československéh~ 
státu výslovně ohradila:, dále že by Československý stát, kd)'by žalo
vaná měla dluh platiti v československých korunách, hyl nespravedlivě 
obohacen a že se takový požadavek příčí též dobrým mravům. S o u d 
p r v é s t o I i c e zamí,tl žalobu zcela. O d v ol ac í s o u cl uznal: co 
do částky 18.000 Kč s 5% úroky ode dne 28. Července 1931 podle ža
lohy. D ů vod y: Prvý soud UIznal,. že pohledá\Oka ze zápůjčky, o niž 
v souzené věd jde, přešla podle zákona ,č. 354/1921 Sb. z. a n. na čes
koslovenský stát a že nemá významu ciZÍ' státni příslušnost žal:ované, 
poněvadž uvedený zilkon mezi přis,lušníky Československé repulbliky a 
příslUlšniky ciz.ími nerozUšuje. To stanovisko jest správné, ale nelze 
souhlasiti s' tím, když přes to žaloblh zamítl proto, že žalujíd stát není 
oprávněn žádati placení v československý,ch korunách. K s'vému roz
hodnutí dochází prvý soud takto: Má za zj'štěno, že válečná půjčka 
hyla roku 1916 upsána ve Vidni a že sice žalovan.r tehdy měla, jako 
až dosud má, své bydJi,ště v území Československé republ·iky, že však 
místem plnění' pro tento zápůjčkový obchod byla Vídeň, že tedy podle 
vůle smluvců měla žalovaná zapůjčenou částku zapiatiti v sídle věři
telky, t. j. ve Vídni" že tam byla zápůjčka splatná, a že Se ,proto žalobce 
nemúže odvolávati na předpis § 6 z,rk. č. j 87/19i19 Sb. z. a n., nýbrž, 
že když věřitel, t. j. Válečná záJpůj,čková pokladna měla dne 26. února 
1919 své sídlo ve Vídni a dlu,žnice své bydHště v Československé re
publice, má býti dlwh uzavřený v starých rakoUlských korunáoh zapla
cen podle čl. 1 a 11 úmluvy č. 60/1926 Sb. z. a n. takovým způsobem, 
že se na jednu starou rakouskou korunu počí.tá jedna rakouská ko
runa. Neudržitelnost tohoto odůvodnění je zřejmá. Procesní soud sice 
U'zná'Vá, že podle úkonač. 354/1921 Sb. z. a n. přešla pohledávka ze 
zápůjčky na Československý stát, ale přehhží ustanovení § 7 řečeného 
zákona, že totiž rozhodUljící dobou' IPro nabytí tohoto majetku žalobcem 
jest den 28. října 1918. V ten den tedy nebyla jilž Válečná zápůjčková 
,pokladna ve Vídni věřitelem žalova1né, nýbrž byl jím žalují1cistát, takže 
oba Ílča'stnki zápůjčkoveho poměru měli dne 26. února 1919 své sídlo 
(bydli:ště) na československém státním územi, a že proto úmluva č. 60/ 
1926 Sb. z. a n. pro souzený připad neplatí. Právní posoU'zení, z kterého 
prvý soud vycházel, není podle toho správné. To platí i o jeho úsudku, 
že zápůjčka je splatná ve Vídni. Jest ovšem zji'štěno, že byla učiněna 
k upsánI vál1ečné půjčky a že se upsání to stalo ve Vídni, ale i kdyby 
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se hledí,c na to připustilo, že byla původně splatná ve Vídni (rozh. 
Č. 3592 Sb. n. s.), slUlší míti na myslí, že pozdějšími úkonnými předpisy 
byl právní poměr ji se týkající nově upraven. To se stalo zákonem 
č. 354/1921 Sb. z. a n., podle něhož přešla pohledávka ze zápůjčky na 
žalující stát, takže od 28. října 19,18 nebyla žalovaná Fž oprávněna 
platiti Válečné zwpůjčkové pokladně ve Vídni, ale toliko novému vě
řiteli, t. j. Československému státu. Poněvadž žalovaná měla a má 
své řádné bydliště na územú· uvedeného státu, nemůže býti poch)'bnosti, 
že se od uvedeného dne zllpů,j,čka stala splatnou v Československu. 
Potom však o ni platí předpis § 6 zák. Č. 187/1919 Sb. z. a n., podle 
něhož se závazky, mějíd na koruny rakoUlskoU'herské měny, které jsou 
splatné v oblasti československého státu, platí v korunách českoslo
venských, při čemž se počítá jedna koruna československá za jednu 
korunu ra:kouskoUlherskou.Úmluvy mezi republiikou Československou a 
republikou rakouskou č. 60/1926 Sb. z. a n. tu, jak ji'ž bylo uvedeno, 
nelze užíti a rovněž tak ne § 39 nařízení č. 246/1919 Sb. z. a n., na 
který se žalovaná též odvolává. Dotčený předpis se totiž týká převzetí 
a vyúčtování lombardu a. t. d, Rakouskouhers!ké banky, kdežto v sou
zeném případě běží o zá!p'ůj,člm, která nebyla poskytnuta touto bankou, 
nýbrž Vál,ečnolh zllpůU'čkovou pokladnou. Uvedená pokladna byl'a zří
zena cís. nař. č. 248/1914 ř. z., byla ústavem státním a Rakousko
uherská banka jí jen poskytovala místnosti k provildění' jejích obchodů. 
Jinaký poměroboUl ústavů nepadá na váhu, když jest jisté, že posky
tovatelem zllpů,jčky byla jedině Válečná z"pů'joková pokladna. Že státní 
příslušnost žalované nemá významu, dobře vystihl' již p.rvý soud. Jen 
se podotýká, že by í tehda, kdyby se sporný poměr měl posl1zovati 
podle úmluvy č. 60/1926 Sb. z. a n., byla žalovaná: povinna platiti ko
mn.ami českoslovenslkými v poměru 1: 1, což vy,svítá z čl. 42 a čl. 1 
řečené úmluvy, poněvadž by se žalovaná ,podle svého bydliště musila 
pokládati za »československéh·o dIUlžníka«. K vyvn\cení' 1JbývaJjících ná
mitek žalované slUlšf uvésti, že o nespravedlivém ohohacení a o po
žadavku příčÍiCím se dobrým mravům nemůže bý.u řeči, když se žalobní 
nárok na placení v československých korun<ÍJCh opírá o zákonné před
pisy a úmysl' v § 1295, odst. 2, obč. zák. předpokládaný vůbec nebyl 
tvrzen. žalob-ní nárok co do kaJpitálu 18.000 Kč je tedy oprávněný. Co 
se týká úrol<Jů, nelze žalobci UIpírati právo na úro:ky za tři leta od h
loby, z:pět počítajíc, a pak dále až do zaJplacení, ale hledíc na nedo
statek úmluvy nemůže si ty úroky přiraziti ke kapitálu a z celé částky 
pak ode dne žaloby žádati úroky další (§ 3 a) zák. č. 62/1868 ř. z.). 
Co do výše úroklt měla žalovaná ,podle dlužního listUl platiti 1 % nad 
směnečnou eskontní sazbou RakoUiskouherslké banky. Zmšením uvede
ného ústavu se tato úmluva stala neúčinnon a na věc nutno pohlížeti 
tak, jako by o výši úroků nebylo nic ujednáno. Hledíc na to nutno při
znati žalobci právo toliko na zákonný úrok 5%, jak jej také za dobu 
před žalobou požaduje. Úroky 7% podle běžné lombardní sazby pro 
státni papíry nejsou odůvodněny ji,ž proto, že v době podání žaloby 
sanba ta činila jen 5%. Za toho stavu věci slUlšelo odvolán, částečně 
vyhověti. 
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N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované. 

D ů vod y: 

V ?táz~e, .zda zažalovaná pohledávka přešla na žalují1cí českoslo
vensk~ stat, je rozhodu1jíd jediné to, že žalovaná měla dne 28. řijna 
1918, jak nepopřeno, své bydJi,ště v tUlzemsku, protože touto skuteč
no,sY byla ona pohledávka v tllzemiYku zmístněna, jak správně uznaly 
mzs~ soudy) lze tu pouká1zati ~menovitě na předpis § 18 Č. 3 ex. ř., 
ktery za ml'sto zabavené pohledávky stanoví bydliiště poddlužníkovo. 
V tom směru tedy otázku tuto posoudily správně a nezáleží ani na tom 
zde je ~alovaná tuzemskou státní příslušnid, ani na tom, kde byla on~ 
pohledavka spl'atná anebo kde úpisem vzni.kla, a zda je v nějaké hos
podářské nebo právní souvislosti s úpisem válečné půjčky. 

V otá:ce .měny, v ní'ž má žalovaná platiti, poukazuje dovolání na 
§ 905 obc. zak., který však V souzeném případě nemá místa, když věc 
nutno posouditi podle zvláštníoh zákonů. Odvolací souď správně po
Ulk!,zal' na to, že ani v té ot"zce státní' příslulšnost žalované nerozhoduje, 
~. z~lovana s.e am n,epokusila vyvrátiti s'právný důvod odvolacího soudu, 
Jlmz se v otazce meny dovol"vá také předpisUl čl. 42 mezistátní úmluvy 
č; 60/1925 Sb. z. a n., 'která pro územÍ- obou státu má platno-st zákona. 
Z.cela ?e:významná jest n,rmi'tka, že bydliště v rozhodující době jest 
VICe mene nahodIloU' skutečností, neboť n'a onu skutečnost poutá zákon 
určité .právní účinky; nezáleží ani na tom, co snad mohla žalovaná 
v~nč~ně . v~lečné půjčky učiniti a proč nic neUlčinila, ;protože by 
~e J~k~koh uprava v Rakousku- nebyla mohla dotknouti práva zájm'Í 
z~lu'Jl'clho statu. Nerozhoduje také, zda a pmč hyla válečná půj,čka 
pl~evedena do tu~emska. Dovolatelku lze jinak poukázati na správné 
duvody napadeneho rozsudk!U. Jeho vykonatelnosti není na závadu, 
bylo-I! ža!ujídmu. státu u~oženo vrácení zastavených válečných půj-ček, 
protoze .zalovana nemuSI tohoto oprávnění užm; na její' povinnosti 
k placenI se tím však nic nemění. že nejde u- žalu~ídho státu ani o bez
důvodné obohacení" ani o nárok, který by se příčil dohrým mravům, 
vyložil správně odvolací s@d. 

čis. 16311. 

Nejde o zmatečnost podle § 477 Č, 4 c. ř. s., nýbrž mUže jíti jen 
o vadnost řizet1il, stalo-Ii se vadné doručeni ve smyslu § 375 odst. 2 
c. ř. s. Zmatek podle § 477 Č. 4 c. ř. s. má na mysli obesláni ;trany v~ 
smyslu § 131 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 17. září 1937, Rv I 912/37.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu o zji·štění nemanžel"kého 
otcovství a plaJcení výživného, ani'ž provedl důkaz výslechem stran. 
O d v o .1 a c í s O;ll d opakovav důkaz výslechem nemanželské matky 
a UlpustlV od naří.zeného již důkazu výslechem stran, uznal podle žaloby. 
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N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Vadnost odvolacího řízení spatřuje dovolatel především v tom, že 
nebyl proveden důkaz jeho výslechem jaJko strany, ač byl důkaz ten 
odvolacím soudem při'puštěn, obsílka však nebyla dovolatel-i řádně a 
včas doručena, takže se k výslechu nemohl dostaviti. Nesprávné obe
slání strany k provedení důkazu výslechem stran zakládá toliko vad
nost řízení podle § 503 Č. 2 c. ř. s., nikoliv z,matečnost podl'e § 477 
Č. 4 c. ř. s., pokud jde toHlko o vadné doručení obeslání straně ve smyslu 
§ 375, odst. 2, c. ř. s. a pokud jinaik byla strana k roku fádně k rukám 
svého právního zástupce obeslána. Neboť obsílkou podle § 375, odst. ~, 
c. ř. s. je strana obesílána k svému v Ý s I ech u jako průvodnímu pro
středkul, nilkoli k pro jed n á v á n í U'ledenému v § 477 Č. 4 c. ř. S., 

který má na mysli obeslání strany ve smyslu § 131 c. ř. s. V souzeném 
p-řípadě byl právní zástupce clovolatelův o roku odročeném na den 30. pro
since 1935 zpraven při odročení. Není tu proto zmatečnosti" k ní~ by bylo 
p-řilhHžeti z moci úřední, a poku.d je zptrwb provedení obesláni dovo
latele k roku vytýkáon s hlediska § 503 Č. 2 c. ř. s., není jeho výtka dů
vodná. Z důvodu rozsudku druhého soudu je viděti, že ul,pU'stil od na:
řízeného i'ž ďtrkazu výsledhem stran i proto, že po opalkování' důkaz" 
svědkyní Mari,j M. pokládal tento důkaz, jenž ostatně ani v prvé stolici 
nebyl proveden, za zbytečný, Stačily-li však odvolacímu soudu 
k zji,štění rozhodných ~kutečností jiné provedené důkazy, nezakládá 
nepřipuštění podpůrného důkazu výslechem stran (§ 371, odst. 2, c. ř. s.) 
vadnosti řÍ'zení a mohl odvolací soud od tohoto důkazu upustiti, ať už 
se žalovaný k roku dostavil či ni!ko1iv, bez zřetele na to, proč nepřišel. 
Není proto třeba v sou,zeném p'ří'Padě řešiti otázku, na jakou adresu 
měla obsílka žalovanému samému správně býti doručena, neboť stačilo, 
že jeho právní zástupce byl řádně obeslán, a mimo to také byl odvo
lacímu Učení přítomen. 

čís. 16312. 

Lokomobila a rámová pila (katr) se součástkami se staly přes vý
hradu vlastnického práva sjedltanQu dodavatelem příslušenstvím nemo
vitosti kupitelovy, jestliže byly jím (kupitelem) postaVielly na nemovi
tosti s poznatelným úmyslem, aby se jich na ni trvale užívalo a výhrada 
práva vlastnického nebyla poonamenána ve veřejné knize. 

Spojeni lokomobily a rámové pily (kafru) s nemovitosti nebylo zru
šeno už tím, re vlastník nemovitosti zastavil a odhlásil živnost, při níž 
se stroje uživalo, a že odevzdal certifikát lokomobily dodaMateli. 

(Rozh. ze dne 17. září 1937, Rv I 1430;37.) 

Srv. rozh. Č. 15502, 15387, 15201, 14788, 13312, 12106, 11200, 
5248 Sb. n. s. 



- Čís. 16312 -
1084 

Žalující firma - strojírna hospodářských strojů a slévárna železa -
se n~ žalova?ých domwhá nepřoípustnosti výkonu exekuce, povolené jim 
pro li povmnym Joselu a Anně s-ovým zájemním popsáním jedné loko
mobily, jedné r.rmové pily (katm) a 12 pil se železnÝ'mi závěsy a pro
dejem uvedených předmětů tvrdíc, že vylučované věci jmenovaným 
Josefu a Anně š-ovým prodal,a a odevzdala do už,ívání s výhradou' práva 
vlastnického do úplného za.placení trhové ceny, že při objednávce bylo 
~jedn~no, že prodané stroje nebudotl tvořiti příslušenství budovy (pily), 
ze neusou pevně spojeny s budovou, ježto manželé Š-ovi je neurčili 
k trvalému u~í,vání na pile, nÝ'brž jich potřebovali pouze přeohodně, 
~e stroje byly ostatně spojeny pouze zaměstnanci žalobkyně a nikoHv 
S-ovými, a že Š-ovi vlastnictví žal'Ují"d lkmy ke strojům uznali tím, že 
vrátili certifikát tÝ'bjící se lokomobily. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z tě,ehto 

d ů vo clů: 

Pří posoUlzení otázky, zda jest nějaká věc příslušenstvím nemovitosti 
čili nk, nezáleží vždy jen na větším či menším stupni lysického spojení 
věci vedlej-ší, s věd hlavní. Podle § 294 <1bč. zák. stačí, po případě, že 
vedlejší věci, v řešeném případě lokomobila a rá!mcová pila (katr), byly 
na nemovitosti postaveny s poznatelným úmyslem vlastníka nemovi
tosti, aby se jich při ní trvale užívalo (srv. rozh. Č. 5248, 15201 Sb. 
n.s.). Závěr nižších soudů, že z exekuce vyloličovaná lokomobila a rám
cová pila (katr) jsou příslušenstvím nemovitosti, odpovídá tedy uve
denému právnímu závěru, když bylo zjíštěno, že manželié š-ovi, vlastníci 
nemovitostí, měli v úmyslu trvale spojiti uvedené stroje s nemovitostí a 
jich při ní' uižívati. 'Úmysl ten byl zřejmý ze zji:štěn~ho uspořádání n.emo
vitosti. Vý1hrada vlastnická sjednaná žalujíci firmou nemůže míti podle 
§ 297, Ht. a), obč. zák účinku, ježto jde o stroje a výhrada nebyla 
poznamenána v pozemkové knize, a to ani kdyby snad vla,stník nemo
vitosti, objednatel, souihJ.asil (srv. rozh. Č. 14788 Sb. n. s.). Dodané 
stroje, účelově spojené s nemovitostí, se tedy staly jejím piíslušen
stvím a vystoupily z vlastnictví dodavatelky - žalobkyně. Již tím je 
vyloUičena vl:astnická žaloba dodavatelova (srv. rozh. Č. 11200, 12106, 
15397, 15502 Sb. n. s.). Totéž platí ovšem též o volných listeoh rám
cové pily (katm), t. j. dvanácti kusech pil se železnými závěsy, neboť 
i ty jsou nepochybně opět součástí katm a musí sdíleti jeho osud. 

Jde proto jen o to, zda by vylučovamá lokomobila nepřestala hýti 
příslušenstvím nemovitosti, kdyby bylo správné dovolatelčino tvrzení, 
že vlastník nemovitosti přestal provozovati živnost, při které stroje 
užíval (pilu), že ji, též úřadu odhlásil a že mimo to odevzdal žalobci 
certifikát lokomobily, ke kterýmžto tvrzením ni,žší soudy náležitě ne
přihlédly. Tím, že vlastníd nemovitosti zastavili provoz pillY a odhlá
sili živnost, se ještě nk nezměnilo na v.ýstavhě a účelovém určení ne
movitosti zařízené pro uvedenou živnos!. O tom by svědčila právě sku
tečnost, dovozovaná dovolatelkou z výpo'.'ědi svědka Antonína Š., že 
se vlastníci z pily odstěhovaJii, čemž by bylo umožněno, aby pna jako 
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celek byla užívána jiným .. ~~ by vlas~níci. vyko.nal~, ~ějaké dispo~i~e, 
směřující k zmšení pily na JeJ1'ch n"movltostt, nem zJl.sten? Odevzdan!"l1; 
certífiikátu lokomobfly žalohkyni nedošlo k s}'mbohckemu odevzdam 
lokomobily, i když se přijme .žalobcovo sta.~ovisko, že .b~ její hmot~é 
odevzdání bylo pro její váhu spojeno s ohttzeml. Certtflkat 10komobll,y 
(parního kotle) není totiž listinoU!, již se vlastnictví prokazuje ve smyslu 
§ 427 obč. zá:k., nÝ'brž toliko úředním osvědčením o vy21koušení bez
pečnosti kotle a jeho původu. Jiný "půS<Yb ,radke není tvrzen a právem 
proto byla žaloba za:mHnuta. 

čís .. 16313. 

Vliv výroku o rozluce manželství v nes por n é m řízeni (§ 17 
rozl. zák.) na již zahájené řízeni s por n é o žalobě na rozlulru téhož 
manželství. 

Byla-Ii za sporného řízeni o žalobě na rozlulllu matlŽelstW pravo-
platně vlySlovena rozluka v nesporném ři21eni podl~ § 17 r?'l: .~~. z viny 
žalujíciho manžela na podkl~de rozsudku ,:ydanehO ~ d~~eJs?TI ro~o
dovém sporu, lze dále jednati a romodnoub ve spomem nzem o otázce 
viny manželčiny na rozluce. 

(Rozh. ze dne 17. z"ř'í, 1937, Rv 1 1477/37.) 

Srv. rozh. Č. 15517, 14872, 14706,8762,7014, 2634 Sb. n. s. 

Manželiství, sporných stran bylo rozsudkem krajského soudu v L. ze 
dne 20. listoipadu 1934, Č. j. Ck I1I 150/34-15, ,pravo,platně rozvedeno 
od stolu a lože z vťny Pavla W. (nynějšího žalobce). Počátkem roku 
1935 podali Pavel W. žalobu o rozluiku manželství z výhradné viny ža
lované manželky a s o u d IP r v é s tol i c e rozsudkem ze dne 7. února 
11936 rozlouól manželství sporných stran z výhradné viny žalobcovy. 
Proti tomuto rozsudlm podal žalobce odvolání a žalovaná dne 30. března 
1936, tedy po vydání rozsudku soudu prvé stobce v rozlukovém sporu, 
návrh podle § 17 rozl. zák. na ,přeměnu rozvodu v rozluku manžel'ství 
v ří:zení nesporném. Tomu návrhu bylo pravoplatným usnesením kraJ
ského soudu V L. ze dne 17. srpna 193>6, č. j. Nc VIla 117/36-8, vyho
věno a manželství sporných stran bylO' rozl'ou:čeno z viny Pavla W. 
(nynějš.ílho žalobce). O d vol a c í s O u d zamítl manželovu žalobu 
na rozluku manžel'ství' z viny manželčiny, poněvadž po vynesení roz
sudku prvéhO' soudu, Jímž manželství bylo rozloučeno toliko z viny 
žalobcovy, bylo k návrhu manželčinu pravoplatně na základě dříve již 
vyneseného rozsudku o rozvodu manželství sporných staran jeji'ch man
žel-ství rozloučeno podle § 17 rozl. z"k., při čemž byl výrok o vině 
manželově na rozvodu převzat podle řečeného předpisy rozlukového 
záikona do usnesení, jímž v nesporném řízení manželství bylo rozlou
čeno, takže nelze manželství již pravoplatně rozloučené znovu rozlu
čovati. 

N e j v y Š š í s o u d uloži·j odvolacímu soudu, alby znovu ro~hodl 
o otázce v in y Karoliny W. na rozluce. 
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Důvody: 

Názor odvolacího soudu, že nelze manželství již pravoplatně roz
loučené v řízení nesporném znovu rozloučiti pořadem práva, jest ovšem 
správný nehledíc ani na to, že také výrok prvého soudu o rozluce man
želství nabyl. ji,ž moci práva, poněvadž odvolání podal jen žalobce, a to 
len co do vyroku o vině. Ale tím neodpadá další jednání o sporu roz
lukov,ém, j<ťk mylně odvolací so.ud předpokládá, neboť nebylo pmvo
platne rozhodnuto o otázce viny manželčiny na rozluce (srv. rozb. 
č. 7014 a 8762 Sb. n. s.). Rozhodnutí Č. 2634 Sb. n. s., jehož se odvo
lací soud dovolává, se na souzený případ nehodí, neboť tam šlo o do
cela odli'šnou právní otálJku, toti,ž o vliv rozsudku o rozlu,ce manželství 
n~ sp~r o rozvod man~:,lství. Rozho~nutí odvolaciho soudu ovšem, po
nevadz byla rozluka pz pravoplatne povolena, jest omeziti na otázku 
viny žalované manželky na rozluce manželství. 

čís. 16314. 

Byla-li exekuce odložena až do pravoplatného rozhodnutí o některé 
ze žalob uvedených v § 42 č. 5 ex. ř., nelze pokračovati v odložené 
~xekuci, dokud spor nebyl pravoplatně skončen, nýbrž byl poniechán 
Jen v klidu, a to ani tehda, učiní-li návťh na pokračování v exekuci po
stupník, kterému byla vymáhaná pohledávka postoupena a jenž podle 
§ 9 ex. ř. vstoupil na místo původního vymáhajícího věřitele do exe
kuce. 

(Rozh. ze dne 17. září 1937, R II 415/37.) 

Pravoplatným usnesením okresního soudw v B. ze dne 14. května' 
1936 byla exekuce, vedená vymáhající' věřitelkou spořitelnou města B. 
proti povinnému Bedřichu B. pro 20.590 Kč, odložena až do pravoplat
ného rozhodnutÍ' o oposi'ční, žalobě (§ 35 ex. f). K rozhodnutí dotče
ného sporu nedošlo, ježto spor z.ůstal dne 30. říljna 1936 v klidu. Poté 
předložH Bohumil K. společně s půvoclní vymáJhajid věřitelkou postUlpní 
listinu ze dne 28. května 1937, řádně ově,řenou, podle níž mu vym<ÍJhaná 
pohledávka> byla postoupena s tím, že vstupuje na místě původní vy
máhající věřitelky spořitelny města B. clo exeku'ce, a navrhl pokračo
vánu v exekuci. Ex e k ll' ční s o u d uznal podle návnhu. Rek u r sní 
s o u d zamítl n<ÍJvrh na pokmčování v exekuci. 

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

Důvody: 

Byl-Ii podle § 42 Č. 5 ex. ř. povolen odklad exekuce až do pravD
pla.tného rozhodnutí o některé ze ž,al'Ob v řečeném ustanovení uvede
ný,ch, I'ze v exekuci takto oclložené pokračovati 7Jpravidla teprve po for
mální právní moci rozsll'dlku z"mítajícího žalobu (§ 411 c. ř. s.), a to 
bez zřetele na to, zda návrh na pokračování v exekuci ulči'nil puvodní 
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vymáhající věřitel, či zda jej učini,la jiná osoba, která prokázala způ
sobem uvedeným v § 9 ex. ř., že vymáh"ná pohledávka na ni přešla. 
Rekursní soud poukázal proto s'právně na to, že na stav exekučního 
Hzení nemlŮ'Že míti vlivu, to, že vymwhaná pohledávka byla po vydání 
usnesení, ,povolujíóho oclklad exekuce až do :pravoplatného skončeni 
sporu vedeného povinným podle § 35 ex. ř. proti původní vymá,hající 
věřitelce, postoulpena nyněj'š,ímu vymáhajícímu věřiteli, ježto původní 
vymáhající včřitelka nemohla nynějšímu vymáhajícímu věřiteli postou
piti své právo v širším rozsahu, něž měla sama. Stěžovatelovo tvrzení 
v dovoladm rekursu, že pro něho jako neobmyslného postUlpníka nebylo 
z pozemkové knihy patrno žádné omezenú stran vymahání postoupené 
pohledávky, je v opravném ří'zení, nedovolenou novotou, neboť toho se 
stěžovatel v prvé stolici ve svém návnhu na po!kračování v dražebním 
řÍ'zení v.ůhec nedovolával. 

V souzeném případě jest jÍ'sto, že dotčený oposiční sp'or, z jehož 
podnětu byla exekuce podle § 42 Č. 5 ex. ř. odložena, není ještě prav')
pl.atně rozhodnu.t, a .ježto exekuce byla Ulsnesením okresního soudu v B. 
ze dne 14. května, 1936 odložena až do pravoplatného rozhodnutí onoho 
sporu, nepochybil rekursní soud, z"mítl-li ná"rh "ymáhají,cího "ěřitele 
na pokračování v exekuci. Na tom', co uvedeno, nk neměníl, že strany 
vedoud spor, o něj'ž ade, ponechaly jej podle § 170 c. ř. s. v klidu. Klid 
řízení má jen procesní právní účinky vytčené" §§ 168 a 169 c. ř. s., 
tedy zejména účinky přerušení ří,zení (§ 163 c. ř. s.) s výjimkami St1-
novenými v § 168 c. ř.s. Pro zjilšťování, zda a j,"k snad byl oposi,ční 
spor mumosoudně vyří'zen smírem, - což vymáhajíd věřitel tvrdí a po
vinný popírá -, neni v tomto říizení místa. 

čís. 16315. 

Přípustnost obnovy patemitniho sporu skončeného rozsudkem pro 
zmeškáni, nabyí-Ii domnělý l1lemanželský oh!c později vědomosti o tom, 
že nemanželská mlltka byla již delší dobu před tělesným stykem se ža
lovaným těhotná s jiným mužem (§ 530 č. 7 c. ř. s.). 

Jestliže rozsudek soudu prvé stolice - který proti př,eclpisu § 541, 
odst. 1, c. ř. s. nerozhodl jen o důvodu a přípustnosti oblllovy ří21ooi, 
nýbrž předbihaje rozhodnutí ve věci hlavní, dospěl k úsudku, že žaloba 
o obnovu jest j věcně neodůvodněna - byl nahrazen změňujícfm roz
sudkem odvolacího soudu omezivším se správně toliko na řešení otázky 
připustnosti ohnovy, nemůže druhá strana .těžiti z pochybeni prvého 
soudu. 

(Rozh. ze dne 17. září 1937, Rv II 190/37.) 

Nezletilá Alena B. (nyní ž:alova,ná) podala dne 20. dllbna 1931 na 
Jaroslava P. (nynějšího žalobce) žalobu o ztjištění nemanžel'ské'ho 
otcovství a placení výživného a tehdy byl žalovaný pravaplatným roz
sudkem pro zme.škání ze dne 15. května 1931 u'znán nemanželským 
otcem nezl. Aleny B., narozené 12. února 1930 z nemanžel'ské matky 
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Boženy B., a povinným platiti jí výživné od 20. dubna 1931 až do dal
šlho soudného rozhodnutí. žalobce tvrdě, že se dal kontumačně odsou
diti proto, že podle tvrzení nemanželské matky měl za to, že skutečně 
jest otcem nezl. Aleny B., že Se však v březnu 1935 dověděl, že matka 
nezletilé žalované byla před souloží s ním již přes 2 měsíce těhotná 
s jiným mužem, a že se o tom vyjadřovala a tvrdila, že je těhotná s ně
jakým T. a že to svede na žalobce, navrhuje obnovu pravoplatně skon
čeného dotčeného sporu. S o udp r v é s t o I i c e zi'mítl žalobu na 
abnovu řízení, a to i ve věci samé. O d vol a c í s o u d povolil k od
volání žalobce obnovu řízení, skončeného shora uvedeným rozsudkem 
pro zmeškání, a zmšil tento rozsudek. 

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

Důvody: 

Vadnost odvolacího ·ří'zení spatřuje dovolání v tom, že ,prý odvolací 
soud porušil zásadu přímosti Hm, že opakoval jen některé důkazy 
z těch, které byly provedeny v ,prvé stolici .. Než procesní soud se ne
řídil ustanovenúm § 541, odst. 1, c. ř. s., podle něhož měl jednati a roz
sudkem rozhodnouti tolilko o důvodu a příipustnosti obnovy řízení, ježto 
nešlo o případ v § 540, odst. 1, c. ř. s. uvedený. Novou skutečností ve 
smyslu § 53'0 Č. 7 c. J. s. bylo v souzeném případě jen to, že prý 
nemanželská matka hyla již déle dvou měsíců před souloží se žalova
ným těhotná s jiným mužem. Pro souzený spor byla proto rozhodující 
- co se týká [přípustnosti· obnovy - jen otázka, zdali dotčená nová 
okolnost, kdyby byla skutečně pravd[Í'vá, jest způsobilá zjednati žalo
vanému (nynějšimu žalobci) pří'znivěj'ší rozhodnutí ve věci hlavní. 
Na tuto otázku jest odpověděti kladně, ježto těhotenství v době sou
lože již trvajílCÍ vylučuje zákonnou domněnku § 163 obč. zák., že po
zdějši'ho konkumbenta nutno pokládati za otce nemanželského dítěte ji'ž 
dříve zplozeného. K posouzení, včasnosti žaloby o obnovu bylo dále 
ješté zji.stiti, kdy se žal'ovaný o sporné nové skutečnosti dověděl 
(§§ 538, 543 c. ř. s.), a nelze-li mu snad při6tati za vinu, že nové 
skutečnosUa důkazy mohl ji'ž clří've uplatniti' (§ 530, po sl. odst., c. 
ř. s.). Odvolací soud omezil proto ,právem své rozhodnutí na tyto shora 
naznačené otázky. V tom směru opakoval resp. provedl všechny důkazy 
stranami nabízené a dovolání ani netvrd[Í, že by některý z tě-chto dů
kazů nebyl proveden po případě opakován. 

Neslprávné ,právní posouzení věci pak dovolání spatřuje v tom, že 
byla povolena obnova ří[zení, skončeného rozsudkem pro zmeškánÍ. Než 
pouze to nevylučuje obnovu řízení, ji'k nejvyMí soud dovodil již v roz
hodnutí Č. 4924 Sb. n. s., na které se odkazuje. Neměl-li žalobce v době 
projednání' hlayní rozepře po mce důka'zy, odůvodňujíd jeho námitky, 
nemohl námitky uplatnHi a učinit tak právem až tehdy, kdy důkazy ty 
nalezl, a to žalabou o obnovu z důvodu § 530 Č. 7 c. ř. s. (srv. rozh. 
Č. 7613 Sb. n. s.). Ježto rozsudek prvého soudu, překročivši meze zá
konem stanovené, byl nahrazen změňujídm rozsudkem odvolacího 
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soudu omezivším se správně na řešení otázky pří'pustnosti obnovy, ne
může dovolatelka v dosavadním období věd nic vytěžiti ani z toho, 
že prvý soud - předbíhaje rozhodnutí ve věci hlavní - dospěl již 
nyni k úsudku" že žaloba o obnovu jest i věcně bezdůvodná. Není proto 
dovo lání v žádném směru důvodné. 

• čis. 16316. 

Propadnou lhůtu vytčenou v § 933 obč. zák. lze prodlaužiti vůlí stran 
i mlčky projevenou jen tehda, byla-li stanovena určitá lhůta, na př. 
lhůta garanční nebo při záruce za určité vlastnosti dobytčete, které se 
majl projeviti v u r čit é důbě. Takovýto souhlasný i mlčky projevený 
projev vůle smluvců o prodlouženi propadné lhůty nelze spatřovati v tom, 
zaručil-Ii se prodatel za to, že dobytče netrpí určitou nemoci, aniž byla 
stanovena určitá garanční lhůta, třebas podle povahy věci mlčky vy
plývající. 

(Rozh. ze dne 20. zMl 1937, Rv I 1254/36.) 

Srv. rozh. Č. 4395, 4442, 5049, 6091, 8641, 8692 Sb. n. s. 

Žalobce koulpil od žalované začátkem května 1934 asi čtyřletou 
krávu s teletem dvou až třínedělním za 1.875 Kč. Koupenou krávu 
převzal dne 7. května 1934. Tvrdě, že uvedené dobytče koupil 
k chovu a že žalované před uzavřením koupě výslovně ,prohlásil, že 
kráva musí býti úplně bez vad, zejména, že nesmí míti výchlop (trs), 
jinak že by krávu nekoupil, a že teprve když ho žalovaná ujistila, že 
kráva nemá trs, koupí! krávu s telet<lm, že však dne 23. července 1934 
zjistil, že kráva trpi uvedenou vadou, domáhit se žalobce žalobou, po
clanou u soudu prvé sto líce dne 30. srpna 1934, zrušeni trhové smlouvy 
a vrácení 1.675 Kč s příslušenstvím. S o li d P r v é s t o I i c e uznal 
zčásti podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu zcela. 

N e jo v y Š š í s o Ul d nevyhověl dovolání. 

D i'lvo dy: 

Odvolací soud z,am.ítl žalobu také proto, že šestinedělní IhlŮta 
v § 933 obč. zák. stanovená před podáním žaloby uplynula, takže ža
lobní nárok zanikl. Dovolatel napadá tento právní názor odvolací!ho 
súudu s hlediska dovoladho důvodu § 503 Č. 4 c. ř. s. Jest arciť pravda, 
že jak judikatura, tak i teorie uznává, že lze propadné lhůty § 933 obč. 
zák. prodloužiti vůlí smluvců i mlčky projevenou, avšak jen tam, kde byla 
stanovena u rč i, t á lhůta, na přiklad lhůta garanční nebo pří zámce 
za určité vlastnosti dobytčete, jež se mají projeviti v u r čit é době 
(srv. r07Jh. č. 43;96, 4442, 5049, 6091, 8641, 8692 Sb. n. s.). Nelze však 
spatřovati mlčky projevený projev vůle o prodloužení pmpadné lhůty 
II smlu,vců i tehdy, i,esmže se prodatel zamčí za to, že dobytče netrpí 
u~čitou nemocí, bez stanovení nějaké určité garanční lhůty, třebas z po-

Cjvilnl rozhodnuti XIX. 69 
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vahy věci mlčky vyplývajicí. l~«kovýto výklad by odporoval smyslu a 
účelu ustanovení § 933 obč. záJk. o lhůtách při správě, které v zájmu 
klidu a bezpečnosti obchodního styku chce nároky ze správy vázati 
na u,pčité Ilhůty, neboť by ta!kto propadné lhůty byly prodlouženy na 
zcela nemčitou, dlouhou dobu, kdy se vada objevÍ. Kdyby byl z<ikon 
chtěl propadné lhůty takto prodloužiti, byl by neopominul pojmouti do 
ustanovení § 933 obč. zák. obdobný předpis, j«k jest vložen v § 1489 
obč. zák., podle něhož se lhůta promlčecí počitá mi'mo jiné až do té. 
dolby, kdy poškozený o š,kodě zvěděl. Ani z žalobco~a přednes~, anl 
z vývodCt jeho dovoláJní: však nevyplývá, že by bylo doslo k takovemuto 
ujednání o prodloužení lhůty n« u r ,č i t Ý č a s ve smyslUJ nahoře na: 
značeném, byť i z povahy věci vyplýva:jícÍ. Nepochybil proto odvolacl 
soud, jestliže z uvedených: důvoďů žalobu zamítl. 

čís. 16317. 

Vedl-Ii pronajímatel pro svou vykonateltMl p,Qhledávku na nájem
ném 'exekuci na vnesené nájemcovy svršky, které byly mímo to pro 
tutéžpohledávklll zájemně pop~ podle § 1101 obč. zák., má nárok 
na uspokojeni z prodejového výtěžku na základě svého zákonného zá
stavního práva podle § 1101 obč. zák., třebaže mobi1ámí ,exekuce byla 
pravoplatně zrušooa. 

(Rozh. ze dne 22. zMí 1937, R I 740/37.) 

E x e k u ční s o u' d rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně pro
dané svršky povinného, ,přikázal pronajímateli povinného RUldolfu' F. na 
jeho přihlášenou vykonatelnou pohledávku 3'.000 Kč s přislušenstvím 
na náij.emném toliko 229 Kč 70 h. Rek u r sní s o u d přikázal mu 
i· dalšl částkUl 2.794 Kč 60 h. 

N e j v y Š š i s o Ul d nevyhověl dovolalCÍmu rekursu. 

Důvody: 

Rudolf F. má :proti povinnému vykonatelnou pohledáV'ku na nájem
ném 3.000 Kč s přís!. a vedl k jejímu vymožení mohilární exekuci 
E 1918/34, v ní'ž byly dne 30. srpna 1934 ",baveny tytéž věci, které 
byly pro onu pohledávku již zájemně pqpsány podle § 1101 ohč. zák. 
Nabyl tedy Rudolf F. pro uvedenou pohledávku na oněch věceoh jednak 
zákonného práva zástavního ,poclle § 1101 ohč. zák, jednak exekučního 
práva: zástavního. Ve všech mobj,!"rnkh exekUCÍch, vedený,ch různými 
věřiteli proti povinnému, hyly u'snesenim exekučního soudu ze dne 
27. snpna 1935 na návrh povinného vylou,čeny z exekucí některé ze za
bavenÝ'ch věd z dúvodu § 251 Č. 6 ex. ř. Proti tomu usnesení podala 
ze všech vymáJhajídch věřitelů rekms jediné firma Hugo L. a rekursní 
soud vyhověl usnesením ze dne 17. prosince 1935 jejímu rekursu tak, 
že návrh povinného na vyloučení' oněch věcí odmítl. Výtěžek z prodeje 
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některých z uvedených svršků přikázal pak exekuční soud firmě Hugo L. 
a nikoli Rudolfu F., odůvodniv to tím, že jeho exekuce na exekučně 
prodané ,předměty byla usnesením ze dne 27. srpna 1935 pravo:platn~ 
zrušena. Tento názor Je mylný, neboť Hm, že Rudolf F. nepodal proh 
usnesení ze dne 27. srpna 1935 rekms, pozbyl jen ex e k u č n í,h o práva 
zástavního k oněm věcem, nepozbyl však k nim z á k o n n é h: o práva 
zástavního, kterého na:byl podle § 1101 obč. zák. jH vnesením oněch 
věd do najatých místností bez zřetele na záj emné popsánÍ. Zák~nné 
právo to lpí podle § 1101 obč. zák. na ~nesený~h věcech, pokud neJso~ 
ze zahavení vyňaty; když tedy byly veCl ty, tr~,bas v exekUCI. ved~ne 
jinou osobou než pronajimatelem bytu, proMa,seny za zabavltel~e a 
exekučně prodány, lpí' na nich zákonné zástavní ,prá~o pro pohleda\'ku 
pronajtmatelovu na nájer;'n~m. Rud?l! f. nemuls,el v,ubec Pf? Svou 1:0.: 
hle dávku na nájemném vesl! exe'ku'cl a hyl by mel pres to narok na JeJ! 
uspokojení z prodejového výtěžku na záJkladě svého záJkonného zástav
ního práva podle § 1101 obč. z{rk. Nemůže proto mí.ti na tento Jeho 
nárok vliv to, že vedl exekuci, která byla potom zmšena. Exekuce 
vedená Rudol!em F., nebýti jeho z<ikonné'ho práva zá'Stavního, nebyla 
by měla pro něho ani úspěchu, poněvadž firma Hugo L. nwhyla ex e
k tl' ční h o :práva zástavního na oněch věocech iP'řed nim, toUž dne 
13. března a 30. dubna 1934. Poněvadž však jeho úkonné právo zá
stavni podle § 1101 obč. zák. ,předchází exekUlčnímu pr{wtl' fi"my 
Hugo L., přikázal mu rekursui soud právem z prodejového výtěžku 
čá'stku iPnpadajicí na svršky, uvedené pod pol. 1 až 4, 7, ll, 12 a 29 
zájemního protokolu. 

čís. 16318. 

Na diety .obch.odního zástupce v služebním poměru lze vésti podle 
§ 299 ex. ř. a § 1 zák. Č. 314/1920 Sb. z. a n. exekuci jen tehdy, jestliže 
jsou sjednány mčitou úhrnkovou částkou (paušalovány) a jsou podle 
svéh.o .určení součásti služebních platil. Neuvedl-li vymáhající věřitel 
dotčené skutečností v exekučním návrhu (§ 54 Č. 3 ex. ř.), jest návrh 
na P.ov.oleni exekuce zabavením a přikázáním diet zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, R I 808/37.) 

Srv. rozb. Č. 14421 Sb. n. s. 

Vymáhající věřitel navrhl proti povinnému, obchodníku v P., k vy
možení vykonatelné pohledávky 4.000 Kč s přís!. povolení exekuce za
bavenílJll třetiny služební/ch platů, provisnkh nároků a diet, přís.}ušid'ch 
povinnému .jako pod'zástupci u N. N. v P., s omezením, že povinnému 
musí přes zabavení zůstati z úhrnného za:bavenéhoplatu volným roční 
přijem 6.000 Kč, a přikázáním zabavených služebnÍ'Ch: rplatů k vybrání 
clo výše vykonatelné pohledávky. Ex e k u ční s o Ul d u",nal podle 
návrhu. Rek u r sní, s o u d k fe~u;rsu povinného zamítl exekuční 
návrh co do zabavení jedné třetiny diet. D ů vod y: Podle § 1 zák. 

69' 
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č. 314/1920 Sb. z. a n. lze exekuci Z<lbaviti iednu třetinu slU'žehni'Ch 
platů. Služebním platem jest rozuměti pouze 'odměnu, kterou zaměst
nanec pobírá ze služebního poměru za své práce, ať ji'ž odměna ta zá
leží v penězích, či v naturálních požitcích, ať jest smluvena pevnou 
částkou za určité ,časové období, či částkou newrčitou, závislou na roz
s"hu a intensitě zaměstnancovy práce, jako jest tomu u provise, jež jest 
součásH odměny poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci v služebním 
poměru, nebo jež sama je stálým slU'žebním příjmem co do výše ne
určitým. Naproti tomu diety obchodního zástupce nemají povahu slu
žebního platu, neboť tUl jdé v podstatě o úhradu cestovních výloh, jež 
podle své povahy nejsou pravidelným příjmem, nýbrž příjmem pobí
raným dle konanýoh cest a v rozsahu cestovních výloh, ledaže by příjem 
ten byl určitou částkou paušalován a byl podle svého mčení součástí 
služebních platů. To však neni z návrhu zřejmé. Není ledy důvodné, 
aby byla exekuce povolena též na di'ety povinného, neboť ty svou po
vahou a mčením nelze počítati k sl'U!žebním platům, jež by exekuci pod
léhaly. 

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

D ů vod y: 

Napadené usnesení odpovídá stavu vfci a zákonu a odkaZU'je se 
proto na jeho správné odůvodnění. K vývodům dovolacího rekursu se 
podotýká: Jest nedovolenou novotou tvrzení dovolacího stěžovatele, že 
diety povinného byly paušalovány ur6tou částkou a že byly součástí 
jeho služebních přijmů, a nemůže proto k němu nejvyšší soud pro zá
kaz novot přihližeti. Něco takového neplyne z exekučního návrhu a 
nelze na to usuzovati' ani ze znéní ti'štěného blanketu, že z úhrnného 
platll musí zůstati volným roční příijem 6.000 Kč, neboť z takového 
všeobecného tvrzení nelze U!SUiZovati, že by šlo o paušalované diety. 
Podle § 54, odst. 3, ex. ř. jest povinností vymáhajídho věřitele, aby 
uvedl přesně majetkové kusy, na něž má býti exekuce vedena, a povo
lující soud rozhodne pak o exekučním návrhu podle § 55 ex. ř. bez 
ústního jednáni. Neprávem pro,to požaduje dovolací stěžovatel, aby exe
kuční soud konal předem nějaká: šetřent 

čís. 16319. 

Opravný prostředek proti rozhodnuti soudu druhé stolice v otázce 
.příslušnosti není ~ sporném řlzení právně možný, ať rozhodl soud 
druhé stolice otázku tu předběžně, či konečně, ať rozhodl věcně či ode
.přel věcné ~ozhodnutí, ať byla otázka ta řešena z úřadu nebo k námitce. 
Výhrada právní moci jest v té příčině bezvýznamná. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, Rl 951/37.) 
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s o udp r v é s tol i ce zamítJ. ve sporu o žalobě na zaplaceni 
900 Kč s přísl., podané u obecného soudu dlužníku, námitku věcné ne
příslušnosti soudu a uznal podle žaloby. O d vol ac í s o ll' d vyho
věvvznesené námitce nepříslušnosti, zrušil rozsudek soudu prvé stolice 
i s předchozím řízením pro zmatečnost (§ 477 Č. 3 c. ř. s.) a uložil 
soudu prvé stolke, aby po právní moci, zrušujícího usneseni postoupil 
spisy pracovním" soudu (oddělení pro pracovní spory) v F. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl žalobkynin dovolací rekurs. 

D ův o d y: 

o d vol a c í s o u d zrušil rozsudek sOlldu prvé stoUce proto, že 
věc nenáleží před olkresní soud, ný,brž před pracovní soud. Jde tedy 
o otázku příslu'šnosU a v té obzce není podle čl. 1 Č. 5 zák. č. 251/ 
1934 Sb. z. a n., prodlouženého zákonem Č. 314/1936 Sb. z. a n.,dal
šílho opravného prostředkll k dovolacímu soudu, ať soud druhé stolice 
rozhodl věcně, či odepřel věcné rozhodnu'ti. To platí zejména též o roz
hodnutí, jímž odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu pro zmateč
nost podle § 477 Č. 3 c. ř. s., neboť z",kon v ustanovení čl. I Č. 5 z<Ikona 
Č. 251/1934 Sb. z. a n. nerozeznává, o jaké rozhodnutí druhého soudu 
v příčině příslušnosti jde, zejména, zda otázka přislušnosti- byla řešena 
z úřadu nebo k námitce. Ani výhradou o právní moci usnesení nemůže 
býti zákonem nařj,zená nepřípu-s,tnost rekursu: abcházena. Nepřípustný 
rekurs byla odmítnouti (§ 526, od'st. 2, c. ř. s.), neučinil-li tak ji:ž nižší 
soud (§ 523 c. ř. s.). 

čís. 16320. 

jsou-Ii splněny zákonné podmínky §§ 68 až 70 konk. ř., může tu
zemský soud prohlásiti konl!Jurs na tuzemské jmění úpadce i po dojiti 
žádosti cizozemského (rakouského) konkursního soudu o vydání mo
vitého jmění úpadcova, jež jest na "dejším státním území. 

Jsou-Ii splněny předpoklady dohody uvedené v čL IX, odst. 2, uvoz. 
zák. ke konk. ř., zejména, že žádost o vydání jmění došla před prohlá
šením konkursu v tuzemsku, nebráni vyhlášení konkursu tuzemským 
soudem, aby nebylo ",dejili movité jmění úpadcovo vyloučeno z kon
kursní podstaty a aby nebylo vydáno cizozemského (rakouskému) 
soudu. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, R I 1119/37.) 

Firma J. F. Ltd. v H. (v Anglii) navrhla prohlášení konkursu na 
jmění firmy L. J. P. a spoL v Praze. S o u' d .p r v é s t O I i c e se usnesl 
, ' 
ze dotčenému návrhu bude vyhověno, osvědčí-li navvhovatelka do 
15 dnů odpůrčí nárok, nebo složí-li v téže lhůtě zálohu 2.000 Kč na 
útraty konkursního ří!zení, z těchto d ů vod ů: Dlužnice uznává svoji 
přechodnou ne&chopnost platiti a nepopírá navrhovatelčinu pohledávku, 
uvádí však, že byl na odštěpný závod dlužnice prohl<išen ve Vídni kon-
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kurs a že zdejš, soud hyl požádán o vydání jmění v tuzemsku. žádá 
proto o poskytnutí jednoměsíční lhůty, než dojdou spisy z Vídně . .Na
vrhovatelčinu pohledávku má soucl za osvědčenu ověřeným výpisem 
z jejkh obchodních knih. Usnesením obchodního soudu ve V,dni z 26. 
května 1937, č. j. S 30/37-8, jest osvědčeno, že byl na jmění závodu, 
patřící:ho dlužnid ve Vídni, prohlášen konkurs, a podle zprávy zástupce 
nemá dlužnice v tuzcmsku mimo zařízení žádného jmění. Tím má soud 
za osvědčenu plate:bníl nesohopnost odpůrcovu, a to neschopnost trva
lou, a zároveň i to, že není tu pohotového, t. j. ,po ruce jsoudho jmění, 
které by pravděpodobně stačilo na uhradu počátečních nákladů kon
kmsního řízení. Záloha má jen ten účel, aby z ní byly hrazeny přibližně 
útraty spojené s pd'edběžným objasněním, zda má dl'Užnlk majetek do
S!aJčujíci na úhradu pravidelných útrat konkursního řízení (viz rozh. 
c;. 13069 Sb. n. s.). Ježto navrhovatelka ani netvrdila, ani neosvědčila, 
že by tu takové jmění bylo, bylo podle § 70, odst. 2, konk. ř. rozhod" 
nouti, jak shom uvedeno. Návrh dl'Ulžnice na poskytnutú lhůty jednoho 
měsíce, než dojde dožádání od soudu z Vídně o vydání jmění, není odů
vodněný a nebylo mu vyhověno, ježto návrh ocl vídeňsl<ého soudu, dosud 
nedošel, a dojde-li, bude o něm rozhodnuto zvlášť. Rek u r sní s o IX d 
zamítl nárvh na prohlášení konkursu pro tentokráte. D ů vod y: Ze 
spilSů je zřejmé, že obohodní soud ve Vídni 'požád·al usnesením ze dne 
26. května 1937,č. j. S 30/3·7"9, o vydání movitého jmění v konkursu 
fkmy L. J. P. a spol., které je v republice československé. Má tu tedy 
význam jeclnak ustanovení § 3, odst. 2, konk. ř., ve spojení s čl. IX 
uvoz. zák. ke konk. ř. a odst. 9 zatímní dohody uzavřené mezi repub
likou Československou a rakouskou vládou, uveřejněné ve věstníku rak. 
ministerstva spravedlnosti č. 5/1919. Podle řečené dohody, prohlásí-li 
československý soud konkurs na jmění úpadce, který provozuje v Čes.
koslovenské republice svůj podnik, vydá se mu na dožádání movité 
,jmění, které jest na území rakouského státu. českoslovenští' příslušnici 
mají jako věřitelé v konkursním řízení před soudy rakouskými totéž 
postaveni ,jako jeho vlastni příslušníci. Obdobné sdělení uveřejniLa ra
kouská vláda ve věstniku ministerstva spravecllnosti z roku 1919. Vzá
jemnost podlle čl. IX uvoz. zák. ke korrk. ř. jest tudí,ž splněna. Ze SpiSll 
jest dále patrno, že firma L. J. P. a spol. má na území našeho státu 
pouze jmění movité, t. j. ohchodní ZMizení. Pokucl tedy nebude osvěd
čeno, že dlužnice má na území Československé republiky movité jmění 
(§ 3, odst. 2, konk. ř.) resp. pokud nebude jisto, že movité jmění nelze 
vydati pro zákaz vývozu, nelze se zřením na žádost obchodního soudu 

. ve Vídni o vydání movitého jmění z důvodu konkursu postupovati ani 
dle § 70, odst. 2, konk. ř. Bylo proto návrh toho času zamítnouti. 

N e j vy Š š í s o Ul d obnovil usnesení soudu prvé stolice. 

Důvody: 

žádost cizozemského (rakouského) konkursního soudu o vydání mo
vitého jmění úpadce, které jest ve zdejším státním území, není pře
kážkou, aby nebyl vyhlášen konkurs tuzemským soudem na úpadcovo 
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jmění, které jest ve zde,j,ším státním území, jsou-li splněny předpoklady 
pro prohlášení konkursu podle §§ 68 až 70 konk. ř. 64/1931 Sb. z. a n.: 
neboť nic takového neustanovují ani dotčená zákonná u'stanovení, ant 
čl. IX uvoz. úk. ke konk. ř., ani dohoda sjednaná československou 
republikou s RaJkouskou rE~publikou, uveřejněná pod č. 5/1919 rakou
ského věstníku min. spravedlnosti a sdělená československým ministrem 
spravedlnosti na straně 45. Věstníku min. sprav. z roku 1919. Řečená 
ustanoveni upravUljJ pou·ze otá~ku, za jakých ,předpokladů jes.t vydati 
cizozemskému konkmsnímu soudUl úpadcovy movité věci, které jsou 
v tuzemsku, čili které movité jmění jest vyloUlčeno ze zdejší, konkursní 
podstaty p;oto, že jsou splněny ,předipoklady ,pro jeho vydání cílzozem
skému konkursnímu sOlldu. To pl'yne zřejmě z ustanovení § 3, odst. 2, 
konk. ř., ~.ež praví, že do konkursní podstaty náleží veškeré movité 
imění úpadcovo, ať jest kdekoliv, pokud< není! o něm jinaJk ustanoveno 
;, mezinárodních smlouvách nebo vládních prohlášeních ve Sbírce zá·
konů a nařízení. Jest to ohdohné ustanovení" jaké platí o vě'cech vy
loučených z exekuce, které podle § .3, odst. 1, konk. ř. nenáleží do kon
kursní podstaty, ale to pouze samo není překážkou vyhlášení konkur~Ll: 
Není proto závady, aby i po dojití žádosti cizozemského soudu o vydant 
úpadcova tuzemsl<ého movitého jmění prohlásil tuzemský soud" kon
ku.rs na úpadcovo tuzems,l<é jmění úpadce, j s oUl - I i s pln·ě n y z á
k o n n é pře d IP o kl-a d Y §§ 68 až 70 k o n k. ř. Vždyť jest samo
zřejm.é, že by konkurs musil býti- v tu·zemsku vyhlášen, jsou-li tu zá
konné předpO'kk,dy, kdyby ú.padce měl v tuzemsku nemovité jměnL Ale 
i při movitém jmění v tuzemskul jest to zřejmé, n0boť i movité jmění 
úpadcovo, platí-li o něm zákaz vývozu (čJ. IX, odst. 2, uvoz. zák. ke 
konk. ř.), nesmí býti vydáno cf:zozemslkému konkursnímu soudu. 

Naopak není zase žádné závady, <ťhy i po vyhlášení konkursu tu
zemským soudem bylo vyloučeno zdejší movité jmění úpadcovo z kon
kmsní podstaty a <ťby bylo vydáno mkoulskému konkursnímu. soudu, 
isou-li ovšem splněny předpoklady v čl. IX, odst. 2, uvoz. zák. ke konk. 
L a dotčené dohody, zejména také, aby žádost o vydání jmění došla 
před prohlášením konkmsu v tuzemsku. Než o otázku, zda jsou tyto 
předpoklady splněny v souzeném ;případě, nejde, nýbrž jde o to, zda 
musí tuzemský soud sečkati s vyřízením návrhu na vyhl'ášení konkursu 
až do pravoplatného rozhodnutí o žádosti cizozemského konkmsního 
soudu o vydání úpadcova tuzemského movitého jmění. Že k takovému 
odkladu není důvodu, bylo již vyloženo a šlo by jen o to, zdali ll'snc
sení prvého soudu jest správné, pokud dlUižnicí bylo napadeno. Dlu.ž
nice však nevytýkala v rekursu nes:právnost onoho usneseni, nýbrž jen 
jeho neúčelnost, poněvadž prý po vydání. movitéto jmění rakouskému 
soudu nezbude tu vůbec ž<idné jmění a konkurs vyhlášený tuzemským 
soudem by musí,1 býti pro nedostatek jmění zase zmšen, proto prý by 
bylo v Ý hod n é sečkati s vyřízením návrhu na vyhlášení konkursu až 
do dojití dožádání z Vídně. Domáhá se tudíž rovněž jen onoho nelPří
pustného odkladu. Než :prvý soud přihlédl i k tvrzenému nedostatku 
jmění, a proto uložil navrhovateli podle § 70, odst. 2, konk. ř. složení 
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zálohy 2.000 Kč, což se i stalo; není tedy žádného důvodu, aby usnesení 
prvého soudu bylo změněno, a bylo proto obnoveno. 

čís. 16321. 

Přistoupil-Ii někdo k střádatelskému družstvu za člena jen proto, že 
nabytí členství mělo býti jen prostředkem a předpokladem, že mu dr.už
stvo poskytne do určité doby zápůjčku v určité výši, jinak že si vyhra
zuje vzet! prohlášeni o přístnpu k družstvu zpět a vrácení zápisného, 
stalo se přistoupení k družstvu jen podmínečně. Nebyla-li podminka ta 
družstvem přijata a přihlášený mu oznámil, že pokládá své nároky za 
vzaté zpět, není vázán členskými povinnostmi. " 

(Roz'h. ze dne 22. zMi 1937, Rv I 954/35.) 

žalobě, již se žalující střádatel'ské dmžstvo domáhá na žalovaném 
z<liplacení 645 Kč (hodnoty dvou členských podílů, nedoplatku zápis
ného, poměrné části ,přfspěvků na správní náklady, ceny za výtisk dmž
stevních stanov a ročního předplatného za družstevní věstník), s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c i s o u d ji zamítl. 

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

Důvody: 

Jak odvolací soud zFstil, vyjednával žalobkynin zástupce se žalo
vaným jednak o jeho přístupu k žalujícímu družstvu za člena, jednak 
o ,poskytnuti, z"půjčky ve vý'ši 30.000 Kč, přijal od něho prohlášení 
o přístupu, jakož i střadatelní a záp,ůj.čkový návrh spolu s jeho dopi
sem ze dne 6. června 19'34, a prohlásil, že se podmínky o přístu'PU Z1 

člena nevztahují na žalovaného. Všechny uvedené písemností odevzdal 
Josef S. žalující firmě. Odvolací soud vychází po právní' stránce z toho, 
že zástupce žalobkynin, jsa třetí osobou, jež smlouvu neuzavřela, nýbrž 
pouze zprostředkovala (ro20h. Č. 6248, 13270 Sb. n. s.), přiměl žalova
ného lstí k omylnému projevu a že žalobkyně nemohla býti v pochyb
nosti o jednáni svého zástupce, totiž patrně že o něm musila věděti a 
omyl žalovaného ji musil z okolností býti ná!padný (§ 875 obč. zák.). 
S tímto názorem ovšem nelze souhlasiti jÍ'ž proto, že tu nebylo vúbec 
omylného projevu žalovaného. Z vysvětlujídho dopisu ze dne 6. června 
1934, přiloženého k prohlášení o ,přistupu a k Zápl,}čkovému návrhu, 
vyplývá však nade vši pochybnost, že jeho návrhy byly učiněny jen 
pod podmínkou, že žalobkyně vyhoví žádosti o zápiljčku a že ji vyplati 
žalovanému do šesti neděl, jinak že si žalovaný vyhrazuje vzeH návrhu 
zpět. Že Se tato podmínka vztahovala na oba návrhy, je patrno ze
jména z dodatku, že mu v tom případě je vrátiti i z<Íipisné, o němž jedná 
toliko prohlá,šení o při,stupu za člena. K tomu přistupuje" ještě clalší 
úvaha, že žalovanému podle celého stavu věd nešlo o samo nabyrí 
členství u žalujícího společenstva, ný;brž jen jako o prostředek a 
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předpoklad pro poskytnutí žá?ané zápůj~ky, pročež ~~l~e P?chybovati 
o tom, že také prohlá:šeni o prIstulpu za ~Iena bylo ucmeno I':.n podm,~ 
nečné. Ježto bylo Zljištěno, že pOdI?inku .~~Io~a~ym ~ladenou. zalobkYlle 
nepřijala, nebyl žalovaný svým' navrhy Jl'z vazan a zalobkyne nenabyl~ 
z přijetí jen podmínečně učiněný~h návrhů žád.ných p.ra~. ~a!?vanž 
oznámil jí proto právem dne 26. cervence 1934, ze poklada sve za~ostl 
za vzaté zpět. Za toho stavu věci však odvolací soud nepochybIl po 
právní stránce (§ 503 č. 4 c. ř. s.), neuznal-li žalobní nárok důvodnym. 

čís. 16322. 

Odhadní řízení k vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti. 

Jest nezákonnosti (§ 46 odst. 2, zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. ve 
znění čL Včl zák. č. 251/1934 Sb. z. a n.), opominul-Ii soud při 
zjišťování ~dha:dní ceny přidělených pozemků výslechem znalcii zjistiti 
vliv zákonného zákazu zcizení bez SQI1hlasu Státniho pozemkového úřadu 
a jiných omezení v[astníka z důvodu přídělu (§ 37 dotčeného zákona) 
na obchodní cenu pozemkii. 

Obecná hodnota \\ěci jest její směnná hodnota a je totožná s cenou 
prodejovou. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, R II 305/37.) 

Srv. rozh. Č. 13407, 12339 Sb. n. s. 

K návr'hu Zemského výběrčlho úřadu v B. stanovil s o ud p r v é 
s t o I i· c e v odhadním řízení k vyměření dávky z přírůstku hodnoty 
nemovitosti obecnou hodnotu usedlostič. p. 77 s pozemky, za,psanými 
ve vložce Č. 157 kat. území R., ke clni 20. března 1933 na 104.416 Kč. 
Rek II r sní s o II d nevyhověl rekursu Vlastimily a Marie H., potvrdí'! 
napadené usnesení. D ů vod y: Rekmsní soud má za to, že jest mylní' 
názor stěžovatelek, že hledíc na to, že jde o nemovitosti přídělové, mělo 
býti při odhadu přihUženo k dotčenému právnimu omezení ~~ stat~u 
váznoucímu. Ustanovení § 37 zák. Č. 81/192.0 Sb. z. a n., na nez se ste
žovatelky odvoláva:}í, že totiž dosažená prodejová cena, pokud přesa
huje to, co bylo vloženo do pozemku vlastníkem, připadne státu, nemá 
vlivu na stanoveni obecné ceny. Není zákonného ustanovení v té pří
čině a ani z povahy přídělu a uvedenélho předpisu nevyplývá, že by 
muselo býti přihlíženo k právním omezením statku při stanovení obecné 
ceny. Z toho, že stát má právo, převyšuje-li proclejová cena urč,tou 
výši, žádati přebytek pro sebe, není ještě odůvodněn závěr stěžovatekk, 
že proto má býti stanovena jiná cena než obecná cena anebo že se tlm 
obecná cena snižuje. 

N e j v y Š š i s o u d zruši,v u,snesení nižších soudů, uložil prvému 
soudu dalši jednání a opětné rozhodnutí. 



ii 
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o ů vod y: 

jde o shodná usnesení nižšÍoh soudů v řízení nesporném, a lze proto 
podle § 46, odst. 2, zák. č. 100/1931 Sb. z. a n. podati dovolací rekurs 
jen pro nezákonnost, zřejmý rozpor se spi,sy nebo zmatečnost, při, čemž 
jest podle čl. V Č. 1 zák. č. 251/1934 Sb. z. a n. nezákonné takové 
usnesení, které se příčí jasnémll a nepochybnému znění nebo smyslu 
zákona, ať předpísu materiálního, čí formálního, jehož bylo nebo mělo 
byl! na případ užito. Oovolad stěžovatelky vytýkají, nezákonnost, a to 
pravem. 

Jde o soudní odhad nemovit08tí IP. Č, 17/1 a 296 se stavební plo
chou 2/2 a s ho~podářským stavením Č. 77, zapsaných v knilhovní 
vložce 157 v R., do níž byly přeneseny z vložky Č. 59 podle kllpní 
sml'Ouvy ze dne 20. března 1933, která právě zavdala podnět k soud
nímu odhadu podle § 17, odst. 4, doclatkullI vlád. nař. ze dne 27. dubna 
1922, Č. 143 Sb. z. a n. Z kníhovního výpisu o vložce Č. 59 v R. jde 
najevo, že pod datem 24. ledna 1933 jest na odhwdovaných nemovi
tostech poznamenáno omezení, vlastni>ckého práva zákazem zetzení bez 
souhlasu obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu a závazky 
jako reálnými břemeny podle odst. 2 ,čl. Va odst. 4 čl. V kupní smlouvy 
ze (j'ne 16. prosince 1929. Odpůrkyně vytýkaly ji.ž v rekursu, že odhad 
byl proveden bez zřetele na dotčená omezení vlastnického práva, 
pocházejíd z přídělu, zejména na omezení podle § 37 příděl. zák. 
č. 81/1920 Sb. z. a n., podle něhož mohou býti nemovitosti se svolením 
Státního pozemkového úřadu zcizeny jen jako celek, a to jen tak, že 
dosažená tťhovácena, pokud přesahuje to, co bylo do nich vloženo 
vlastnrkem, přepadne státu. Rekursní sOlld uvedl, že tato omezení vlast
nické.ho práva nemají vlivu na stanoveni obecné hodnoty nemovi.tostL 
Názor ten je mylný, neboť jde o omezeni, která lpi. na nemovitostech 
těch, omezují každého jejich nabyvatele a odnímají je z volného trhu. 
Nejde tu jen o dočasné osobní hřemeno, nýbrž o zákonná omezení, která 
mohou mHi vliv na obecnou hodnotu nemovitosti toho dne, kdy tato ome
zení platila, a je proto k nim přihlížeti .při stanoveni obecné hodnoty 
nemovitostí k mčitému dni (rozh. Č. 13407 Sb. n. s.). Obecnou hodnotu 
nějaké věci jest její směnná hodnota (Klangův Kom. k § 305 obč. zák., 
str. 1191) a je totožná s prodejovou cenou (rozh. Č. 123-39 Sb. n. s.). 
Soudní znalci ani nižší soudy vůbec ne.přihHželi k dotčeným věcným ome
zením, která odhadované nemovitosti zřejmě a ve značné míře mohou 
znehodnotí ti, a soud opominul dáti ~·ejich posudek doplniti. Příčí se proto 
jej.jch usnesení a řízení jasnému a' nepochybnému smyslu jednak § 305 
obč. zák. a znění § 17 odll. řádu a § 23 zák. o nesp. Nzení, č. 100/1931 
Sb. z. a n., podle niohž IPro vyšetření odhadní hodnoty jest voliti t8ikový 
způsob,. který zamčuje, že se jím vyšetřená odhadní, hodnota co nej-více 
přibJí.ží ceně, kterou by za daných poměrů bylo možno dosáhnouti za 
odhadované nemovitosti, jednwk § 24, odst. 4, odhad. ř. stanovíciho, 
že má býti uvedena hodnota, kterou má nemovitost, jestliže břemena 
budoU' zachována. K tomu soud měl dle § 23 zák. o nesp. řiz. příhléd
nonti. Bylo proto ll'snesení ni'žších soudů zrušiti za tim účelem, aby prvý 
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soud řízení doplnil a slPolehlivě Zlij·stil, jaká omezení vlastnického práva 
na odhadovaných nemovitostech váznou, a aby vyšetřil, jaké kupni ceny 
bylo možno se zřením na veškerá tato omezení za nemovitosti ty do
sáhnouti ke dni 20. března 1935. 

čís. 16323. 

Zákon Č. 16/1920 Sb. z. a n. o trvale ustanovených obecnich zří
zencích. 

Neučinil-li Obecní zaměstnanec v propadné lhů1e § 25,odst. 2, zák. 
č. 16/1920 Sb. z. a n. prohlášení, že se má jeho služební poměr posu
zovati pro budoucnost podle řečeného zákona, nemůže již opírati svoje 
nwoky ze služebního poměru o předpisy uvedeného zákona. 

Předpokladem uSi1lanovení obecnmo zaměstnance trv:ale ustanoveným 
obecním zřízencem jest, aby takové místo bylo systemisováno buď usne
sením obecního zastupitelstva (§ 2, odst. 1, řeč. zák.) nebo nadřízeným 
úřadem samosprávným (§ 2, odst 2, řeč. zák.). Nedošlo-li k systemi
sad, nestal se obecní zaměstnanec zřb,encem trvale usl:anioveným. ani 
tím, že se obec v ustanovovacím dekretu a ve služebních insb1Ukcích 
dovolávala předpisů uvedeného zákona,ani tím, že zaměstnanec sku
tečně vykonával službU obecního strážníka a nočního hHdače, kterolt 
jinak vykonává trvale ustanovený zřízenec. 

(Rozh. ze dne 23. záři 1937, Rv I 1514/37.) 

Srv. rozh. Č. 2678, 2953, 14159, 158902 Sb. n. s. 
Žalobce, který byl II žalované obce zaměstnán od rokU! 1913' jako 

obecní zří-zenec, vykonávaje služíbu obecního strážní;ka resp. nočního 
hlídače, a jenž byl usnesením obecního zas.tu!pitels\lva ze dne 8. března 
1936 bez provedení disdplinárniho řúzenÍ propuštěn, dom1Íihá se na ža
lované obci zaplacení splatného slu,žebního platu, soudě, že jeho pro
puštění jest bezdůvodné, a ježto se stalo bez kárného řízeni, i neplatné, 
protože byl trvale llstwnoveným obecním zřízencem žalované obce. 
S o udp r v é s tol j·e e uznal co do částky 86 Kč 80 h podle žaloby, 
jinak žalobu zamítl. O cl vol a c í s o u d potvrdi'l nwpadený rozsudek. 

N e j v y Š š í s o U! d nevyhověl dovolání žalovaného. 

O·ůvo cly: 

I když byl žalobce ve službách žalované obce .jako strážník a noční 
hl·ídač od roku 1913, bylo na něm, "by ve lhůtě stanovené § 25, odst. 2, 
zák. Č. 16/1920 Sb. z. a n. učinil prohlášení o tom, má-li býti pro bu
doucno,st jeho služební poměr posuzován podle ustanovení' právě do
tčeného zákona. Když tak, jak při'znává i v dovolání, neuónil, ať již 
z jakéhokoliv důvodu, mělo zímeškání propadné lhůty podle druhého 
oclstavce § 25 zákona č. 16/1920 Sb. z. a n. v zápětí, že žalobce ne-
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může nyní žádatí, aby jeho služební poměr byl posuzován podle zá·kona 
č. 16/1920 Sb. z. a n., jaM dovodil nejvyšší soud již v rozhodnuti ve 
Sb. n. s. Č. 2678, k němuž stačí pro stmčnost odkázati. Náleželo 
proto žalobci, aby prokázal, že mu v červnu 1920 propůjčila žalovaná 
obec ,z á k o n n Ý m z,p ů s o b e m služební místo svého trvalého zří
zence podle §§ 1, 2 zákona č. 16/1920 Sb. z. a n., a že ho proto mohh 
propustíti ze svých slu'žeb jen po .provedení kárného řízení podle § 10 
uvedeného zákona. Poněvadž však pod I e z jíš t ě n í napade
ného rozsudku nedošlo k systemisací slu'žební'ho místa obecní,ho stráž
níka a nočního hlídače ani obecním zastupitelstvem žalované obce ve 
lhůtě § 1, odst. 2, úkona č. 16/1920 Sb. z. a n., ani později nad
řízeným úřadem samosprávným, nemohl Se žalobce vůbec státi trvale 
ustanoveným zHzencem žalované obce, neboť mu za toho stavu věci 
takové služební' místo nemohlo býti žalovanou obcí platně propůjčeno. 
Nemá proto významu, že žalovaná obec vydala žalobci v červnu 1920 
ustanovovacÍ dekret a že vydala také služební instrukce, dovolávajíc 
se v obou listinách zákona č. 16/1920 Sb. z. a n., neboť se ani jeden 
z těchto úkonů nestal způ,sobem zákonem předepsaným pro zřízení 
mí,sta trvalého obecn;ho zřízence. Nestačí k odůvodněni žalobního 
nároku ani to, že žalobce vykonával u žalované obce skutečně 
službu obecního strážníka a nočního hlidače, ježto vykonává:ním služby 
u žalované obce nemohl'o doj Hi k s Y s tem i s o v á n í s 1 uže b -
n i h o Hl í s t a t r val e II s t a n o vell é h o o b e CTI í h o zří z e n c e, 
nýlbrž bylo za všech okolnosti třeba, ",by bylo takové místo zřízeno způ
sobem stanoveným v § 1 zákona č. 16/1920 Sb. z. a n. Konečně jest 
právně mylné i žalobcovo mínění, že ke zřízení služebního místa 
obecního strážnika a nočního hlídače došlo nějakým pwievem žalo
vané obce nebo dohlédaci'ho úřadu samosprávného, který by byl pro
jeven mlč k y, neboť jak obec, tak i samosprávný úřad dohlédací mo
hou svou vůli projeviti pouze způsobem zákonem stanoveným, tudíž 
svým usnesením a rozhodnutím, jak vyložíl nejvyšší soud ji·ž v roz
hodnutích Č. 247, 12563, 14684 Sb. n. s., k nimž stačí 'pro stručnost 
odkázati. 

čis. 16324. 

Jestliže se spoluvlastnicí ideálních podilů lesa sdružili ke vhodněj
šímu lesnímu hospodaření a vedení řádné správy lesního celku, nejde 
o právnickou osobu, nýbrž o účelové hospodářské sdruženi s právní 
povahou spoluvlastnictví (§ 825 obč. zák.). 

Byli-Ii někteří spoluvlastnici pověřeni souborem spoluvlastníků pro
vozováním záležitosti v příčině společné věci, jednají jako zmocněnci 
(§§ 837 a 1029 obč. zák.) s pravomocí opatřiti vše, čeho vyžaduje 
správa nemovitosti a co s ni jest obyčejně spojeno. 

»Správní výbor«, řádně zvolený podle společenské smlouvy, jest 
oprávněn k podání žaloby o vyklizeni služebniho bytu lesního zřízence. 
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úřední záznam o způsobu vyvolání právní věci před jednáním o ní 
nemůže nahraditi provedení důkazů nahlzených stranami o tom, zda 
způsobem vyvolání byla straně odňata možnost projednávati před sou
dem (§ 477 č. 4 c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 23. září 1937, R II 203/37.) 

Srv. rozh. Č. 2158, 4437 Sb. n. s. 

Správa lesa »L-skbho« v L., zastoupená předsedou Adolfem K. v L., 
právně Dr. Václavem V., advokátem v. L., 'podala dn: 9. listopadu 19?6 
II okresního soudu v L. žalobu o vykltzem bytu, obyvaneho zalovanym 
Franti'škem P., bývalým hajným u řečené správy lesa. Procesní soud 
ustanovil o žalobě ústní jednání na 17. listopadu 1936 o 814 hod. do
poledni. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby rozsudkem pro 
zmeškání žalovaného. O d vol a c í s o II d zrušil napadený rozsudek 
i s řízením mu předcházejícím pro zmatečnost podle § 477 Č. 4 a 5 c. ř .. s .. 
a žalobu odmítl. D ů vod y: Právní věc jest vyvolatí v jednací S 1111 

(rozh. 'č. 8460 Sb. n. s.). To se v souzeném případě nestalo, neboť 
z úředního zázn,;mu soudu prvé stolke vysvítá, že věc nebyla vyvolána 
v jednací síni Č. 7, na niž zněla obsílka, nýbrž na c~odbě a v če~árně 
před jednaci síní Č. 7, a že rok se konal a napadeny ,kontu.mačllI roz
sudek byl vydán v síni Č. 2. Tento postu;p soudu prve stolice. byl ne
zákonný. Protože jím byla žalovanému odňata možnost, aby před sou
dem v ,jednací síni č. 7 projednával, jest ll"padený rozsudek vmalečný 
(§ 477 Č. 4 c. ř. s.). Na tom, kdy se právní zástupce dostavil' k soudu 
a kdy vešel do síně Č. 2, nezáleží, ne:boť přišel ur.čitě dříve, nežli byla 
věc vovolána v jednací síni Č. 7. Kdyby bylo odvolání odůvodněno jen 
pro zmatečnost podle § 477 č. 4 c. ř. s., hylo by zrušíti napadený rozsu~ 
deÍ' i s rokem ze dne 17. listopadu 1936 a věc vrátiti soudu prvé stolice 
k lpokračování v jednání a k novému rozhodnutí. Než v souzené věci 
nutno i žalobu odmítnouti, a to proto, že jest tll i, zmatečnost podle 
§ 477 Č. 5 c. ř. s. Pro procesní způsobilost (§ 1 c. ř. s.) jest podstatné, 
zda jde o právní pomět, který jest způsobilý míti vlastni jmění jako sou
bor práva závazků, ať již se onen podmět jeví jako jednota osob, nebo 
imění neosobní, určené nějakému dovolenému účelu (nadace podle 
§ 646 obč. zák), nebo nějaký ústav, který nemaje pevného základního 
(nadačního) jmění, byl zřízen k účelům všeuWečným, má samostatnou 
organisaci a samostatné zastoupení a slecluje stanovený účel prostředky 
majetkovými (rozh. Č. 5487 Sb. n. s.). V souzeném případě nejde však 
o takový podmět na straně žalujíd. Vystupujeť zde jako žalující strana 
správa lesa »L-ského« v L. Správa lesa jest pouhý úřední orgán a »L-ský 
les« jest, jak z ,pravídel a regulativu z dubna 1935 a ze souhlasných 
údajů vysvítá, lesní komplex ve výměře 1655 jiter 165 čtverečných sahů, 
který patří do spolnvlastnictví městské obce L., 71 měšťanů a 213 před
měšťanů. Z toho vyplývá závěr, že zde není žalu,jicí strany, t. j. strany, 
která by měla procesní způsobilost. K nedostatku procesní způsobilostí 
nutno podle § 6 c. ř. s. phhližeti v každém obdohí sporu a z moci úřední. 
Bylo proto rozhodnouti, Í'ak shora uvecleno. 
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Ne j v yš š í S o U d na rekurs žalující' lesní správy zrušil napadené 
usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, aby po doplnění řízení znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

žalobu podala a též v reku,rsu vystupuje »správa lesa L-ského v 1.., 
zastoupená předsedou Adolfem K.« Ze souhlasného udání stran, před
loženýoh »pravidel a regu,lativu I,esa L-ského« a výpi,su z pozemkové 
knthy pro kat. území I.. je patrno, že nemovitosti, zapsané v knihovní 
vložce č. 97 v 1.., jsou, ídeální podíly knihovního vlastnktví obce L. 
a 71 majitelů určitých měšťanský,ch i 213 předměstských domů v 1.., 
kteří se spojili- ke vhodnému hospodaření, a k vedení řádné správy les
ního celku. Nejvyšší soud schvaluje předem názor odvolacího soudu, 
že tu nejde o právnickou osobu, nýbrž o spoluvlastnictví ve smyslu 
§§ 825 a násl. obč. zák., a odkazuje pro strli'čnost na důvody rozhod
natf Č. 2158 Sb. n. s., kde se nejvyšší soud v obdobném případě za
býval právní povahou hospodářského sdruženÍ. Avšak ani společníci 
takovýchto účelových sdružení se nemusí zúčastniti právního jednání 
všichni osabně - což by při velil<ém po'čtu nebylo vždy ami mOžno -, 
n.0brž mohou svěřiti provozování pří'slu'šných záležitostí jednomu nebo 
několika společníkům (spoluvlastníkům), kteří pa,k za ně jednají ,jako 
zmocněnci' (§ 837 obč. zák.), a ti mohou opamti vše, čeho vyžaduje 
správa celku a co jest obyčejně s ni spojeno (§ 1029 o'hč. zák., srv. 
Sb. n. s. Č. 4437). V souzen.é věci se usnesli všiichni ,podílníci lesa 
v dubnu 1935 na »,p r a v i dle c h«, uiČÍnivše je tak společenskou 
smlouvou:. Podle čl. I dotčených pravidel náleží s,pravovati Iles »L-skv« 
spr á v n í' m u v Ý bor u, vol e n é map o cl í I n í k Y pokaždé na 
tři správní, leta (čl. ll). čl. VIII pravidel' ustanovuje, že správní výbor 
je povinen vésti správu lesa a vykonávati vše, čehož je Ueba k řádnému 
hospodaření, a že prováděti usnesení výhom náleží předsedovi nebo 
jeho náměstku. Správní výlbor volí ze sebe správní radu, jež vede sku
tečnou správu (čl. IX). Na venek zastupuje les předseda anebo _ je-Ii 
zaneprázclněn - jeho náměstek a k platnosti všech listin jest potřebí 
podpisu ještě jednoho člena správni rady (odstavec druhrý čl. IX pra
videI). Správní rada jest povinna informovati správní výbor o svých 
opatřenílch a předkládati v důležitých případech své usnesení správ
nímu výboru k dodatečnému schváleni (poslední odstavec čl. IX). Ko
nečně ustanovuje čl. Xlll pravidel, že veškeré písemnosti buďtež zna
menány: »Správa lesa L-ského v 1..« žaloba byla podána pod tímto 
názvem, avšak s dodatkem: »zastoupená předsedou AdoHem K. v 1..« 
Plná moc daná právnímu zástupd žalobkyně Dr. Václavu V., advokátu 
v 1.., jest opatřena razítkem: »Správa lesa L-ského v 1..« a byla - po 
nařízeném doplnění podle § 6 c. ř. s. - podepsána kromě dotčenéh0 
předsedy ,členem správního výboru Dr. Vladimírem R. Podle příkazu 
uděleného ve smyslu § 6 c. ř. s. byly dMe předloženy: a) zálpis správní 
rady lesa »L-ský« z 5. listopadu I 936, podle něhož se usnesla správní 
rada většinou »pravidly« předepsanou, aby byla podána na hajného 
Františka P. žaloba o vyklizení bytu, ježto odepřel.dobrovolně se vy." 
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stěhovati, b) z'"prs správniho výboru z ll. listqpadu 1936, kter}' vzal 
na vědomí (I. j. schválil), že jmenovanému P-ovi bylo naří,zeno vystě
hovati se z bytu a že, ježto tak neučinil, byla podána žaIoba o vy
klizení. 

V souzené věci j de o opatřeni služebního bytu ustanovenému haj
nému a za tim účelem o vyklizení dosavadního hajného, který byl pro
pu'štěn ze slu'žby, ze služebního bytu, z kteréhož se dobrovolně nechtěl 
vystěhovati, tudíž o úkon řádné správy. K takovémuto úkonu byl oprávněn 
správní výbor podle čl. Vll pravidel a §§ 847, 1029 abč. zák., jako zmoc
něnec podílní1ků anebo, když se správní výbor u,snesl na podání žaloby, 
předseda podle čl. IX dotčených pravidel, ježto byl ,pověřen provede
ním usneseni výboru. Podal-li tudíž předseda žalobu, neučinil tak zfejmě 
vlastním jménem, nýibrž v zastoulpení správního výlbofUl, t. ;j. jeho členů 
(lysických osob), sdmžených pod statutárním názvem »Správa lesa 
L-ského v 1..«, a není tu tedy zmatečnost ,podle § 477 č. 5 c. ř. s. ani 
podle §§ 6, 7 c. ř. s. 

V odvoláni byla však též uplatňována zmatečnost podle § 477 Č. 4 
c. ř. s., spatřovaná v tom, že o věci nebylo jednáno v sínič. 7 okres
ního soudu v L., jak bylo ustanoveno na obsíke, nýbrž v síni ,č. 2, ani~ 
bylo na dveřích síněč. 7 v té příčině nějaké upozornění. žalovaný na
bízel o tom důkaz svědky Dr. f. O., Bedřichem B. a výsle,chem stran. 
V odvolacím sdělení bylo poukázáno na to, že žalovaný nebyl v ho
dinu v ohsHce uvedenou ani v síni č. 2, ani v síni Č. 7, že soudce v rQz
hodujíd době dal v síni 'Č. 7 vyvolati věc zapisovatelem, který žalova
ného vyvolával i před síní Č. 7 i po celé chodbě, v které je též síň Č. 2, 
avšak marně, neboť žalovaný přišel opožděně již po vynesení rozsudku 
a zastihl právního zástupce žalobkyně s procesním soudcem a zapiso
vatelem v síni č. 2, když rozsudek byl již vyhlášen. Odvolací, soud 
mí,sto aby provedl nabí,zené důkazy, anebo provedl další potřebná še
tření, spokojil se »úředním záznamem«, založeným ve spisech, z něhož 
usuzuje, že věc nebyla vyvolána v jednací síni Č. 7, na níž zněla obsílka, 
nýbrž na chodbě a v čekárně před jednací síní- Č. 7, a že se poté konal 
rok v síni Č. 2. Nehledic ani Ha to, že »úřední záznaJm« nenÍ' žádným 
důkazním prostřeclkem aJ že nemůže nahraditi provedení důkazů stra
nami nabízených, je tento záznam obs<1hově úplně nejasný a nelze ani 
z něho spolehlivě seznati, zda byla či nebyla věc včas vyvolána v sini 
Č. 7, a zejména, zda žalovaný byl v rozhodujicí době přítomen v této 
jednací síni (Sb. n. s.č. 8460). Řízení, na jehož podkladě se odvolací 
soud usnesl, je tudílž kU'sé a nestačí k spolehlivému posomení a roz
hodnutí věci. Bylo se proto v té příiČině usnésti, jak ve výroku uvedeno. 

čís. 16325. 

K účasti společnosti s ručením omezeným na veřejné obchodni spo
lečnosti neni potřeb! souhlasu ministerstva vnitra podle vlád. nař. 465/ 
1920 Sb. z. a n. 
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:0, .že na podnik jednoho společníka společnosti s ručením oníe
zenym Jest ve?en~ exek~ce vnucenou správou jeho podniku, nepřekáží 
tomu, aby dotceny spolecník nemohl přistoupiti za veřejného společníka 
pokud jeho jednání neodporuje předpisům zákona o maření exe~ 
nebo odpůrčího řádu. 

(Rozh. ze dne 23. září 1937, RII 320;37.) 

13 e i s tří, k o v Ý s o u d zamítl žádost firmy V. A., společnost 
s rucemm omezeným v M. O., Herty A., smrkromnke v M. O. a Marie A .. 
soukromnice v M. O., o zápis veřejné obchodní společnosti pod názve~ 
»V. A., ,sp?le,čnost s, ruče~ím omezeným a spol.« v M, O ů vod y: 
Podle v)"meru okresnrho úradu v M. 0, Ze dne 3, března 1937 nevzal 
řeče,ný úřad na vědomí opověď Urmy »V, A., společnost s ručením ome
zenJ,'?, a spo!,,«, že ho~:á,provozovatj, zasílatelství, a továrni výrobu pří
stro)u a souca~tek patnclOh do oboru automobilového, dále přívěsných 
:OZU automobI!0v~ých. a správkárnu, automobilů po továrnicku,jakož 
I o~~hod se zbozlm fIrmou. vyrobenym a s veškerým ostatním zbožim 
patnclm do oboru automobl,lového a podobných oborů se stanovištěm 
v M. O., a zakázal snad započatý :provoz podniku, a to z těchto důvodů: 
V témže stanovIšti provozuje opověděné živnosti již Urma »V. A spo
I~,čnost s ručením omezeným,<- Všechny živnosti, posledně jmen'ované 
!Irmy byly usnesením okresního soudu v M. 0, ze dne 19, února 1937, 
c. J. E IX 615/37, zabaveny vnucenou správou. Nelze proto pro totéž 
stano~i'š:ě y~é fir~ě pO,voliti tytéž ž!vnosti, a mimo to by takové po
volem zre]me marrlo vykon povolene exekuce, takže jest tu překážka 
co do provozovacího místa i co do žívnosti samé ve smyslu § 13 živn, ř. 
Možnému odvolání výměru dotčeného úřadu nebyl přiznán odkládaci 
účinek v zájmu veřejném, i1Jbybylo zamezeno trestní činnosti maření 
exekuvce, Žádaný zápis nelze však povoHU též I'roto, že firma »V, A" 
spolecnost s r. 0,« nemá ve své společenské smlollvě v přfčině před
I~ě:ů podni~á~í ustan~v;ní, že společnost jest oprávněna vstupovati do 
]Inych podnrku se stCduym neb ,podobným předmětem podnikání nebo 
nové, P?dpiky spolutvo~iti jako společni~e, Protože rozší',ření, př~dmětu 
podnrkanr u společnostI s mčením omezeným podh~há schváleni mini
sterst~~ :,~itra. a ~ú~astněných ministerstev, nelze v souzeném případě 
povolrtr zadany zapls nové firmy veřejné obchodní &polečnosti do ob
Chodního rejstříku bez předchozího souhlasu ministerstva vnitra. R e
k u r s n i s o u d potvrdil napadené usnesení. 
. N e j vy Š š í s o u d uložil rejstříkovému soudu, aby o opovědi dále 
Jednal a znovu o ní rozhodl, nehledě k důvodům, z nichž opověd' zamítL 

Důvody: 

_Stěžovatelé právem vytýkají, že se rekursní soud neobíral vývody 
rekur~~, pokud s:něřovaly proti názoru prvého soudu" že zápis nelze 
povohtr proto, a) ze hrma V, A" společnost s ručením omezeným, nemá 
ve společenské smlouvě ustanovení, že jest oprávněna do jiných podniků 
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vstupovati nebo je spolu,tvořiti jako společnice, b) že bez předchozího 
souhlasu ministerstva vnitra nelze povoliti rozšíření podniku, a že se 
rekmsní soud obíral jen důvodem cl, že totiž okresním úřadem nebyla 
opověď vzata na vědomí se zřením na to, že v témže stanovi'šti pro
vozuje o:pověděné živnosti Hrma V. A., společnost s ručením- omezeným, 
a že všechny její živnosti ďsou zahaveny a stíženy vnucenou správou, 
a že by žád"né povolení zřejmě mařilo výkon exekuce, Co do clůvodů 
pod a), b), jde vesměs o řešení otázek právníc'h, které může rozřešiti 
nejvyšší soud bez zřetele na to, že tak neulčinila druhá stolice. 

Důvod pod a) uvedený však neobstoF, poněvadž společenská 
smlouva v odstavci 7. dl, mluví o možné účasti společnosti V. A. na 
podnidch a obchodeoh třetích osoh, a vyžaduje k platnosti jednohlas
ného usnesení valné hromady. Tuto závažnou sklltečnost zřejmě pře
hlécll prvý soud, "'č byl připojen protokol O mimořádné valné hromadě 
společnosti ze dne 29. ledna 1937, podle něhDž byl návrh na pHstouc 

pení společnosti V, A. k nově zakládané společnosti jednohlasně přijat. 
Bude věcí přezkumu prvého sou1du, zda předložený protokol - patrně 
jeho opis - je postačitelný doklad, a zda tll nešlo o změnu spole
čenské smlouvy, k níž by bylo podle § 49 zák. Č, 58/1906 ř. z, poliebí 
zřízení notářské listiny. 

Důvod uvedený pod b) není zřejmě případný. Prvý soucl měl tu 
patrně na mysli vládní naří'zení ze dne 27. července 1920, Č, 465 Sb. 
z. a n., avšalk v souzeném případě nešlo ani o z~pis nové společnosti 
s ručením omezeným, ani o zvýšení kmenového kapitálu nebo o přene .. 
sení cizozemské společnosti do tuzemska ve smyslu § 2 řečeného na
řfzení. 

Jinak zkoumá rejsmkový soud s,"mostatně, zda jsou splněny zá
konné podmínky pro navrhovaný zápis, při čemž označení předmětu 
podniku nemůže býti v rejstříku jiné než ozn",čení, vzaté na vědomí nebo 
schválené živnostenským úřadem, a tento soulad nutno dokázati živno
stenským Hstem (rozh, Č, 1122, 10139', 12135,12543 Sb. n, s.). K tomu 
konci je rejstříkový soud oprávněn uložiti opovídateli, aby předložil po
třebný doklad o tom, zda aest oprávněn provozovati ohlášený předmět 
podniku,. Ze spisů není zřejmé, zda resHíkový soud uvedený postup 
zachoval, zejména když bylo vytýkáno, že výměru okresního úřadu bylo 
odporováno, 

Pouze to, že v době rozhodnutí prvého soudu byla vedena exekuce 
vnucenou správou na podnik jednoho z :veřejných společníků, t. j, na 
podnik firmy V. A., společnost s mčením omezeným, není ještě s",mo 
podle zákona překážkou, aby takto postižený nemohl přistoupiti za ve
řejného společníka - jeho osobní disposice není tím omezena -, ovšem 
pokud by jednání jeho nebylo v roZJporu s předpi,sy zákona o maIení 
exekuce anebo s předpisy odpůrčího řádu, Tím jest odňata půda i zá
verum rekursního soudu o možnosti, že by žádaný zápis neodpovídal 
právnímu řádu a skutečnému stavu a že by uváděl veřejnost v omyl, 
pro kteréžto závěry není ostatně ani ve spisech dostatečný podklad. 

Civilnl rozhodnuti XIX. 
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Bylo proto zrušiti napadené usnesení a zároveň i usnesení prvého 
soudu a vráJtiti věc prvému soudu k dalšímu řízeni. Věcí prvého soudu 
bude, aby podle toho, co uvedeno, přezkoumal znova opověď a pro
vedl potřebná další šetření, zda opověď vyhovuje zákonu, a při tom 
také přihlédl k tomu, zda uváděné údaje o předmětu podniku »továr
nická výroba .... , správkárna automobilů po továrnicku .... « odpovídá 
skutečnosti, a zda proti znění, nové firmy není s hlediska čl. 20 obch. 
zák., závady, ježto v jejím sídle jest odštěpný závod podobného znění 
firmy A. V., společnost s ručením omezeným, a poté znova o věci 
rozhodl. 

čís. 16326. 

Předpis § 51, odst. 1, vyr. ř. nerozšiřuje pojem švagrovSŤví vytčený 
v § 40 obč. zák. 

úmrtí jednoho z manželú nemá v zápěti zánik švagrovského poměru 
mezi pozůstalým manželem a příbuznými zemřelého manžela. 

Hlas otce zemřelé první manželky manžela vyrovnací dlužnice se ne
počítá za předpokladů vytčených v § 51 vyr. ř. při výpočtu většiny 
pohledávek, hlasuje-Ii pro vyrovnáni. 

(Rozh. ze dne 23. září 1937, R II 438/37.) 

s o II d p r v é s t o I i c e potvrdil zemědělské vyrovnání, uzavřené 
při vyrovnacím roku dne 28. dubna 1937 mezi dlužnid Marií V., rolnicí 
v B., a jejími věřiteli. Rek 'll r sní s o II d k rekursu vyrovnací vě
litelky odepřel potvrzen,í uvedeného zemědělského vyrovnáni. D ů
vod y: Stěžovatelce nutno přisvědčiti v tom, že vyrovnací komisař ne
pokládaje poměr mezi Josefem S. a manželem vyrovnací dlužnice za 
švagrovství, neprávem přiznal Josefu S. hlasovací právo, ač stěžova
telka je popřela, resp. že neprávem jeho hlas počítal při vS'počtu po
třebné většiny pro vyrovnání.. Za švagrovství jest však podle ustano
vení § 51, odst. I, vyf. ř. pokládati i poměr, který není, podle § 40 obč. 
zák. švagrovstvím, neboť vyrovnací i konkursní řád stanoví je v roz
sahm daleko širším, jak vyplývá ze slov § 51, odst. I, vyr. ř. »a osoby, 
které jsou s dlltŽníkem nebo jeho manželem příbuzny nebo sešvagřeny<<. 
Vyrovnací dlužník jest podle § 2, odst. 2, vyr. ř. povinen ji'ž v seznamu 
jmění připojeném k vyrovnacímu návrhu, a to pH dluzích, poznamenati 
kromě důvodu vzniku a přesných adres věřitelů též to, zda a v kterém 
stupni je s nim v,ěřitel příbuzný či sešvagřený. Vyrovnací komisař jest 
pak povinen z úřední moci zkoumati, zda věřitel, který přihlásil svou 
pohledávku, jest osobou dlužníkovi blízkou, zejména hlasují-Ii blízci 
příbuzní pro vyrovnání, nemají jejich hlasy zásadně býti počítány (§ 51, 
odst. 1, vyf. ř.). Bylo proto Josefa S., otce prvé manželky manžela vy
rovnací dlužnice, pokládati za osobu ,podle § 51, odst. 1, vyr. ř., která 
je s manželem vyrovnací dlužnice sešvagřena, a neměl proto býti jeho 
hlas počítán při výpočtu potřebných většin, hlasoval-li ,pro přijetí vy-
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rovnáni. Ježto druhé potřebné většiny pro přijetí vyrovnání, přesahující 
polovinu ,pohledávek věřitelů při vyrovnacim roku přítomných a k hla
sování oprávněných, bylo dosaženo jediné tím, že porušením ustanovení 
§ 51, odst. 1, vyr. ř. byla do ní pojata i pohledávka Josefa S., osoby 
s manželem vyrovnací dlužnice sešvagřené, v částce 63.000 Kč, která 
sama činí okrouhle čtyři pětiny poloviny pohledávek, bylo rekursu vy
rovnací věřitelky vyhověno a vyrovnání věřiteli při vyrovnacím roku 
dne 28. dubna 1937 přijatému - pro shora uvedené porušení předpisu 
§ 51, odst. 1, vyr. ř., které mělo rozhodující v]i.v na potvrzení vyrovnáni 
- potvrzení odepřeno podle § 58 Č. 2 vyr. ř. . 

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

Důvody: 

S dovolaci stěžovatelkou jest ovšem souhlasiti, že § 51, odst. 1, 
vyr. ř. nerozšiřuje pojem švagr ovs lví vytčený v § 40 obč. zák, nýbrž 
že tento pojem jest i pro oblast vyrovnacího řádu určen předpisem 
občanského zákoníka. Leč na tom nezáleží" poněvadž napadené usne
seni správně poukazuje na to, že podle § 51, odsl. 1, vyr. ř. patří k oso
bám dlužníkovi blízkým i ty osoby, které ,jsou s jeho manželem 
sešvagřeny. Jde tedy ijen o to, zda Josef S., otec mezitím zemřelé první 
manželky manžela vyrovnací dlužnice, ještě Jest, či zda přestal bý~i se
švagřeným jejího manžela tím, že jeho první manželka zemřela. Otázka, 
zda podle našeho práva má úmrtí jednoho z manželů v zápětí zánik 
švagrovského poměm mezi druhým manželem a příbuznými zemřelého, 
jako tomu bylo podle práva římského, jest v nauce sporná. Většina spi
sovatelů, kteři se jí zabývají, řeší ji však záporně. (Tak Ehrenzweig: 
Systém 11/2, § 422, str. 3, Klang v Komentáři k obč. zák. v § 4,0 a 
Bartsch-Pollak v Komentáři ke konk., vyr. a odp. řádům 11. vyd. v §, 32 
konk. ř., ,pozn. 6.) Nejvyšší soud vyoházíl z názoru, že se švagrovství 
neruší úmrtím, což lze od1ůvodniti také doslovem zrušeného § 66 obč. 
zák., pokud se týká nyní platného § 25, odst. .3, manž. zák. č. 320; 
1919 Sb. z. a n., jímž byl § 66 obč. zák. nahrazen a s nímž se, co se 
naší otázky týká, jeho doslov úplně shodu'je. Oba předpisy totiž nazý
vají švagrovstvím poměr mezi příbuzným jednoho manžela a druhým 
manželem i p o z ruš e ním a n žel s t v i. Pokud se dovolací stě
žovatelka dovolává pro svitj opačný názor nadpisů (rubrik) § 93 a zru
šeného § III obč. zák., činí tak neprávem, poněvadž z toho, že se 
smrtí jednoho z manželů zrušuje jejich manželství, neplyne ještě, že 
by se smrtí jednoho z nich zmši! i manželstvím založený poměr 

švagrovský. 

čís. 16327. 

Ustanovení § 13102 obč. zák. nepředpokládá, aby bylo jednáno ve 
~polečném srozuměni, nýbrž stačí, že zaviněná škoda jest výsledkem 
neopatrného jednání neb opominuti několika osob. 

(Rozh. ze dne 23. září 19'37, Rv II 85/36.) 
70' 
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Srv. rozh. Č. 9235 Sb. n. s. 

Proti žalobě, jíž se žalobce - nezletilý 3% letý chlapec - domáhá 
na žalovaném náhrady škody za úraz způsobený mu žacím stwjem, na
mítl žalovaný mimo jiné zavinění žalobcovy matky, která se měla pře
devším starMi o dítě a na ně dozírati. O ba niž š í s o u d y uznaly 
z části podle žaloby, neuznavše uvedenou námitku žalovaného za dů
vodnou. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalovaného a uvedl v otázce 
v právní větě vytčené v 

důvodech: 

Otázku zavinění nebo aspoň spoluzavinění žalobcovy matky na jeho 
úraze ni'žší soudy řešily podle § 1302 obč. zák. a dovolací soud schva
luje jejich právní posouzení. Dotčené ustanovení nepředpokládá, aby 
byl'o jednáno ves p o leč n é m s r o z umě n í. Stačí, je-li škoda 
výsledkem neopatrného jednání neb opominutí několika osob. Nelze-li 
jejkh podíly na škodě určiti, odpovídaí" za ni solidárně (srv. Č. 9235 
Sb. n. s.). Dovolací soud schvaluje též názor ni.žší'ch soudů, že i kdyby 
žalobcova matka byla spoluzavinil,a žalobcův úraz, nebylo by možno 
její ,podíl na škodě žalohcově určiti. Správný jes't 'jejich náwr, že ža
lovaní jsou podle 1302 obč. zák. odpovědni z a celou š k o d u ža
lobcovu. 

čís. 16328. 

Proti rozhodnutí soudu dmhé stolice o poznámce spornosti (§ 61 
knih. zák.) není dalšího opravného prostředku (§ 402, odst. 2, ex. ř. 
ve znění čl. II zák. č. 314/1936 Sb. z. a n.) . 

(Rozh. ze dne 24. září 1937, R I 957/37.) 

S ou d p r v é s to lic e vyhověl žalobcovu návrhu, aby byla 
v knihovní vložce Č .••• kat. území Ch. na ideální polovid nemovitosti 
patřící Marii R. poznamenána žaloba Jana R. na obnovu řízení o žalobě 
Jana R-a proti Marii R-ové na opětné převedení jí patříci nemovitos:i. 
Rek u r sní s o II d zamítl návrh. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs Marie R-ové. 

Důvody: 

Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu (srv. na př. rozh. 
č. 5300 a 12670 Sb. n. s.) je knihovní poznámka spornosti (§ 61 knih. 
zák.) prozatíomnhn opatřením, na něž se vztahují předpisy druhého od
dílu dmhé části exekučního řádu. Podle § 402, odst. 2, ex. ř. (v do
slovu čl. 11 zák. Č. 314/1936 Sb. z. a n.) není však proti rozhodnutí 
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soudu druhé stolice o zatímních opatřeních dalšího opravného pro
středku. Bylo proto dovolací rekurs odmítnouti. 

Cís. 16329. 

Manželství uzavřené s osobou, která s lékařského hlecliska trpí 
v době sňatku nevyléčitelnou schizofrenií (dementia precox) nelze od
porovati pro neplatnost, není-li dokázáno, že účinek uV'edené duševní 
choroby byl takového stupně, že byla před sňatkem nebo při sňa.tku 
úplně zbavena rozumu (§ 48 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 24. září 1937, Rv 1 1646/37.) 

Žalobu, již se žalobce domá:hal prohlášení neplatnosti jeho manžel
ství, uzavřeného se žalovanou dne 20. září 1934, a to z viny žalované, 
zamítly soudy všech tří stolic, nejvyšší soud z těchto 

cl Ů vod u: 

Žalobce opřel žalobu o neplatnost manželství o tvrzení, že žalovaná 
l11.anželka byla v, dO'~~ Ulz"vření. sňatku d,uševnč chorá. Podle § 48 obč. 
zak. .jest vsak prekazkou platneho manzelství pouze zuřivost, šílenost 
nebo. blbost, tedy d~še~ní nem~c tak~vé,ho stupně, který se rovná úplně 
nezpusobIiostJ k pravmm jednamm. Recené ustanovení o'h'čaJJ1ského zá
koníka bylo doplněno § 4, odst. 2, ř. o zbav. svépráv., podle něhož 
osoby, jež byly částečně zbaveny svéprávnosti pro duševní chorobu 
nebo duševní slabost, mohou uzavříti platný sňatek jen za přivolení 
podpůrce a soudu. O případ naposledy uvedený tu nejde, poněvadž ža
lovaná nebyla v době sňatku zbavena svéprávnosti ani částečně, a 
1110hlo by proto žalobě býti vyhověno jen tehdy. kdyby se žalobci byl 
podařil důkaz, že žalovaná v dohě uzavření sňatku byla duševně chorá 
v takovém stupni, který se rovná duševním stavům uveden"0m v § 48 
obč. zák. Takovýto důkaz se žalobci nepodařil. Znalec' rozeznává 
správně nevyléčitelnost schizofrenie, kterou žalovaná trpěla již před 
snatkem, s hlediska lékařského a účinek této nemoci na duševní schop
~o,sÍl. nemo.cné. DO<;há:;,í-li při h~dnocení všech okolností ve sporu zji
sten{'oh ~ usudku, ze zalovana sice trpěla schizofren,ií (nevyléčitelnou), 
~le ~e pres to nelze doká'zati, že by před sňatkem a při sňatku byla 
~plne zb~vena r?,zu~u, jak to § 48 obč. zák. předpokládá, lze s jeho 
usudkem jen sounlasll!. Uvedl-I! znalec ve svém posudku právě dotčení' 
§ 48 obč. zák., učinil tak jen k přesnějšlmUl označení duševního stavu 
žalované, a nelze říci, že by si byl tím osoboval právnické posouzení 
sp?rného přípaclu, jež náleží jen soudu. Z toho, co uvedeno, vyplývá 
n:Je~, "že ~~:Tolací HzenÍ není stíženo vadami dovolatelkou vytčenými, 
nyb.rz ::e mZSI soudy posoudily sporný případ také s .hlediska právního 
spravne. 
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čls. 16330. 

Kupitel sml zpravidla sáhnouti ke kryci koupi, třebaže neměl určité 
objednávky na zbožl jim koupené. Prodatel může však namítati, že ku
pitel spekuloval na jeho újmu, uzavřel-Ii kryci koupi, aniž byl k ni nucen, 
nemaje určité objednávky. Včasnost krycí koupě je posouditi podle po
měrů jednotlivého připadl!> Kryci koupě nenl včasná, neprovedl-Ii ji 
kupitel, ač tak mohl učiniti, bez újmy své i prodatelovy v době, kdy 
již z prodatelova jednání seznal, že smlouvu plniti nemlni, nýbrž v době 
pozdějši, kdy ceny stouply. 

(Rozh. ze dne 25. září 1937, Rv I 179/36.) 

žalovaný prodal B-ovi, obchodníku v T.-Š., poclle závěrečného listu 
ze dne 28. července 1932 30 beden vilpenných vajec po 24 kopách 
v jedné bedně za 32 Kč za kopu. Při tom bylo ujednáno, že kupní cena 
je splatná po obdržení zboží a že dodací lhůta jest do konc,:,prosince 
1932. B. odvolal podle uvedené smlouvy dopIsem ze dne 13. rt!na 1932 
deset beden vápenných vajec. Dne 20. Hjna 1932 zaslal zalovany 
4 bedny vajec žalující firmě, které B. vejce koupená od žalovaného dále 
prodal, a zdráhal se jí zaslati dalších 6 beden, které byly dopisem, ze 
dne 13. října odvolány, a to přes její vyzvání, aby dodal 6 beden s hm, 
že se bude krýti jinde. Nedocláním dalších 26 beden vajec ,s-ovi resp. 
žaluiíd firmě, které, jak řečeno, B. žalující firmě dále prodál, utrpěla 
žaloÍYkyně škodu, ježto byla nucena krýti se zakoupením 26 be.den vajec 
u firmy T. za kupní cenu> 50 Kč (tudíž o 17 Kč dražší) za jednu kopu, 
takže rozdíl činí 10.608 Kč. Tvrdk, že jí B. postoupil uvedenou svou 
pohledávku na náhradu škody proti žal'ovanému, do:,:áh~ se ž:,lobkyně 
na žalovaném mimo jiné' i z8iplacení 10.608 Kč s pnslu'senstvlm, ome
zených za spom na 10.224 Kč s přísluš~nstvím;.Proti~ žal<:bě namítl ža
lovaný mimo jiné, žehy se mohlo mluvItI neiJvyse o skode 624, ~č, p?~ 
stoupených B. žalující firmě, kdežto co do další škody, že nem zal~'JlCI 
firma oprávněna k žalobě proti žalovanému, poněvadž Jest to narok 
proti B. a v té příčině není tu mezi stranami smluvní závazek nehledíc 
na to, že žalujicí firma s krytim vyčkala nepřiměřeně dlouho, ačkol!.v 
žalovaný již 11. srpna 1932 odepřel dodati zboží. Niž š í s o u d y 
uznaly !podle žalob-y, o cl vol ac í s o u d v otázkách, o něž jde~ uvedl 
v d ů vo d ech: Co se týká otázky krycí kourpě, soud prvé stohce ma 
sice právem ia to, že obchodní zákon nemá v/slovného př.edrpis,:, k?~ 
se kupitel má kr),ti, avšak ze zásady slušnostI a poctIvostI, ovladaJlcl 
obohodní styk, ,plyne, že se tak má státi včas a že není dovolena spe
kulace na újmu prodlévajídho prodatele. Praví-li zákon v čl. 357, 
odst. 3, obch. ztik., že kupec jest oprávněn žádati diferenci mezi smlu
venou cenou a ,cenou tržní včas a v místě dlužného plnění, nezprošťo
valo by jej procllení prodatelovo povinnosti krýti se ještě 'před dobou 
dodání, kdyby bylo z prodatelova chování z!ej,;,é, že..rlniti nec~c.e a.že 
iest tudíž nutno se oh}édnouti po zabezpecenI zboZl JInde Jesle pred 
uplynutím konečného termínu, je-li tu nebezpečí nepoměrného stoupání 
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cen, avšak v souzeném případě je z korespondence zřejmé, že B. po
skytl žalovanému dodatečnou lhůtu k dodání odvolaných vaječných zá
silek do 30. října a pak ji opět až do 2. prosince 19.32 prodloužil. Ježto 
nebylo prokázáno, že by tak byl čínil proto, aby spekuloval na možnou 
diferenci, když sám přece nemohl vydělati více než 1 Kč na kopě, 
nýbrž z korespondence spíše vyplývá přání vyříditi věc ,po dobrém a 
v očekávání, že žalovaná přece svému. smluvnímu závazku dostojí a tak 
jej zprostí obliga proti žalující firmě, nelze v provedení krycích koupí, 
provedených ostatně žalujkí firmou samou dne 11. listopadu, 17. listo
padu a 13. prosince 1932, spatřovati spekulaci resp. netečnost na ujmu 
žalovaného a naopak z toho, že skutečně jde částečně o data před uply
nutím konečné lhůty, lze souditi, že žalující firma jako nástupkyně a 
zástupkyně B. kupovala vejce ,jen dle potřeby, zejména když podle 
vlastního tvrzení odvolání do Hstopadu 1932 byla cena vajec stálá. Od
voláni není tudíž v žádném směru důvodné. 

Ne j v y Š š í s o u d zamill žalobu co do částky 10.214 Ke s pří .. 
slušenství.m. 

D ů v o cl y: 

žalobkyně se domáhá jako posturpnice B-ova mimo jiné také další 
konkretní škody, která prý jí vzešla proto, že íB. při -krycí koupi 
platil vejce o ,příslušnou' částku dráže. Netřeba se obírati otázkou, 
jaký význam má skutečnost, že onu kryd koupi neprovedl vlastně 
sám jako další dodavatel, nýbrž že se nárok opírá o koupi, kterou 
provedla sama žalobkyně, jež od B. vejce koupila a na jeho účet se 
kryla. Tato skutečnost nemá však právního významu potud, že opráv
něnost nároku dovozovaného z krycí koupě lze také u postupníka po
suzovati jenom podle toho, zda by bylo lze uznati krycí koupi za bez
vadnou za daných okolností, kdyby ji byl provedl přímo B. sám. V té 
při,čině nelze však upříti oprávněnost námitkám, jež činila žalovaná za 
sporu a jmenovitě také v řizení opravném. Odvolací soud celkem správně 
posoudil otázku, jaký význam má provedení uhrazovací koupě, když 
P?ložil důraz na to, že tu rozhodují poměry konkretního .případu, a podle 
nIch posuzoval otázku, zda kupec při provedení koupě hledíc na po
měry souzeného případu, dbal náležitou měrou zásad slušnosti a pocti
vosti, jmenovitě v tom směru, že má, ba musí, provésti· takovouto koupi 
včas. Než právě v posouzení zjištěných poměrů sporného případu do
spívá dovolací soud k jinému konečnému závěru. Dovolávaje se výsledku 
krycí- koupě, domáhá Se kupující na omeškalém smluvci náhrady kon
kretní škody, a tu škodu mu<sí tedy co do skutkových poměrů ve všech 
směrech doložiti tak, aby bylo možno na základě nich ~polehlivě po
souditi, že ona koupě byla provedena podle zásad slušnosti a poctivosti 
včas. Kupec smí ske zpravidla s:'lhnou<ti ke krycí koupi, i, když neměl 
určité objednávky; to však v souzeném případě nepadá na váhu, pro
tože žalobkyně sama uvedla a učinila základem žalobního nároku, že 
B. jí podle zjištění procesního soudu a podle dopisu B-ova ze dne 30. 
července 193-2 celé množství zakoupené u žalovaného hned druhý den 
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prodal s výdělkem 1 Kč na kopě. Této důležité skutečnosti nedocenily 
nÍžší soudy, když zkoumaly včasnost provedené krycÍ koupě. Žádá-Ii 
se náhrada škody, která vzešla právě se zřetelem na takovýto obchod, 
pak musí býti k této skutečnosti přihlédnuto také tam, kde okolnosti 
mluví proti B-ovi. S toho hlediska je a bylo pro B. docela bezvý
znamné, že směl u žalovaného odvolati dodávku až do konce roku 1932, 
kclyž přece věděl, že je zavázán žalobkyni ze svého prodeje hned, a 
když právě tento svůj závazek činí- základem svého nároku na náhradu 
škody. Nešlo tedy o nějakou možnou dodávk~l teprve v budoucnosti 
a nejistou, nýbrž o pevný a mčitý závazek vůči žalobkyni. Jestliže pak 
žalovaný hned na začátku tohoto obchodního případu, ať se to stalo 
z jakýchkoli duvodů - určitě a nedvourznačně prohlásil, že za smluvníCh 
podminek, jichž se B. dovolával, plniti nechce a nebude, musil se B. 
podle povinnosti řádného obchodníka 'hledě na svůj již tehdy pevně 
trvající závazek starati o uhradu pro žalobkyni jako svou odběratelku 
hned v té době, protože ve svém zájmu již tenkráte potřeboval úhrady, 
kdyby žalobkyně zboží ihned odvolala. Vždyť sám v korespondenci 
poukazuje na to, že by vlastně on s"m směl od žalovaného požadovati 
zabezpečeni dodávky, z čehož lze usouditi, že si již tehdy sám byl vě
dom toho, že by pro něho mohly nastati potíže, kdyby sám musil dostáti 
svým závazkům vůči svým odběratel"Ům, a kdyby se na druhé straně 
nemohl s úspěchem hojiti na žalovaném, Nezáleží na tom, zda směl a 
měl žalovanému dávati dodatečnou lhůtu k plnění, a to dokonce opě
tovnou a prodlouženou, nýbrž b.ěŽí o to, zda se podle daných poměrů 
měl krýti. Nezáleží ani na tom, zda snad spekuloval na újmu žalovaného, 
protože na to by se mohlo hleděti, kdyby se byl B. kryl, nemaje u'rčité 
objednávky a určitého svého závazku a nejsa tedy ke krytí nutkán, do·
volává-li se vš.ak určitého závazku jako důvodu ke krycí koupi a po
vstalé škody, nejde o spekulacci, a úvaha odvolacilho soudu nemá v sou
zeném případě skutkového podkladu. Jestliže se snad B. spoléhal na to, 
že snad žalovaní' u:stoup' od svého stanovi,ska a přece jen dodá, činil 
tak ovšem na své nebezpečí. žalobkyně nevyHčila, jak se ceny vajec 
postupně vyvfjely, a bere za základ jenom onu konkretní kou,pi u firmy 
T., kterou provedla teprve v listopadu a v prosinci 1932. Ani nenazna
čuje, že by se byl B. nemohl krýti bez újmy své i žalovaného v té 
době, kdy ji!Ž z jednání žalovaného viděl, že ten smlouvu dodržeti a plniti 
nemíní. Proto nelze onu kryd koupi žalobkyninu \.!!Znati za včasnou 
s hlediska poměrů, jež měl před sebou její posbpitel B., a za dostatečný 
podklad k přiznání požaclované částky založené jenom na této koupi. 
žalobkyně ani její postupitel nesplnili tu tedy ani za likvidace práv
ního poměru, ale ani za sporu oněch předpokladů, které nutno žádati 
tam, kde se účtuje 'konkretní škoda, a bylo proto nárok žalobní co do 
té částky zamítnouti. 

čís. 16331. 

D-ědická posloupnost po zůstaviteli, jenž nabyl podle § 3, odst. 1, 
rzák. o zrušeni svěřenství č. 179/1924 Sb. z. a n. jmění zbaveného svě-
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řenského svazku (zrušeného rodinného fideikomisu) jako přední dědic 
(fiduciář), omezený fideikQmisámí substitucí ve prospěch prvního če
katele. 

Ustanovení zřizovací listiny, že mužským čekatelům náleží přednost 
před ženami, nebylo zrušeno § 106 ústavní listiny a nelze je pokládati 
za omezení, příčící se právnímu řádu nastalému po 28. říjnu 1918 zru
šením šlechtictví. 

Je-li ze zřizovací listiny zrušeného svěřenství (rodinného fideíkomisu) 
patrno, že podatel přihlášky k dědictví po předním dědici není prvým 
čekatelem, který by byl podle zřizovací listiny povolán v čas nápadu 
k nástupnictví ve svěřenství, jest dědickou přihláškou OdVOlávající se 
na zřízovaci listinu odmitnouti. 

Pokud ·tu jest prvni čekatel podle zřizovací listiny o rodinném sv,č
řenství, nenastává dědická posloupnost podle ustanoveni občanSkého 
zákona o posloupnosti dědické ze rzákona nebo z testamentu. Ustano
vení § 1, odst. 3, řeč. zák. nemá na mysli zánik takových práv, která 
zákon o zr.ušení svěřenství čekatelům výsloVltlě zachovává v platnosti 
jako je právo prvního čekatele, ustanoveného zřízovací listinou. ' 

(Rozh. ze dne 25. září 1937, R 11 299/37.) 

K pozůstalosti po Zúkmundu D., zemřelém dne 6. záři 1936, které 
zůstavitel nabyl podle § 3, od,st. 1, zák. o zrušení svěřenství č. 179/1924 
Sb. z. a n. jako přední' dědic, omezený !ideikomisární swbstitucí, se 
přihlásili s výhradou inventáře Kuno D. a MUDr. Marie D., oba na 
základě zřizovací listiny ze dne 22. května 1670. P o z II stalo s t n í 
s o u d př'jal obě dědické přihlášky. Rek II r sní s o u d k rekursu 
přihlášeného dědice Kuna D. odmítl dědickou přihlášku MUDr. Marie D. 
D ů vod y: Soud musí přijmouti dědickou přihlášku, která vyhovuje zá
konu (§§ 799 a 800 obč. zák.), avšak smí odmítnouti dědické přihlášky 
zř;jm~ nezákonné, zcela libovolně a žádným. dědickým důvodem nepod
lozene (rozh. Č. 11472 Sb. n. s.). A dědi.cká přihláJška MUDr. Marie D. 
je skutečně takovouto zcela libovolnou a žádným dědickým důvodem 
nepodloženou přiháškou. Vysvitne to hned z dalších vývodů: Zákonem 
ze dne 3. července 1924, Č. 179 Sb. z. a n. byla svěřenství (rodinné 
hdeikomisy) všeho druhu zrušena. V § 2 řeč. zák. se pojednává o drži
telích svěřenství, čekatelích a opatrovníku potom.stva a přenechává se 
upravení pomčrů uvolněného svěřenského jmění jeji:ch dohodě. V § 3 
se stanovÍ, co nastane, nebude-li dohoda předložena soudu k s'chválenL 
Řečený paragraf zní doslovně takto: »Nebude-li dohoda předložena ve 
lhůtě mčeně v § 2, odst. 4, ke schválení, nabude jměni zbavenéh.o svě
řenského svazku, kdo byl držitelem svěřenství v den, kterého nabyl 
tento zákon účinnosti, jako přední dědic (fiduciář) a bude .omezen svě
~enským nástupnictvim (fideikomis<frní substitucí) ve prospěch prvního 
cekatele, který by byl podle zřizovaccí listiny (§ 2, odst. 2) povolán 
v čas n"padu k nástupnictví ve svěřenstvÍ.« V souzeném případě nebyla 
dohoda předložena soudu k schválení. Vyslovil proto kraj-s ký soud v B. 



- Či's. 16331 -
1114 

usnesenim ze dne 5. srpna 1926, č. j. F 6/98-1158, že dočasný držitel 
Zi,kmund D. - to jest nynější zůstavitel - n",byl dnem 15. listopadu 
1924 jměni z",baveného svěřenského svazku jako přední dědk (fiduciář) 
a tím, že bude omezen svěřenským nástupnictvim (fideikomisám[ sub
stitucí) ve prospěch prvního čekatele, který by byl podle zřizovací listiny 
ze dne 22. května 1670 povolán v čas nápadu k nástupnictví ve svě
řenstvi. Usnesením téhož soudu ze dne 12. ledna 1927, č. j. F 6/98-1167, 
byl zjednán knihovní pořádek odpovídající knihovnímu stavu podle 
knihovního výpisu, č. j. D 409;'36-21. Když tedy pozůstalostní soud 
rozhodovalo přijetí dědických přihlášek Ku'na D. (stěžovatele) a MUDr. 
Mafi.e D., měl přihJi,žeti k dotčené zřizovací listině. To však zřejmě 

neučinil a tím ovšem pochybBpři rozhodnutí o dědické přihlášce MUDr. 
Marie D. Podle zři'zo,vací listiny, odstavec 18, jsou ženští členové rodu 
D. vyloučeni z nástupnictví, jsou-li na živu mužští členové tohoto rodu. 
Mužští členové rodu D. jsou však nesporně na živu, neboť jsou jimi 
stěžovatel Kuno D., Max Josef D., L. D., JUDr. Karel D. a PhDr. Mi
kuláš D. a dědická přihl"ška mužského člena tohoto rodu Kuna D. byla 
již pravoplatně soudem přijata. Se zřením na obsah zřizovací listiny, 
existenci mužských členů rodu D. a pravoplatně pHjaté dědické při
hlášce Kuna D., jednoho z těchto čleJ1;l1, jeví se dědická přihláška MUDr. 
Mari'e D., která se dovolává zřizovací listiny jako právního důvodu 
k nabytí dědi'ctví', zcela Ubovolná a žádným dědickým důvodem ne
podložená. Bylo ji proto odmítnouti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoladmu rekursu MUDr. Marie D. 

Důvody: 

Zikmund D. nabyl bývalého rodi·nného svěřenství podle § 3, odst. 1, 
zákona o zrušení svěřenství ze dne 3. července 1924, Č. 179 Sb. z. a n., 
jako přední dědk (liduciář), omezený svěřenským nástupnictvím (!ideí
komisární substitucí) ve prospěch prvniho čekatele, který by byl podle 
zřizovací listiny (§ 2, odst. 2, ře,č. z"k.) povolán v čas nápadu k ná
stupnictví ve svěřenství. Když pak 6. září 1936 zemřel, přihlásil se k jeho 
pozůstalosti, pokud jest omezena "předu řečeným svěřenským nástup
nktvim, Kuno D., jehož dědická přihláška je pravoplatně na soud při
jata, a Dr. Marie D., jejíž dědIckou přihlášku soud prvé stolice přijal, 
kdežto rekursni soud ji odmí,tl. Oba jmenovam podali dědickou při
hlášku na základě zHzovací listiny ze dne 22. května 1670, v jejímž 
odst. 10 jest ustanoveno toto: 

»Da aber Fiihrs 10 nach verhangnis des AHerhOchsten auss ob
benenclten Unsern S6hnen, einer vor dem anderen (wie leider bereits 
geschehen) oder auch dessen Ehel,eibliche Mannliche Descendenten oder 
Iini, vor dass andern lini mit Tadt abgingen; als dann woHen wir, dass 
dem lezl verstorbenen oder dessen lezten Mannlkhen EheleibUchen 
Erben der Ueberlebende Primogenitus, wann derselbe allein Uebrig 
wehre. in dessen oder seiner Lini Anthei! succedieren und so ollt nur 
ein Eheleiblicher Mannlicher Erb von beeden linien sich im leben be-
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fiinde. derselbe, und dessen Eheleibliche Mannliche Erben beede Erb 
Stammthei!, jedoch nur solang halten soli, bies von ihm, oder seinen 
Nachkommenden Mannlichen Erben wiederum Zween Eheleibliche Mann
liche Erben entsprossen; auf weJchen Pall alss dann iedesmahls, so oft 
sich solches zutrage, diese unsere Giitter denen vor Unss gemachten 
proportionen nach, wieder voneinander geschieden, und der eine Theil, 
wie vorschon verordnet, auf das Secundogeniti Líni verstammen solI, 
auf obhedeuteten Fall aber davon Unseren Eheleiblichen Mannlichen 
Descendenten nur eine Haulbt vorhanden werde, soli fiihrs 11 ... «. 

V souzené věci není sporu o tom, že smrtí Zi'kmunda D. vymřela 
moravská větev rodu D. po meči, kdežto česká větev se skládá z ně
kolika mužských člen.ů, takže je tu vedle prvorozeného Dr. Mikuláše D. 
a jeho synů ješté druhorozený Kuno D., kteřížto mužští členové rodu 
vylučují podle vpředu' citovaného odst. 10 zřizovací listiny posloupnost 
ženských členťt moravské větve, které hy hylo lze považovati za p r V n i 
čekatele ve smyslu § 3, odst. 1, zák. o zrušení svěřenství teprve tehda, 
kdyby celý rod, t. j. obě jeho větve byly vymřely po meči, jak jest Ulsta
noveno v uvedené zřizovací listině v odst. 18: »da nun a:ber Fiihrs 18. 
Nach dem willen Gottes unsere Mannliche Eheleibliche Erben ganz ab
siii"ben, und alsdann entweder obbesagter unser respective Iieber Bru
der und Schwager Herr Balthasar Freyherr von W. oder eil1ige Mann
Iiche Eheleibliche Descendenten von ihm und zuglekh ein oder Tiichter 
von ei,nem oder dem anderen Unsem S6hnen, oder einige von Ihren 
T6chtern entsprossener EheleiblÍ>Cher Mann]j,cher Erb oder Erben vor
handen wehren, alssda:nn soli der eine Halbe TheH von obbesagten 
Unsem Giittern auff ihn Herrn Balthasar Freyherrn von W. und seine 
Eheleibl;iehe Mannliche Epben succesive nach Orďnung der obbeschrie
benen Primogenitur und Fidei Commi,ss, der andere halbe Theil aber 
nach eben derselhen Ordnu'11g, und Recht auf obbedeiitete von Unsem 
S6hnen posterierende T6chter und derselben Eheleibliche Mannliche 
Erben doch mit diesem beding fallen !iihrs 1. Dass diese von unsere 
S6hne T6chtern herkombene Masculi erben dem Zunahmen ihres Ge
schlechtes auch von W. sich zu schreiben. So wohl auch PUhrs 2, neben 
íhre" angeborenen W"'ppen, dass W-sche zu fiihren, schuldig sein.« 

Naproti tomu dovozuje dovolací stěžovatelka, že shora uvedená 
přednost mužských ,členů rodu zanikl'a podle zákona o zrušení svěřen
stvi po případě podle zákona o zrušení šlechtictví ze dne 10. prosince 
1918, Č. 61 Sb. z. a n. a § 106 ústavní listiny a že ze zřizovací listiny 
po vyloučeni všech domněle podle iejíh'O názoru již zrušených ustano
veni ne7!bývá prý nic než lideikomisní substituce, která prý musí býti 
projednána podle předpisů občanského zákona. Ona se tudíž zřejmě po
važuje za první čekatelku ve smyslu §§ 2 a 3 zákona o zrušeni svě
řenství. Podle § 2, odst. 2, tohoto zákona jsou však čekateli ti, kteří 
v den) kterého zákon o zrašení svěřenství nabude účinnos,ti, jsou povoláni 
pod I e z ř i z o v a c i I i s t i n y k posloupnosti ve svěřenstvi a jsou 
již na živu nebo aspoň pokládáni za narozené, při čemž se však nehledí 
na omezení zřizovacích listin, která se .příčí právnímu řádu nastalétnLl 
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po 28. flJnu 1918 zrušením šlechtictvi (pro nerovný sňatek, 
nedostatek šlechtictví nebo určítého počtu šlechtických předků a po
dob.). Z toho tedy jasně plyne, že se k jiným omezením zřizovacích 
Jistin při posuzování otázky, kdo je prvním čekatelem ve smyslu § :l, 
odst. 2, řeč. zák. přihlížetí musí, a nemá opačný názor dovolací stěžo
vatelky opory ani v zákoně, ani v jeho právnickém výkladu, neboť 
1 dnes lze v posledním pořízení phznati mužům přednost přeď ženami, 
a nelze v tom spatřovati výsadu ,pohlaví nedovolenou podle ústavy, 
takže § 106 ústavní listiny ono ustanovení, zřizovací listiny, jež dává 
přednost mužským agnatům před ženami, nebylo zrušeno, a má usta·· 
novení § 2, odst. 2, z<'lkona o zmšení svěřenství na mysli jen taková 
omezení, jež se příčí právnímu řádu nastalému po 28. říjnu 1918 zru
šením šlechtictví. Ale o takovýto případ výsad plynoucích z ro.zdílu po
hlaví v sOl>zené věci nejde, jak bylo právě vyloženo (srv. Kr,čmář v Práv
níku 1925, str. 27~275, Weyr ve Slovníku veřejného práva českoslo
venského svazek IV, heslo: Šlechtictví, str. 866-869 a Soustava česko
slovenského práva státnmo 1924, str. 77). Z toho plyne, že dovolací 
stěžovatelka není první čekatellkou ve smyslu zřizovací- listiny, takže 
suhstituční pozůstalost po Zikmundu, D. jÍ' nena,padla a proto rekursní 
sOl>,d právem odmítl její dědickou přihlášku k oné pozůstalosti, která 
tvorí substituční podstatu podle § 3 zák. o zrušení svěřenství. Toto zjiš
tění práva, na němž záviselo rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dědické 
přihlášky dovolací stěžovatelky, mohlo se podle § 25 zák. Č. 100/1931 
Sb. z. a n. státi v nesporném řílzení - ovšem jen s účinky pro toto ří
zení -, a je proto dovolací, stěžovatelkou vznesená výtka zmatečnosti 
napadeného usnesení lkhá. Napadené usnesení není ostatně stÍ'ženo 
žádnou vytýkanou nebo jinou zmatečností. 

Nejvyšší soud dovodil v celé řadě svých rozhodnutí, že pozůstalostni 
soud má odmítnouti dědickou přihlášku, je-li ze spisů nebo jiných listin 
(na př. ze zakl-ádací listiny rodinného svěřenství) zřejmé, že podateli 
dědické právo nepříslu'ši (rozh. Č. 1751 a 4729 Sb. n. s.), nebo jde-li 
o přihlášku zřejmě nezákonnou, zcela Ubovolnou' a žádným dědickým 
důvodem nepodloženou (rozh. Č. 14478 Sb. n. s.). Právě o tu otáz:ku 
jde i v souzeném případě, kde dovolací stěžovatelka dovomje své dě
dické právo ze zři,zovací listiny, podle níž však hledíc na vylíčené po
měry ana exIstenci mužského čekatele první čekatelkou není. Pokud 
ovšem dovolací stěžovatelka uvádí také, že jde již jen o pouhou fidei
komisární suhstituci, kterou projednati sluší podle ustanovení ob č a n
s k é h o z á k o n a, přehHlží, že tento názor je v rozporu s § 3 zákona 
o zmšení svěřenství a že občanský zákon neobsahuje žádného Ulstano
vení, jež by se hodilo na souzený případ, neboť ustanovení substituta, 
jak plyne z povahy fídeikomisární substitUlce, může býti jen dílem zů
s,tavitele a zákon nemůže n,,,hraditi jeho vůli' a ani tak nikde nečíni 
(srv. § 564, 604, 608 obč. zák.). I ve výjimečném případě, který je 
upraven právě v § 3 zákona o zrušení svěřenstVÍ, ustanovil zákon za 
fideikomisárního suhstituta prvního čekatele, t. j. osobu, která by byla 
povolána včas nápadu k nástupnictví ve svěřenství pod 1 e z ř i z o
va cíl i s t i n y (§ 2, odst. 2, 1. o.). Kdyby zákon chtěl nabytá práva 
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onoho čekatele n"prosto odstraniti, byl by tak mohl beze všeho usta
noviti tím, že by dočasné držitele svěřenství uóníl neomezenými vlast
níky rodinnýoh svěřenství. Ježto však tak neučinil, dal tím najevo, že 
prozatím, to jest, pokud tu jest ,ještě první čekatel podle zřizovací lis
tiny, nemá nastati beze všeho dědická posloupnost podle ustanovení 
občanského zákona o posloupnosti' děd i c k é z e z á k o n a nebo 
z testamentu, t"kže příbuzenský stupeň dovolací stěžovatelky k zůsta
viteli Zikmundu D. musí zůstati v souzeném případě bez povšimnutí. 
Ustanovení § 1, odst. 3, nemá pak na mysli zánik takových práv, která 
zákon o zlUlšení svěřenství čekatelům výslovně v platnosti zachovává, 
jako je právo prvního čekatele, jímž jest Kuno D. 

čís. 16332. 

Společenstva výděllwvá a hospodářská (zákon č. 70/1873 ř. z.). 
Dooucujícímu předpisu § 78 cit. zák. nevyhovují stanovy, podle 

nichž zaniká ručebni povinnost člena zánikem jeho členství, aniž je sta
novena zvláštní ručební doba aspoň jednoroční po zániku členství. Ne
záleží na tom, že výpovědní doba čini podle stanov tři léta, počinajíc 
rokem, který následuje po roce, v němž byla dána výpověď. 

(Rozh. ze dne 29. zMí 1937, R I 903/37.) 

S o u' d p r v é s tol i c e schválil výpočet doplatků, který firma 
»0.«, nákupní společenstvo obchodníků pro J. a okolí, zapsané spole
čenstvo s ručením omezeným v likvidaci, předložila podle § 187 konk. ř. 
a námitky některých členů společenstva zamítl. D ů vod y: Někteří 
členové n,amHají, že jejich členství -j-iž zaniklo výpovědí. V té příčin:; 
jest rozhodující den zahájení likvidac~, t. j. 10. září 1932 a nikoli-v, jak 
míní Rudolf P., doba, v které měl býtíprohlášen konkurs, t. j. rok 1936 
(arg. ex. § 76, věta první, zák. č. 70/1873 ř. z.). Podle § 8 Č. 1 spo
lečenstevních stanov pozbývá člen členství výpovědí. Výpovědní doba 
činí tři léta a začíná 1. lednem roku, který následoval po ulplynutí onoho 
roku, v němž došlo k výpovědi. Podle § 78 zák. Č. 70/1873 ř. z. trvá 
ručení vystoupivšího člena ještě aspoň po jeden rok po uplynutí ob
chodního roku, v kterém nastalo vystoupení. Z"niklo tudíž ručen'Í za d,o
platky dnem 10. září 1932 jen u' těch členů, kteří n.ejdéle do 31. prosince 
1927 dali řádnou výpověď, a to se u členů, kteří vznesli námilky, ne
stalo. Rek u r sní s o u d nevyhověv rekursu Adolfa H. a Františka M., 
potvrdil napadené usnesení. D ů vod y: Je pravda, že ustanovení 
bodu 6 c) stanov o ru·čení členů nutno vykládati ve spojení s § 8 Č. 1 
a § 11 stanov a že se podlle stanov ručení člena končí zároveň s člen
stvím. Avšak § II stanov jest v odpom s ustanovením § 78 zák. ze dne 
9. dubna 1873, Č. 70 ř. z., podle něhož trvá mčení vystouplého člena 
ještě rok po uplynutí obchodního roku, v němž se stal výstup. Řečený 
předpis jest ius cogens v tom smyslu, že stanovy musí vyhovovati řeče
nému předpisu a že odchylky jsou možné jen potud, pokud zákon sám 
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je dopouští. Ustanovení § 11 stanov jest ve zřejmém odporu se zákonem, 
takže dobu ručení nutno určítí nikoli podle stanov, nýbrž podle zákona, 
t. j. podle § 78 řečeného zákona. Na tom nic neměni, že snad stanovy 
byly v rejstříku již zapsány. Tím se nestaly platnou, členy zavazující 
smlouvou, neboť rejstříkový soud musí z úřadu naříditi změnu stanov, 
shledá-li, že odporují zákonu (rozh. č. 6637, 7160 Sb. n. s.). Právě tak 
z úřadu musí přihlížeti k odchylkám stanov od zákona při rozhodování 
ve věcech společenstva a rozhodnouti podle zákona, jestliže se stanovy 
od něho odchylují. Zákon v § 78 oddělil zřetelně dobu zániku členství 
od doby zániku mčení. Doba zániku mčení jest delší, trvajíc ještě rok 
po zániku členství. Pokud tedy § 11 stanov stanovil pro zánik členství 
a ručenf dobu stejnou, jest v odporu se zákonem, a právem proto soud 
prvé stolice nepřihlédl k uvedenému ustanovení. Výpověď z členství dali 
stěžovatelé dne 28. září 1928. Výpovědní lhůta se podle § 8 Č. 1 stanov 
počala dnem 1. ledna 1929, takže se jeho členství skon'čilo dne 31. pro
si,nce 1931. Ručení však za závazky společenstva trvalo přes to podle 
§ 78 řeč. zák. ještě jeden rok a končilo se teprve dne 31. prosince 1932. 
Stěžovatelé tudíž ručí podle § 76 dotč. zák. a § 6 lit. a) stanov, ježto 
jejkh mčení spadá do likvidace společenstva zahájené dne 10. září 1932. 

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

Důvody: 

Nalpadené HsnesenÍ není nezákonné, poněvadž se nepřičf jasnému a 
nepochybnému znění nebo smyslu zirkona, jehož bylo na případ použito 
(čl. Vč. 1 zák. Č. 251/1934 a čl. 1 zák. Č. 314/1936 Sb. z. a n.) a o nějž 
rekursni soud opřel s'vé rozhodnutí. Podle donucujícího předpisu § 78 
zák. č. 70/1873 ř. z. trvá ručení odpadnuvšího člena společenstva nebo 
jeho dědice ještě rok po uplynutí závodního roku, v němž jeho členstvi 
zaniklo, pokud není ve společenstevní smlouvě stanoveno delší trvání 
ručení. Dotčenému zákonnému požadavku nevyhovují v souzeném pří
padě stanovy, neboť podle nich zánik členství a zánik mčební povinnosti 
spadá v tutéž dobu (§ ll), aniž jest stanovena zvláštní ručební doba 

. při nejmenším jednoroční po zániku členství. Nezáleží na tom, že vý
povědnf doba (Kiindigungsdauer) činí podle § 8č. 1 stanov tři leta, 
počínajíc 1. lednem onoho roku, který následuje po' roce, v němž byla 
dána výpověď, poněvadž stanovením této delší doby není ještě vyhověno 
předpisu § 78 řeč. zák. v příčině mčební lhůty po zániku členství. Re
kursní s'oud vycházeje z nesporné okolnosti, že stěžovatelé dali vý
pověd' dne 28. září 1928, do'šel k správnému závěru, že by se jejich 
mčební povinnost končila až dnem 31. prosince 1932. Dovolací rekursy 
nejsou proto odlivodněny. 

čis. 16333. 

Nedošlo-Ii v nesporném (pozůsl:alostním) řízení k odkázání před
určující otázky na řízení sporné nebo správní (§ 25, odst. 2, z:'lk. 
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č. 100/1931 Sb. z. a n.), platí. o přerušeni řízení nesporného obdobně 
předpis § 192, odst., 2 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 29. zilří 1937, R 1 1086/37.) 

P o z li s t a los t n í s o u d zamítl v pozůsta!ostní věci po Václavu 
O. návrh zůstavitelovy dcery Anny Sch., aby bylo přerušeno pOZÚSla
lostní řízení až do pravoplatného rozhodnutí sporu, který byl zahájen 
pod Cpr 263/36 u okresnílho soudu v K. V. proti uvedené pozůstalosti 
Rek u r s n i s o Ul d Ipotvrdi! napadené usnesení. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovGlací rekurs. 

Důvody: 

Stěžovatelka se domáhá svým návrhem, aby bylo pozůstalostní 
řízení přerušeno až do pravoplatného rozhodnutí sporu, který vede pod 
Cpr 263/36 u pracovního soudu v K. Tomuto návrhu ni'žší soudy ne
vyhověly. Podle § 34 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. jest v nesporném 
řízení, není-li v řečeném zákoně ustanoveno jinak, užíti obdobně usta
nGvení zákona o řízeni sporném, týkajících se ústního jednání (§§ 171 
až 225 c. ř. s.), tedy i § 192, odst. 2, c. ř. s. Proti usnesení v řízení 
nesporném je právně možný rekurs (§ 35, ods!. 1, zák. č. 100/1931 
Sb. z. a n.), anebo dovolací rekurs (§ 46, odst. 3, téhož zákona), pokud 
není vyloučen výslovným zákonným ustanovenim. Ustanovení druhého 
odstavce § 25 uvedeného zákona nemá v souzené věci významu, neboť 
to ustan.ov<ení, má na mysli poulze případy, kde bylo řešení předurču
jící otázky odkázáno na řízení sporné nebo správní. V souzené věci 
však k takovému odkazu vůbec neclošl.o. leproto podle § 192, odst. 2, 
c. ř. s. a § 34 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. nepřípustný dovolací rekurs, 

. kterým se napadá usnesení rekursního soudu potvrzujíd usneseni prvého 
soudu, jím'ž návrhu stěžovatelčinu na přerušení pozůstalostního řízení 
nebylo vyhověno, a bylo jej odmítnouti, když tak neučinil již soud prvé 
stolice (§§ 39, odst. 1, a 45, ods!. 3, téhož zákona). 

čís. 16334. 
Pojištění smluvní. 
K výkladu ustanovení všeobecných pojistných podmínek, že pojist

nik jest povinen zapraviti první prémii s vedlejšími poplatky v době, 
která j-est v pojistce stanovena jako počátek pojištění. 

Jestliže počátek pojištění p.odle pojistJ,y nastal dříve, než byla po
jistka vystavena a pojistníku doručena, a tún se splnění takOvého ujed
nání .o době splatnosti prvni prémie stalo nemožným, nelze pokládati, 
nebylo-Ii ujednán.o něco jinéh.o, celou pojistnou smlouvu za neplatnou 
pr.o nemožnost plněni (§ 878 .obč. zák.), nýhrž jest t.oliko dotčené usta
noveni všeobecných pOjistných podmínek o d.obě splatnosti první prémie 
neplatné. V takovémto případě nastává podle § 904 obč. zák. splatnost 
prvni prémie ihned, t. j. bez zbytečného průtahu po uzavřeni pojistné 
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smlouvy (doručení pojistky pojistníku). Zažaloval-Ii pojistitel prvnl 
prémii v třiměsíční lhůtě stanovené v uvedených pOjistných podmínkách, 
plynoucí ode dne zákonné splatnost~ jest žaloba podána včas a nelze 
míti za to, že pojistitel ustoupil od pojistné smlouvy. 

(Rozh. ze dne 29. září 1937, Rv 1649/36.) 

Žalovaný učinil dne 8. června 1934 ,po jednání s jednatelem žalující 
pojišťovny Slavojem Z. žalobkyni návrh vlastnomčně jím podepsaný 
na pojišténí svršků proti krádeží vloupáním do výše 21.000 Kč, zavázav 
se platiti prémie po 130 Kč 95 h ročně. Pojištění bylo sjednáno na dobu 
15 let, t. j. do 10. červn-a 1949, ježto mělo začí-ti dne 10. června 1934 
o 12. hodrně polední. Uvedený pojistný návrh žalující pojišťovna přijala 
a zaslala žalovanému pojistku č. 69.893, datovanou dne ll. června 1934. 
Tvrdíc, že žalovan.ý neza,pl-atil první pojistnou> prémi-i, domá se na něm 
žalující pojišťovn,a žalobou podanou dne 15. září 1934 zaplacení první 
prémie 130 Kč 95 h a výloh 5 K!č 05 h, úhrnem \.36 Kč s přísl. Za řízení 
v prvé stoHci učinila žalobkyně mezitimní návrh určovací, aby bylo zji
štěno trvání pojistné smlouvy mezitímním rozsudkem, ocenívši hodnotu 
sporu částkou 2.100 Kč. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu, uznav 
zároveň, že pojistná smlouva ze dne ll. "ervna 1934 netrvá po právu. 
O d vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek, prohlásív dovolání 
za přípustné pro zásadní význam rozhodnutí (čl. I Č. 2 zák. Č. 251/1934 
v doslovu čl. I z<ik. Č. 314/1936 Sb. z. a n.). D II vod y: Podle § 1288 
obč. zák. vzniká :pojistná smlouva, převezme-li někdo na sebe nebez· 
pe'čenství škody, která může jiného postihn.outi bez jeho zavinění, a slí
bí-Ii mu za určÍ'!ou cenu plniti vymíněnou náhradu. Pojí-stitel mčí při 
tom za náhodnou škodu a pojištěný za slíbenou cenu. Podle § 1291 
obč. zák. jest pojistná smlouva neplatná, bylo-li pojištěnému známo jíž 
v době sjednání smlouvy, že věc vzala zkám, nebo bylo-li známo po-
jistiteli, že jest mimo nebezpečí. Má-Ii tedy dojíti k platné pojistné 
smlouvě, musí býti mezi smluvci sjednána pojistná smlouva, která obsa
huje označení nebezpečí, pro které se poFštění děje, na jakou dobu, za 
jaké prémie a dobu, kdy jsou prémie splatné. V souzeném případě se 
žalovaný podle pojistného návrhu jím podepsaného dal dne 8. června 
1934 pojistiti u žalující pojišťovny proti škodě vloupáním až do částky 
21.000 Kč na 15 let, počínaje dnem 10. června 1934, až do 10. června 
11949 do 12. hodiny polední' s tím, že se pojistné bude platiti předem 
v ročních lhůtách. Podle čL 8 Č. 1 všeobecných pojistných podmínek 
pro pojištění proti škodám vzniklým krádeží vloupáním, jež jsou sou
částí pojistného návrhu, jest pojistník povinen zapraviti první prémii 
i s vedlejšími poplatky, není-li nic smluveno, v době, která jest jako 
počátek pojištění v pojistce stanovena, a dle Č. 2 řečeného článku na
stane-li poji-stná příhoda před zaplacením, jest pojistitel prost závazků 
plniti, leč by byl nárok na prémii soudně uplatúoval. Návrh pojistné 
smlouvy ze dne 8. června 1934 byl pak pojiš ťovnou přij at dne ll. června 
1934, tedy teprve v době, po které se měla již pojistná smlouva počíti, 
totiž již po 10. červnu 1934. V písemném přijetí totožné poji'stky 
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Č. 69.893 však není žádná zvláštní lhůta k placení první poji,stné prémie 
některou ze stran určena a platí tedy čl. 8 řeč. všeob. poj. podmínek, 
že první pojistná prémie je splatná dne 10. června 1934, tedy ještě před 
smlouvou. Umluvili tedy smluvci nemožnou věc, že Se totiž má platiti 
první prémie před učiněnou smlouvou. Nutno proto pokládati podle 
§ 878 obč. zák. za neplatnou pojistnou smlouvu, obsahuje-li právě uve
denou nemožnou součást plnění, a to se zřetelem na to, že splnění 
smlouvy jest od počátku v této cásti nemožné, a že pojístnou smlouvu 
jest pokládati za jednotnou. Není tedy sporná pojístná smlouva po 
právu. Předpis o zpětném pojištění, obsažený v § 7 zák. o poj. smlouvě 
Č. 501/1917 ř. z., nenabyl dosud účinnosti a také podle přednesu stran 
nebylo ujednáno, že by pojistná smlouva měla platnost již v době před 
sjednáním písemné smlouvy, tedy bez zřetele na pozdější snad uza
vření smlouvy. Pokud žalující poji,šťovna tvrdí, že se splatnost první 
prémie posunula po přijetí pojistného návrhu doručením poji'stky 
dne 15. června 1934 se dne 10. června 1934 na den 15. června 
1904, není pro její názor ve -spisech dostatečného podkladu, neboť 
§ 8 řeč. všeob. poj. podmínek, obsažený též v pojistce, tomu zřejmě 
odporuje, neboť stanoví přesně den spla-tnosti, a žalující pojišťovně 
nebylo snad smluvně ponecháno, aby sama určovala podle své líbosti 
podpisem pojistky a jejim domčením splatnost prémie bez zřetele na 
sjednanou smlouvu. Kdyby byl správný názor žalující pojišťovny, že 
jest pojistná smlouva platná, bylo by podle ní pokládati první prémii 
za splatnou již dne 10. června 1934 a bylo by dle čl. 8 všeob. poj. 
podmínek hledíc na to, že do tří měsíců ode dne splatnosti nárok na 
zaplacení prémie nehyl zažalován, míti za to, že pojišťovna odstoupila 
od smlouvy, a tedy ani v té případnosti by nehyla žaloba o zaplacení 
<první prémie odůvodněna, když byla podána teprve dne 15. září 1934, 
totiž po uplynutí tříměsíční lhůty. Nebylo tudíž odvolání vyhověno a 
rozsudek prvé stolice potvrzen. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle mezitímního návrhu určovacího, 
že se zjišťl1'je, že právní poměr, t. j. pojistná smlouva ze dne 11. června 
1934 Č. 69.893 trvá po právu. 

Důvody: 

V souzeném případě byla ujednána doba splatnosti první, premIe 
čl. 8, odstavec 1, všeobecných pojistných podmínek, a to tak, že splat
nost měla nastati v době, která jako počátek pojištění jest stanovena 
v pojistce. Tento počátek pojištění nastal podle pojistky dne 10. června 
1934, pojistka však byla vystavena až dne 11. Června 1934. Poněvadž 
se pojistná smlouva zpravídla uzavírá te:prve doručením pojistky (rozh. 
Č. 6686 Sb. n. s.) a poněvadž pojistník nebyl povinen platiti prémií před 
uzavřením smlouvy, je splnění ujednání o době splatnosti první prémie 
nemožné. Tím se však nestala celá smlouva neplatnou, poněvadž § 878 
obč. zák. stanoví, že j<e-li ujednáno zároveň možné a nemožné plnění, je 
smlouva platná co do možného plnění, jestliže nevychází ze smlouvy na-
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jevo, že nelze žádný smluvní článek odděUti od druhého. Že by uvedené ne
možné plnění nemohlo býti od ostatních kusů smlouvy odděleno, nebylo 
ve sporu ani namítáno, ze smlouvy samé to neplyne a nelze z ni ani 
vyvoditi, že jednou z podstatných částí smlouvy bylo ujednání o době 
splatnosti první prémie, na němž by měla záviseti platnost celé smlouvy. 
Ani podle § 1288 obč. zák. není zákonným předpokladem platnosti pojistné 
smlouvy ujednání o době splatnosti první prémie. Odvolací soud také 
žádnými skutečnostmi neodůvodňuje svůj názor, že oddělení ujednání 
o době splatnosti první prémie od ostatních částí smlouvy nebylo podle 
úmyslu stran možné. Jde tu sice o samočinné zpětné pojištění, ale aní 
to nesvědčí o neplatnosti celé smkmvy, i když ustanovení § 7, odsl. 2, 
zák. ,č. 501/19117 ř. z. o zpětném pojištění nenabylo účinnosti. Neboť 
§ 1288 obč. zák. to výslovně nevylučuje a podle § 1291 obč. zák. jest 
pojistná smlouva neplatná jen v pří'padeoh tam uvedených, v podstatě 
obdobných s těmi, jaké uvádí řečený § 7, odsl. 2, zák. č. 501/1917 ř. z. 
V souzené věci však nejde O' žádný z dotčených, případů. Nelze proto po'· 
važovati celou pojístnou smlouvu za neplatnou a jest ji vyložiti tak, 
jakoby onoho neplatného ujednání o době splatnosti první prémie tu 
vůbec nebylo, takž,e nastává její splatnost podl'e zákona; neboť i smlu.vcl, 
kdyby byli věděli v době uzavření smlouvy o' neplatnosti onoho UJed
nání a nebyli by je 'odstranili, nemohli by si roZllmově jinak dobu 
splatnosti vykládati. Jest tu proto užíti § 904 obč. zák., podle něhož 
lze plněni požadovati ihned, toUž bez zbytečného odkladu. To zna
mená, že první prémie byla splatná ihned po uzavření pojistné smlouvy, 
jak to má na mysli dosud účinné ustanovení § 23, odsl. '2, zák. č. 501/ 
1917 ř. z. Prvým soudem bylo zjištěno a napadeno to nebylo, že po
jistka byla odeslána žalovanému dne 14. června 1934. Nebylo ske zj~
štěno, kdy byla žalovanému doručena, to však není na závadu, poněvadz, 
i kdyby pojistka byla bývala doručena žalovanému rovněž již dne 14. 
června 1934, nastala by doba splatnosti nejdříve příštího dne, to jest 
dne 15. června 1934, neboť placením ihned - bez zbytečného odkladu 
- nelze rozuměti okamžité plnění, nýbrž musí býti popřáno dlužníku 
aspoň tolik času, aby si mohl plnění připmvHi a' provésti, a stačilo by, 
kdyby byl plnil příštího dne, to jest dne 15. června 1934. Podala-li tedy 
pojišťovna žalobu o zaplwcení první prémie dne 15. září 1934, podala 
ji včas v tříměsíční lhůtě, us'tanovené v čl. 8, odsl. 2, všeob. pOJ. 
podmínek. 

čís. 16335. 

Odpovědnost notáře. 

Ve sporu o náhradu škody, vedeném prodatelem proti notáři (no
tátskému substitutovi) z porušení převzatéhO závazku, že trhovou 
smlouvu smluvci již podepsanou nedá zapsati do veřejných knih, dokud 
knpitel nesloží zbytek trhové ceny, ale pod podmínkou, že nebude hro
ziti nebezpečí, jest nutno zkoumati, zda se zřetelem na neknihovru dluhy 
prodatele a na chování jeho neknihovních věřitelů bylo se obávati, že 
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v knihovním stavu, nebude-Ii trhová smlouva do knih zapsána, nastanou 
takové změny, že z nich hrozí kupiteli vážné nebezpečí. 

(Rozh. ze dne 29. září, 1937, Rv 11IG9/36.) 

Žalobce a ijeho manželka prodali trhovou smlouvou ze dne 8. zář! 
1932, sjednanou na notářstvi v B., nemovitost v pozemkové knize jim 
připsanou Bertě T -ové za 51.000 Kč. Na srážku kupní ceny převzala 
kupitelka hl'Potekární dluhy váznoucí na lwupené nemovitos,ti a zbytek 
18.000 Kč měla složiti do pěti týdnů, počínaje dnem 8. září 1932, na 
notářstvi v B. k rukám žalovaného. Tvrdě, že on a jeho manželka pode
psali řečenou trhovou smlouvu ještě před složením uvedené částky 
18.000 Kč jen'.prolo, že je žalovaný ujistil, že ponechá: .podepsanou 
kupní smlouvu u' sebe tak dlouho, až kupitelka složí nedoplatek trhové 
ceny 18.000 Kč, a že teprve potom trhovou smlouvu vloží do pozemkové 
knihy, a že ten závazek žalovaný porušil, ,ježto přes to, ž,e kupitelka 
nesložila uvedený nedoplatek, dal vložili do pozemkové knihy podle 
dotčené trhové smlouvy vlastnické právo ,pro kupitelku Boženu T-ovoLl, 
čímž se s,talo, že 'nemovitost, O' niž jde, mohla býti exekučně prodána, 
a že jest uvedená pohledávka proti ni nedobytná, domáhá Se na žalo
vaném z důvodu porušení jeho shora uvedeného slibu zaplacení 9.000 Kč 
s přís!. jako polovice nedoplatku na něho připadající. ProH žalobě na
míltl žalovaný mimo jiné, že výše dotčený závazek převzal jen za vý
slovného předpokl'adu, že se strany neknihovnkh věřitelů prodatelů 
nebmzí opozděnému z,"pisll< kupní, smlouvy žádné nebezpečí, čímž pro
datelé opětovně žalovaného ujistili. žalovaný nedal žalobcem tvrzené 
ujištění, že není nebezpečí škody. Hned pří'štího dne po uzavření kupní 
smlouvy se žalovaný dověděl od svého solkitátora Vojtěcha S., že ža
lobce a jeho manželka jsou dlužni spořitelně v B. na splatnou směnku 
asi 1.000 Kč, spořitelnímu a záložnímu spolku v U. přes 5.000 Kč a že 
má S. ze S. proti němu exekuční titul na několik set korun. Nastalo 
tudíž veliké nebezpečí, že budou vedeny pro tento dluh a pro jiné dluhy 
žalobce a jeho manželky na shora označenou nemovitost immobilárni 
exekuce, čímž by bylo kupitelce zajištěné řádné provedení kupn~ 
smlouvy zcela nemožné. Žalovaný byl proto nucen dáti ihned provéstI 
vklad kupní smlouvy. Niž š í s o u d y zamítly žalobu. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednán[ a nové 
rozhodnutí. 

o ů vod y: 

Nižší soudy zjistily, že žalovaný nepřislíbil žalobci bezpodmínečně, 
že za všech okolností kupní smlouvou, dne 8. září 1932 v jeho kance
láři uzavřenou, ponechá u sebe nezaknihovanou, dokud kupujici Berta T. 
nesloží' zbytek kupní ceny, a že nepřevzal žádné záruky za skutečné slo
žení peněz v jeho kanceláři, n)Óbrž že žalovaný jen prohlásil, že kupní 
smlouva již podepsaná zůstane ně~akou dobu ležeti, až kupující složí 
18.000 ~č, - oVŠem pod podmínkou, že nehrozí nebezpečí. Kdežto pro-

ll· 
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cesní soud pokládal již tyto skutečnosti za dostatečné, aby vyloučil 
jakoukoliv odpovědnost žalovaného za to, že ji'ž dne 9. září 1932 -
jak jest viděti z výpisu z knih - dal trhovou smlouvu vložiti do po
zemkové knihy, dolíčil odvolací soud správně, že žalovaný tím ještě 
nebyl prost závazku k n:í:hradě škody, neboť prvý soud opominul vůbec 
zjistiti, zda tu byly splněny podmínky pro předčasné zapsání smlouvy 
do pozemkové knihy. Odvolaci soud se ske pokusil napraviti tuto vadu, 
ale uónil tak neúplně. žalovaný nenamítl před procesním soudem, že 
sporná nemovitost neměla větší hodnoty než 28.000 Kč, za něž byla 
exekučně prodána, a vůbec neuplatňoval, že kupní cena 51.000 Kč pře
vyšuje pravou hodnotu nemovitosti. Bylo-Ii pak zjištěno, že na ní vázlo 
asi 33.000 Kč knihovních dlllhů, není správný závěr odvolacího soudu, 
že nemovitost byla předlužená. K tomu závěru neopravňuje ani další 
okolnost, kterou snad· druhý soud měl na mysli, že prodávající měli 
ještě mnoho neknihovních dluhů. Ke zkoumání otázky, zdali žalovaný 
porušil své povinnosti plynoucí ze zjištěného obsahu pří'povědí jím uči
něné, měly nižší soudy zjistiti, zda se zřením na neknihovní dluhy pro
dávaj-ídch a na chování jeFch neknihovních věřitelů bylo se obávati, 
že v knihovním stavu, nehude-li trhová smlouva s Bertou T. do knih 
zapsána, nastanou takové změny, že z nich hrolÍ, kupující straně vážné 
·nebezpečí. Po té stránce však neohsahují rozsudky nižších stolic vůbec 
zjištění, ačkoliv na nich bude závislé řešení otázky, zda podmínky pro 
okamžité zapsání- smlouvy do pozemkové knihy byly splněny, či .niko.Jiv. 

čís. 16336. 

I. Zrušen! společenstva »Deutsche Landbank, registrierte Genossen
schat mit beschriinkter Hafttlng« v Děčíně a jeho vstup do likvidace 
podle § 1 vlád. nař. č. 162/1937 Sb. z. a n., nastalé za dovolacího řl
zení, nemají vlivu na spor, je-Ii společenstvo zastoupen.o advokátem, 
jemuž dalo plnou moc před zrušením. 

II. Pohledávka z titulu náhrady škody namítaná žalovaným k zapo
čtení a vyvozovaná z nesplněn! slibu .o P.oskytnuti úvěru a z nesplnění 
dalšich přípovědi nenl v právní souvislosti s žalobcovým nár.okem Ha 
vrácení poskytnuté zápůjčky. 

(Rozll. ze dne 29. září 1937, Rv I 12000/36.) 

K I. srv. rozh. Č. 16138 Sb. n. s. 

Proti žalobě, jí'Ž se žalující strana Deutsche' Landbank, regístrierte 
Oenossenschaft mit beschrankter Haftung v Děčíně, pobočka v B., do
máhá odsouzení žalovaného k zaplacení 33Q.OOO Kč z úvěru, který mu 
žalobkyně poskytla, namítl žalovaný k započtení vzájemnou pohledávku 
z důvodu náhrady škody vzešlé mu tím, že žalobkyně nedodržela uj ed
nání obsilžené v smlouvě o poskytování úvěr.u, zejména že nesplnila 
slib, že mu poskytne úvěr do 1,000.0000 Kč, odmítala eskomptovati 
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smč;'.ky, yer~ žalovan.ý obdržel od svých zitkazníkú a vypláceti došlé 
zbozl, dale ze nesplnIla sllib hnancovati koupi domu ve Vídni že ne
dodržela podmínek uj ednaných o financování obohodů žal~vaného 
v zahraničí, ~one~ně že poh~ula ž~lovaného k uzavření vysoké životní 
POllstky, zavazavsI se zaplatiti premle za první tři roky ale neučinila 
ta~,.a že ~edodržela sm~ouvu ze dne ll. srpna 1931, podle níž 
m.e: zalovany prodat! pro zalobkYnI ve Vídni nakoupené persiánové 
kuze. S o udp r ve s t o ll' c e uznal čá-stečný'm rozsudkem podle ža
loby; .0 d v o.' ~ C I S ~ u d. potvrdil napadený částečný rozsudek. Po 
podam dovolam bylo zalullcl společenstvo vládním nařízením Č. 162/ 
1937 Sb. z. a n. zrušeno a nařízena j·eho likvidace. . 

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

D ů vod y: 

. Nutno předeslati, že zrušení žalujícího společenstva a jeho vstup do 
~I~vldace podle § 1 vlád. nař. ze dne 30. června 1937, Č. 162 Sb. z. a n., 
le: se ~taly. t,eprve z~ dovoladho řízení, nemají vlivu' na souzený spor, 
Jezt,: zalullCI spolecenstvo Je zastoupeno advokátem, jemuž 'j'iž dne 
1 ~~ cervna 1933. dalo procesní plnou moc. Zánik procesní strany nebo 
J~llp~oce~m ,z?uso?lloSll za sporu má podle §§ 155, 158 c. ř. s. v zá
peh prerusem nzen,1 len tenkráte,. když strana nenÍ! v advokátském sporu 
zastoupel;a adv?ka!em. Procesm plná moc není zánikem právnické 
ooby dotcena; nybrz plah t~ obdoba § 35 -Co ř. s. Úmyslem zákona jest, 
aby byl odpuree pravmcke osoby chráněn ve svých právech a aby 
bylo zaji,štěno pokračování sporu (rozh. č. 16138 Sb. n. s.). 

Ve věci samé jest se především obírati dovolatelovou, námitkou že 
neměl býti vyn:s~n. částeč.ný ro~sude~ o žalohním nároku, nýbrž jediný 
r~zsudek koneeny Ja"k o zalobnlm naroku, taok i o vzáiemných pohle
da~~ach ?an;ítan~?h k. započtení, ježto prý všechny tyto nároky jsoll 
v teze pravD! spoptost!. Dovo!ateli však nelze dáti za pravdu. Předpís 
§ 3~1" ods;. 3, C. r. ~ .. klade dur~z pouze na právní SpoFtost uvedených 
!am naroku, 1. I. na I eJlch pravUl zavtslost a podmíněnost v tom směru 
ze?ud' .žal?~ní po~le~ávka a vzájemná pohledávka započtením namí; 
ta~a ma]! tyz pr~vUl duvod, anebo že oha nároky jsou podmíněny jiným 
z~usobem, na pr.. smlouvou. ne,~o .předpi,sem zákona, při čemž zákonný 
p:edp!s § 391e. r. S. sledUJe ucel, aby bylo částečným rozsudkem od
ddene rozh?dn~t? o ~bou .nárocích jen tehdy, když s právního stan 0-

vls.ka ta~ove ,dll~1 rozre?e~1 s,poru le. možné, když mu právní spojitost, 
vza]oemna pravUl podmmenost nebraní. Nestačilo by proto samo ani 
to, kdyby aba nám~~ mě!y svůj původ v jedné a téže smlouvě, ježto 
1 ledna . s~louva muze vestl k ruzným právním poměrům s různými 
s~utkovyml podklady. Ale v souzeném případě je žalobní pohle
dav~a vyvozována ze smlouvy ze dne 30. dubna 1927 kterou žalob
ky~e - jak zjištěno - splnila, kdežto vzájemné pohledá~ky žalovaného 
z ~ltulu .nahrady škody ma'jí svůj pravní původ v nedodržení závazné 
PEr u",.bl?ky žal~bkyně.' učiněné na podzim 1927, a v nesplnění dalších 
popoved!. PravUl SOUVislost této druhé nabídky a dalších přípovědí se 
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smlouvou ze dne 30. dubna 1927 nebyla ani tvrzena, ani zjištěna. je 
proto souhlasiti s názorem nižšfohstolic, že nároky žalovaného na ná
hradu škody z<lJpočtením namítané nejsou se žalobním. nároke;n na z~
placení poskytnutého úvěru; (zápůjčky) v právní Spo]1tostl, predpokla
dané podle § 391, posl. odst., c. ř. s. 

čis. 16337. 

Vyklidil-Ii nájemce byt před uplynutim výpovědni lhůty, nechav 
trčeti ve dveřich bytu kliče, ale bytu neodevzdav, jest pronajlmatel 
oprávněn dožadovati se řádn~o odevzdáni bytU, t. j. požadovati řádné 
odevzdáni, tedy i chybici kliče, a domáhati se opravy bytu. V tom, 
že tak učinil a dal bez dotčeni se zájmů vystěhovavšího se nájemce 
sám provésti potřebné opravy (vymalováni bytu), nevzdal se nároku 
na zaplaceni nájemného za celou výpovědni lhůtu. 

(Rozh. ze dne 29. září 1937, Rv I 1667/36.) 

Proti žalobě, jíž se žalobce na žalovaném domáhá zaplacení 600 Kč 
s 6% úroky jako nedoplatku za čibvrtletní výpovědní lhůtu za měsíce 
únor a březen 1935 namítl žalovaný mimo jiné, že byt vyklidil a ode
qzdal žalobci již dl]~ I. února 1935 a že ten jej' převzal a užíval ho, takže 
již proto mu nepřísluší nárok na zaplacení zažalované pohledávky. 
S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu. O d vol a c I s o 1.1 d uznal 
podle žaloby co do zažalované jistiny s 5% úroky. D ů vod y: Odvo
lad soud zjistil, že žalobce dal žalovanému výpověď ke dní 31. března 
1935 že byla ujednána čtvrtletní výpověď a měsíční pl'acení nájemného, 
že d~e 4. února 1935 manželce žalovaného vytýkal, proč se proti ujed
nání dříve vystěhovala, že žádal prozatím, nájemné za únor ~. ješt~ 
v únoru 1935 upomínal žalovaného doporu;~enym dopIsem o. n,aJem~e 
a že v březnu 1935 dal žalovaného obeslalI k soudu k Jednam o na
>jemném do konce března 19,35. Již z toho vyc~ází najevo nesprávn,é 
právní posouzení prvého soudu, že žalobce vytykal J~n vady, v b~te, 
že však se spokojil odpovědí manželky žalovaného, na Jeho 05azkuc pk 
to jest se zaplacením dalšího náje~ného, že ?ema pe,něz, ac s:, za!?
vaným samým mluvíl. Z toho, že zalobce" ~yna} ze zamku, dve:, klIce 
k hy tu, které žalovaný tam zanechal, nemuze bylI vyvovozano, ze bez
podmínečně převzal byt, a taktéž ne z toho, že žalobce v březnu 1935 
dal byt vymalovati. Klíče od hy tu ostatně žalobce nevzal k sob~, nÝ'b;ž 
je dal druhému nájemci W:ovi do úsch,ovy. To brlo J:'90 clobrym pra
vem jako majitele domu, zalobce nemel ,tednod~se klIce po~:chaÍ! ~: 
dveřích na chodbě, zejména když meZ! klln byl I domovm klIc. Takt~)Z 
měl žalobce jako majitel domu právo, aby dal vymalovati a opravltl 
bvt. Jestliže však žalobce nepřevzal pronajatý by od žalovaného bez
podmínečně, nevzdal se při tom nájemn.éh~, až P?, uply~utí ujednané 
výpovědní lhůty a neužíval bytu pro svoJe uc;ely cln~e ne~ po uplynutJ 
výpovědni lhůty, t. j. po 1. dubnu 1935, Je zalovany povmen zaplahtI 
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zbytek nájemného, jehož vý,še není, sporná, do konce března 1935. Je 
tedy žalobní nárok co do částky 600 Kč s 5% úroky odůvodněn. 

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

D ů vod y: 

žalovaný, jehož nájemní smlouva - j8:k nepopřeno - se skončila 
výpovědí žalobcem mu dané teprve dnem 31. března 1935, opustil a 
vyklidil podle zjištění odvolaciho soudu byt již počátkem února, uvě
domiv o tom žalobce a nechav trčeti klíče ocl najatého bytu ve dveřích 
na chodbu vcdoudch. Tím dal nepochybně a dostatečně najevo, že 
dobrovolně odevzdává najatý byt dříve, než byl podle § 1109 ohč. zák. 
povinen, t. j. ještě před uplynutím výpovědní lhůty a skončením nájmu. 
Pak hyl však též žalobce, jsa takto k převzetí bytu přímo, donucen, 
oprávněn dožadovati se odevzdání řádného, tedy požadovati' i chybějící 
klf,če a domáhati se možnýoh oprav, aniž Jze z té jeho žádostí za uve
d:,ného stavu věci vyvozovatí něj8:ké další důsledky, jako vzdání se 
~aroku na zaplacení dlužného nájemného za měsíc únor a březen, ze
Jména když ještě k tomu při téže příležitosti - jak dovolání samo pří
pouští - výslovně o zapJ8:cení dlužného nájemného upomínal. Převzav 
takto předčasně jíž vyklizený byt, mohl v něm dúsledně a bez dotčení 
se zájmfl vystěl!ovavší:ho se nájemce prováděti potřebné opravy, jako 
bylo v souzeném případě jeho vymalování, neboť tím - jak odvolací 
soud spr<i:vně uvádí - 'j'eště nikterak nedisponoval s bytem před uply
nutím výpovědní IhÚlty způsobem, jímž by se nějak obohatil na újmu 
nájemníka zavázaného platiti nájemné Zit celou výpovědní dobu. 

čis. 16338. 

Věci svěřenou ve smyslu § 367 Obč. zák. jest i ta movitá věc, kterou 
zmocněnec (obchodní zástupce) za peníze zmocnitelem mu svěřené 
I«mpil jménem zmocnitele a pro něho a s kterou směl podle zmocnite
lovy vůle disponovati (dále prodati a "odeslati). 

Kdo v dobré víře převedl na sebe za úplatu takto svěřenou věc od 
zmocněnce, nevěda, že zcizitel neni "oprávnén zciziti věc vlastnlm jmé
nem, nabývá vlastnicivi k převedené věci a nejde v takovémto případě 
o bezdůvodné obohacenL 

(Rozh. ze dne 29. září 1937, Rv I 1954/37.) 

Srov. rozl!. Č. 10784 Sb. n. s. 

" Ža,lující firma, jež byla v obchodním spojení se žalovaným hospo
darskym společenstvem, dodávajíc mu prostřednictvím Arnošta K. do
by~ek, se na žalovaném družstvu domáhá zaplacení 44.674 Kč s pří
sluse~stvím za dodaných 29 býků, tvrdk, že obchod ten byl uzavřen 
Arnostem K-em Jejím vlastním jménem. Proti žalobě namítlo žalované 
společenstvo, že 15 bÝ'ků pro dvůr L. a 14 býků pro dvúr P. objednala 
a za,I<oupHa přímo od Arnošta K-a, nikoliv od žalobkyně, a že Arnošt K. 
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uzavíral obchody též vlastním ijménem a na vlastní účet. Dodávkou, 
o niž jde, uhradil Arnošt K. svůj dluh u žalovaného družstva, jež mu 
kupní cenu za dodaný dobytek připsalo k dobru. Niž š í s o u d y 
[amltly žal'Obu, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: je-li zjištěn.o, 
že Arnošt K. obchodoval se žalovaným družstvem iak vlastním jménem, 
tak jako zástupce žalující firmy, že žalované družstvo nevědělo, že není 
oprávněn činiti obchody lla vlastní účet, že sporný obchod sjednal 
Arnošt K. vlastním jménem a že při něm nebylo o žalující firmě z:mínky, 
pak i když jev nákladních listech označena za odesilatelku zkráceně 
žalující firma, právem žalované clružstvo pokládá za dodavatele svého 
smluvce Arnošta K., to tím spíše, že on sám dodané zboží vlastním 
jménem i vyúčtoval. To, že mu žalující firma, důvěřujíc svému 
zmocněnci, svěřila peníze na nákup dobytka, nemůže měniti nic na zji
štění, že její zmocněnec nakoupené zbnží neprodal, jak žalující firmě 
předstíral, jejím jménem, nýbrž jménem vlastním. jestliže žalobkyně ve 
své důvěře k svému zmocněnci šla tak daleko, že si nedala písemně 
potvrditi tvrzenou objednávku žalovaného družstva, jak jest obvyklé, 
pak musí ji samu postihnouti následky lstivosti jejího zástupce, n"boť 
neprokázala, že by žalované dntžstvo mělo na lstivém jednání Arnošta 
K-a nějakou účast, naopak žalované společenstvo, které s Arnoštem 
K-em uzavíralo ví·ce samostatných obchodů, dokázalo, že i sporný ob
chod sjednalo s nfm v dobré víře jako se samostatným podnikatelem. 
Že Arnošt K. prodal zboží koupené za svěřené peníze vlastnfm jménem, 
nemůže při prokázané dobré víře žalovaného se zřetelem na předpii<Y 
§ 367 obč. zák. a čl. 305 obch. zák. odůvodniti závěr žalujíd firmy, že 
žalované družstvo se nespravedlivě obohatilo na její újmu. Žalované 
společenstvo jednalo v mezích svého práva, když kupní cenu z řádně 
sjednané kupní smlouvy připsalo prodateli k dobru jeho dluhu. I když 
tím třebas nevědomky na újmu žalující firmy uhradilo svo.ji pohledávku 
za s,vým dlužnikem a tedy se obohatilo, nestalo se tak bezprávně, 
nýbrž tato změna v majetkových poměrech obou stran má svůj právní 
důvod v řečené řádně uzavřené kupní smlouvě. Není-li tu však právni 
bezdůvodnosti, není ani bezdůvodného obohacení podle § 1431 obč. 
zák. a není tu ani důvodu k náhradě škody, kterou způsobil žalované 
vlastní její zmocněnec. Souzená žaloba není- vlastně žalobou ani ze 
smluvního poměru, poněvadž v takovém poměru sporné strany nebyly, 
anÍ' kondikcí, poněvadž tu není, bezdůvodného obohacení, nýbrž je 
vlastně rovněž neodůvodněnou žalobou o náhradu škody, kterou by 
žalují-cf firma chtěla přesunouti na žalované družstvo, ač příčinná sou
vislo-st i zavinění, záleží jediné ve lstivém činu j'ejího vlastního zástupce. 

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

D ův o d y: 

V souzeném případě jde především o to, zda jsou splněny před
poklady žaloby pro bezdůvodné obohacení. Odvolací soud vycházel při 
řešení dotčené otázky ze zásady, kterou vyslovil nej-vyšší soud v roz
hodnutí Č. 10784 Sb. n. s., že kupítel nabývá vlastnického práva ke 
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zboží, jež nabyl bezelstně a za úplatu od obchodníka oprávněného s ním 
obchodovati, neb od loho, komu je vlas,tník svěřil, že se dosavadní vlast
ník zboží může hojiti jen na tom, kdo jest mu odpovědný, a že nárok 
na vrácení toho, co bylo plněno bez právniho důvodu, musí ustoupiti. 
Žalobkyně namítá, že v souzené věci nelze užíti této zásady, ježto prý 
tu nej§ou podmínky § 367 obč. zák. a čl. 306 obch. zák. Žalovaná pr.v 
v řízení prvé stoHce ani netvrdila, že nabyla vlastnictví k dobytku,
který koupila od Arnošta K., a že nebyla .při d'Ojedu<tní kupu s ním beze
lstná. její námitky nejsou však odůvodněny. Žalovaný přednesl ji'ž v ří
zení prvé stolice, že byl od roku 1925 v obchodním spojení s Arnoštem 
K., který byl obchodník s dobytkem, že K. i v době, když byl obchod
ním zástupcem žalující firmy, obchodoval s dobytkem d<tle též na 
vlastní jméno a vlastní účet a že tímto způsobem prodal žalovanému 
také dobytek, o nějž v souzené rozepři jde. Tento přednes žalované 
firmy a zjištění, která prvý soud v příčině jejího přednesu učinil, byly 
dostatečn'ým skutkovým podkladem pro řešení právní- otázky, zda a 
pokud jest dotčen nárok vyvozovaný z bezdůvodného obohacení nabytím 
vlastnictví podle § 367 dbč. úk. a čl. 306 obch. zák., a odvolací soud 
musel nadhozenou otázku řešiti, když žalobkyně v opravném řízení 
opřela žalobní nárok v podstatě již -i'en o bezdůvodné obohacení žalo
vané firmy. Po právní stránce bY'la věc v té příčině ndvolacím soudem 
správně posouzena. Podle zjištění nÍžších soudů dala žalobkyně Arnoštu 
K-ovi na nákup dobytka peníze, které jíl vyúčtoval. Zda Arnošt K. byl 
obchodní-kem oprávněným obohodovati s dobytkem, nebylo zjištěno. 
Avšak koupi,l-li Arnošt K., o němž žalobkyně tvrdila, že byl v její'ch služ
bách jako obchodní zástupce, za peníze, které mu žalobkyně jako svému 
zástupcí za účelem nákupu a odeslání do-bytka svěřil-a, dobytek jmé
nem žalobkyně a pro ni, nutno i dobytek pokládati za' věc svěřenou 
ve smY'slu §367 obč. zák. a čl. 306 obch. zák., neboť k pojmu svěření 
stačí, že zdzitel byl v držení věci s vůlí vlastníika. Koupil-li však jme
novaný obchodní zástupce K., nedbaje zákazu žalující firmy, dobytek 
vlastním jménem, nabyl k němu vlastnictví', které mohl přenésti 
na žalovanou firmu. V přfóně bezelstnosti, žalované bylo zjištěno, že 
nevěděla, že K. nebyl oprávněn činiti obchody na vlastní· účet. Hledíc 
na další zijištění nižších soudů, že K. uzavíral se žalovanou již .před 
tím obchody jak jménem žalobkyně, tak jménem svým, nelze jí v pří
padě, o nějž jde, přičítati obmyslnost (mala lides). Nebylo proto do
volání vyhověno. 

čís. 16339. 

Komitent, jenž dal komisionářovi (bankovnímu závodu) příkaz 
k prOdeji cenných papírů, není oprávněn odstoupiti od smlouvy a ode
příti dodání cenných papírů proto, že nebyl komisionářem podle zvyk
losti v bankovním obchodě s cennými papíry pí sem n ě zpraven 
o prodeji. -

Třebaže smlouva komisisn! o prodeji cenných papírů nebyla sjed-
Dána na pražské burse ani nebyla uzavřena s odvoláním se na její zvyk-

ľ 
! 



- Čís. 16339 -
1130 

losti, platí přece pro prodej a pro dobu jejich dodání podmínky pro 
obchod s cennými papíry na pražské burse, na niž dal komisionář prodej 
provésti komisionářským substitutem. 

význam předčasné exekuční koupě nastalé proto, že byl prohlášen 
konkurs na jmění komisionáře, pro povinnost komitentovu k dodání cen

_ ných papíru podle bursovnlch podminek v pozdější době. 

(Rozh. ze dne 29. zMí 1937, R II 175/37.) 

Dne 21. ltstopadu 1935 dal žalovaný bankovnímu závodu protoko
lované firmy A. S. v B. přikaz, aby jako komisionářka prodala 75 akcií 
určitého podniku, a to: 25 akcií ,po 415 Kč, dalších 25 po 420 Kč a 
zbývajících 25 akcií po 425 Kč. Příkaz ten byl přijat. Tvrdě, že ban
kovní závod, o nějž jde, dal s péčí řádného kupce neprodleně provésti 
přikaz žalovaného prostřednictvim bankovního závodu N. a spol. v Praze 
- protože cenné papíry měly býti prodány na pražské burse cenných 
p,"pírů -, a to na jméno komi'Sionáře a na účet žalavaného zaSou
hlasu žalovaného, dále že uvedený pražský bankovní- závod jako komi
si,onářský substítut prodal dne 23. listopadu 1935 na pražské peněžní 
burse prostřednictvím phsežného sensála L. S. 50 akcií po 420 Kč a 
25 dalších akcií po 425 Kč, že uskutečnění prodeje dne 25. listopadu 
1935 ozniÍ!mila firma A. S. žalovanému telefanioky uzavření prodeje" 
za účelem splnění tohoto obchodu požádala žal'Ovaného, aby ihned 
75 prodanýoh akcií dodal, upozornivši jej na to, že dle usand pražské 
bursy mají; býti tyto akcie dodány do 3 dnů, a že žalovaný přes veš
keré urgence a upozornění odepřel akcie vyclati, takže musily býti 
podle zvyklostí pražské bursy exekučně koupeny, avšak za cenu vyšší, 
ježtO' mezitím kurs akcií, o něž jde, s,toUipl, domáhá se žalujkí správce 
konkursní podstaty firmy A. S. na žalovaném zaplacení 5.694 Kč s přísl. 
S o udp r v é s tol i c e zamítl žalobu. O d vol a ,c í s o u d zrušH 
n"pauený rozsudek a uložil prvému soudu, aby po právní mocí zrušu
jfcího usnesení dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: jde o to, zda 
bankovnímu závodu firmy A. S. vznikla škoda tím, že žalovaný odepřel 
dodati cenné papíry, k jejichž komisionářskému prodejí' d'al příkaz. 
Prvý soud neuznal žalobní nárok za důvodný proto, že firma A. S. ne
uvědomHa žalovaného řádně píisemně o provedení prodeje akcií na 
burse, zejména též o lhůtě dodací a o exekuční úhradě prodaných pa
pírů, takže škoda vzniklá exekuční koupí za značně vyšší kurs nebyla 
zaviněna žalovaným, a že ten není povínen k náhradě škody. Svoje 
stanovisko odůvodňuje procesní soud tím, že podle posudku znalce 
Dr. K. měl býti žalovaný uvědoměn o odprodeji akcii pisemně, při čemž 
měly býti uvedeny í bližší okolnosti, t. j. clruh papírů, počet, kurs atd. 
Kromě toho také nebyla dána žalovanému písemná zpráva o exeku,ční 
úhradě resp. výzva, do které d()by má složiti papíry. Podle názoru 
prvého soudu se uzavření sporného obchodu řídí podminkami pro ob
ohod s cennými papíry na pražské burse a jej-ími zvyklostmi a dle po
sudku znalce Dr. K. .test se v souzeném případě říditi výhradně uve
denými bursovními zvyklostmi. Oclvolací soud s tímto názorem nesou-
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hlasi. Nejde tu o obchodní usance ve smyslu § 279 obch. zák. Takové 
obchodní zvyklosti totiž jsou pouhou pomůckou vykládací pro projevy 
stran. Než v pHpadě, o který ve sporu jde, jest nesporné, že žalovaný 
dal bankovnímu závodu firmy A. S. dne 21. listopadu 1935 příkaz k od
prodeji určitých akdí, a to 25 kusů po 415 Kč, 25 kusů po 420 Kč a 
25 kusů po 425 Kč, a že řečený bankovní dům pří1kaz provedl. Dále 
jest nesporno, že žalovaný uvedené cenné papíry nedod'al ani firmě 
A. S., ani ban'kovnímu závodu N. a spol. v P., který na příkaz firmy 
A. S. obstaral prodej dotčených akcií na pražské burse. Za toho stavu 
je zřejmé, že bankovní dům A. S. přikaz žalovaného úplně provedl a 
že žalovaný byl p'Ovinen slo-žiti papíry a že té své povinností nedostál. 
Otázka řádného písemného uvědomění tak, jak znalec se o tom zmi
ňuje, se tedy netýká již uzavření právního jednání, nýbrž pouze notifi
kace jeho provedení. Pouhý nesprávný postup při tomto oznámení ne
může tudí-ž míti v zápětí neplatnost právního jednání, a nemúže proto 
zprostiti žalovaného povinnosti plynoucí ze smlouvy a k náhradě škody 
pro její nesplnění. Tak by tomu mohlo býti jen tehdy, kdyby zvl<ištní 
smluivní nebo zákonné ustanovení k tomu žalovaného opravňovalo. Ta
kovýchto ustanovení však není. Bmsovni usance, a nichž se znalecký 
posudek zmíňuje, platí však jen pro členy bursy resp. pro toho, kdo 
se jim podrobil. V souzené věci však není tvrzeno ani dokázáno, že by 
se smluvci podrobili bursovním zvyklostem. Nemůže proto býti vzato 
za podklad rozsudku, že bursovní usance platí pro poměr, o nějž ve 
sporu jde. jelikož bankovní dům A. S. provedl příkaz, který mu byl 
dán, bylo pouze na žalovaném, aby í on splnil svoji povínnost, totlŽ, 
,"by dodal cenné papíry. Nebyl arci povinen, aby cenné papíry dodal 
přímo firmě N. a spol. v P., neboť s ní nebyl v přímém ohchodním 
spojení. Byl však povinen clodati papíry svému smluvd anebo mohl 
tak učíniti i tím "působem, že by byl papíry zaslal, přímo firmě N. 
a spol. v P., když lirma A. S. v té příčině žalovaného instruovala. Prvý 
soud výslovně nezjišťuje, že žalovaný byl též ústně resp. telefonicky 
firmou A. S. vyzván, aby papíry slo,ži1. V tom směru však přihlíží od
volací soud k výpovědi svědka Evžena L., podle které zjišťuje, že 
svědek jako úředník firmy A. S. dne 25. lí'stopadu 1935 výslovně te
lefonicky uvědomil žalovaného, že příkaz k prodeji shora uvedených 
cenných papírů byl již prostřednictvím firmy N. a spol. v P. proveden 
a že žalovaný má ihned uvedené cenné papíry slo,žiti, a to huď ll' firmy 
A. S., anebo u firmy N. a spol. v P., a že žalovaný tak neučínil, pro-
hlásiv, že papíry nedodá. Rovněž se ukázallo liohým tvrzení žalova
ného, že odvolal příkaz k prodeji. jest ovšem patrno z přikazu samého, 
že příkaz byl odvolatelný, čímž se ovšem rozumělo právo žalovaného 
odvolati příkaz, dokud nebyl proveden. Odvolání se však nestalo. je-li 
tomu tak, nutno usuzovati, že žalovaný dobře věděl, že má složití pa
píry, k jejíchž prodeji dal příkaz a které byly prodány. Mohl by ode
příti splnění povinnosti k složení jen tehcla, kdyby nebyl příkaz pro
veden správně. Tomu však tak není, jak viděti ze znalcova posudku, 
neboť cenné papíry byly prodány ještě lépe, než si žalovaný ,při udě
lení příkazu vymínil. ježto jest nesporno a vyplývá í z posudku znalce 
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Dr. K., že dotčené papíry, o které běží, v 'kursu stoupaly, byla způso
bena fírmě A. S. značná škoda, záležící v tom, že byla povinna uhra
diti po provedené exekuční, úhradě příslušnou hodnotu firmě N. a spol. 
v P., která jí podle žalobcova tvrzení připsala k tíži ony částky, které 
vyplývaly z kursovní diference mezi dnem prodeje a mezí dnem exe
kučního ná'kupu cenných papírů. K tomu dále přistupují ještě výlohy 
prodeje a nákupu. Z toho, co u'vedeno, jest viděti, že nedostatek písem
ného oznámení o povoleném od:prodeji nemá v zápětí, že žalovaný vůbec 
neodpovídá za to, že papíry nedodal. Co se týká lhůty, do které žalo
van·ý měl papíry složiti, uvádí znalec, že papíry měly býti složeny nej
později !).prosince 1,935, -kdežto firma N. a spol. v P: provedla exe
kuční' náhradu již 29. listopadu resp. 2. prosince 1935, a to proto že 
na jmění firmy A. S. byl dne 28. listopadu 1935 prohlášen konkurs. 
Jest ovšem správné, že Žalovaný nemůže býti odpověden za to že na 
jmění dotčené firmy byl prohlášen konkurs. Avšak naprotí tomu ~emůže 
z toho, že do'šlo ke konkursu, vyvozovati nesplnění své smluvní povin
nosti. Vždyť žalovaný již 25. hstopadu 1935 kategoricky odepřel složiti 
papíry. Proto vznikla-li škoda, má žalobce právo na její náhradu. že 
by pro vyhlášení konkursu mělo složení akcií v zápětí naprostou jejich 
ztrátu, jak tvrdi žalovaný, jest domněnka ničím neodůvodněná. Ostatně 
mohl se žalovaný tomu nebezpečí snadno vyhnouti tím, že by akcie 
složil přímo u firmy N. a spol., jak jí to naznačil svědek I. Kdyby byl 
žalovaný složil akcie ihned, nebyla by firma A. S. poškozena. Není také 
sporu o tom, že žalovaný nesložil papíry ani 5. prosince 1935, a je ne
poohybné, že i 5. prosince 1935 byl kurs akcií vyšší než v clobě pro
~edení příkazu. Odpovídá tudíž žalovaný za to, že papíry nebyly slo
zeny a že hrma A. S. utrpěla jeho jednáním škodu. Hledí'c na vylíčené 
jeho počínání jde k jeho tíži, že došlo po prohlášení konkursu k exe
kučnf úhradě. žalovaný měl po výzvě neprodleně sl'ožiti paphy a měl-li 
o urČItých podrobnostech pochybnosti, měl se blíže informovati. Firma 
A. S. již nemusila podávati další zprávu, když žalovaný kategoricky 
odepřel dodati papíry. Ježto, jak uvedeno, neplatily tu bursovní zvyk
losti, měly býti papíry dodány ihned. Hledic na to a na uvedené ode
pře~í nebylo ani zapotřebí, aby byla žalovanému podána písemná 
zprava o provedené exekuční úhradě. Rovněž nepadá na váhu, že žalo
vaný byl pí'semně vyzván k náhradě škody až dopisem správce kon
kursní podstaty ze dne 4. prosince 1935 a že v něm bylo nesprávně 
uvedeno, že bylo prodáno jen 50 akcií a že nebyl správně udán jejich 
kurs. Nebylo také zapotřebí, aby žalobce dal žalovan·ému nějakou do
datečnou lhůtu k plnění, když žalovaný odepřel vůbec dodati papíry. 
Jest t"díž zřejmé, že firmě A. S. vznikla škoda, a to tím, že jí byla u firmy 
N. a spol. v P. připsána k tíži kursovní diference po provedené exe
kuční úhradě s při'Psánim nákladu spojeného s prodejem a nákupem. 
Je proto žalobn! nárok důvodem po právu. Pro odchylný právní názor 
prvého soudu. v otázce užití obchodních resp. bursovních zvyklostí na 
souzený případ nezabýval se prvý soud zjišťovánim výše škody, takže 
nebyly vzaty na přetřes pro rozhodnuti důležité skutečnosti. Bylo proto 
napadený rozsudek podle § 496 č.3 c. ř. s. zrušiti a věc vrátiti prvému 

! 

- Cís. 16339-
1133 

soudu, aby po právni moci a doplnění řízení zjištěním výše škody 
znovu rozhodl. 

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

Důvody: 

Rekursní výtky nesprávného právního posouzení věci nej sou opráv
něny. V právním poměru, mezi firmou A. S. a žalovaným neplatí pod
mínky pro obchod s cennými papíry na pražské burse. Tyto podmínky 
platí podle § 1 pro veškeré obchody s cennými papíry, sjednané na 
pražské burse nebo s odvoláním se na její zvyklosti, pokud smluvci 
při sjednání obchodu· neujednali výslovně něco jiného. Obchod mezI 
firmou A. S. a žalovaným nebyl sjedn21TI na pražské burse ani nebyl 
uzavřen s odvoláním se na její zvyklosti, jak jasně vychází, najevo 
z listin, jež byly vystaveny o uzavření obchodu. Znalec ve svém po
sudku mylně vychizí z opačného stanoviska a odvolací soud ,právem 
nedbal po této stránce podaného posudku. 

J když je zvyklostí v bankovním obchodu, že banky podávají svým 
komitentům písemné zprávy o provedení prodeje cenných papírů, ne
může míti nedostatek pisemného uvědomění v souzeném případě 
v zápětí, že žalovaný byl oprávněn od smlouvy, uzavřené Si fir
mou A. S., od,s,toupiti anebo že žalovaný j-e zproštěn odškodňovací 
povinnosti za nesplnění smlouvy. žalovaný byl telefonicky zpraven fir
mou A. S. o prodeji cenných papírú, měl právo žádati další - písemné 
- uvědomění, neměl však práva prohlásiti bez náležitého odůvodnění, 
že cenné papíry vůbec nedodá. Když se žalov<Lný, byv ~praven ústné, 
nevyslovil ihned, že trvá na písemném uvědomění a naprosto odepřel 
splnění smlouvy, jednal protiprávně, a je .pro,to druhému smluvcf po
vinn}' odškodněním; nedostatek písemné zprávy o prodeji za takovýchto 
okolností nemá již vlivu na tuto povinnost. 

Nutno ovšem souhlasiti se stěžovatelovým názorem, že pro provedení 
prodeje a pro dobu dodání akcií jsou rozhoduj'cí podmínky pro obchod 
s cennými papíry na pražské burse, protože firma A. S. dala provésti 
příkaz žalovaného na uvedené :burse. Přesto není pro spor rozhodu'jfcí, 
že podle oněch ,podmínek byla lhůta k dodání akci'í stanovena do 
5. prosince 1935 a že k předčasné exekuční úhradě došlo j-en na základě 
konkursu firmy A. S., t. j. pro skutečnosti, jež vězí výhradně. v osobě 
druhého smluvce. žalovaný podle skutkového zjištěni odepřel konečně 
již 25. listopadu 1935 dodání akcií, prohlásiv, že akcie vůhec nedodá, 
a proto nemá právního významu, že měl ještě lhůtu k dodání až do 
5. prosince 1935. To, že k exekuční koupi došlo jÍ'ž 28. listopadu 1935, 
má právní význarn jen potud, že by se žalovaný mohl právem dovolá
vati toho, že 5. prosince 1935 hyl bursovní kurs prodaných akcii nižší 
než 28. listopadu a že by tedy škoda nebyla vznikla anebo jen v nižší 
částce, kdyby nebylo došlo ke konkursu firmy A. S. Po té stránce však 
nebyla učiněna rekursní výtka. 
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čís. 16340. 

Odepříti potvrzení vyrovnání lze podle § 58, odsl. 2, vyr. ř. jen tehdy, 
neru-li vůbec možno zjednati si dostatečný přehled o hospodářském 
siavu vyrovnacího dlužníka, nikoli již tenkráte, není-li možno zjednati 
si takovýto přehled toliko pro povrchní vykonávání úřadu vyrovnacího 
správce, který nezjislil přesně stav a cenu dlužníkova jmění a neuvedl 
ani, zda dlužník vedl obchodní knihy, a podle čeho zjistil majetkový slav 
dlužníkův. 

Rozhodnuti o potvrzení anebo odepřeni potvrzení vyrovuání neni 
vázáno na 90denní lhůtu vytčenou v § 65, odsl. 1, vyr. ř., a soud může 
k nápravě uvedené vady vždy zaříditi z úřadu bedlivé prozkoumání 
majetkového stavu dlužníkova vyrovnacím správcem a doplněni jeho 
zprávy. 

Není překážlmu potvrzení vyrovuáni z důvodu nedovolené výhody, 
jesiliže ti'ičtvrtinová většina vyrovnacích věřitelů, počítaná podle § 50 
vyr. ř., nepočltaje v to ovšem ty věřitele a pohledávky, kterým se má 
dostati uspokojení výhodnějšího, nepopřela výhoduější přednostní po
řadí přihlášených pohledávek, ač jim takovéto pořadí nepříslušelo, a 
hlasovala pro vyrovnání, souhlasíc tak mlčky s přednc>stnún pořadún. 

(Rozh. ze dne 29. září 1937, R II 423/37.) 

s o udp r v é s tol ie e potvrdil vyrovnání sjednané mezí vyrov
n"cím dlužníkem Hubertem H. a jeho věřiteli při roku dne 24. září 1937. 
R c k u r sní s o u d na rekurs vyrovnacího věřitele nez!. Franti·ška R. 
odepřel potvrzení uvedeného vyrovnání. D ů vod y: Stěžovatel brojí 
proti napadenému usnesení jednak proto, že vyrovnání odpomje spo
lečnému zájmu věřitelů, jednak že nebylo z dosavadního řízení mozno 
zjednati si dostatečný přehled o hospoclářském stavu dlužníkově. Stě·· 
žovateli nulno přísvědbti co do po'sléz uvedeného důvodu, nebo,f vy
rovnací řízení trpí podstatnými vadami, které znemožnily získání dosta
tečného přehledu o majetkovém stavu dlužníkově a tím i jeho přezkou
mání za účelem potvrzení vyrovnání. věřiteli přijatého. Podle § 34 Č. 1 
vyr. ř. má si vyrovnací správce především zjednati zevrubnou vědo
most o majetkovém stavu a dosavadním hospodaření dlužnlkově. Vy
rovnací správce však ve své zprávě výslovně uvádí, že upustil od přesné 
inventury, aby ušetřil útrat, označuje ocenění majetku dlužníkem za vy
soké, aniž však vysvětlil, jakým způsobem zjistil cenu majetku vyrov
naciho dlužníka, dále že s,e o exekuci kauce a daňových přeplatků 
ve výši 6.000 Kč vůbec nemohl přesvědčiti a že v příčině přihlášených 
pohledávek se přesvědčil jen o některých, a to podle došlých přihlášek, 
kdežto většinu jich že nemo·hl pře~koumati pro krátkost doby. Přece 
však je zapsal do seznamu přihlášek, ač podl'e § 44 Č. 2 vyr. ř. jest 
zej ména povinen přezkoumati jednotlivé přihlášky podle obchodních 
knih a jinakých zápisku dlužníkových, dlužníka o nich vyslechnouti a 
teprve potom zapsati výsledek šetřen,í a vlastní vyjádření do seznamu 
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při .k~ždé jednotlivé pohledávce atd. V rov '. . 
zprave neuvedl, zda dlužník vedl h h ~ . nacl spravee take ve své 
majetkový stav dlužníkův který h~ ~ o m kmhy, a podle čeho zjiti1 
llve?l, nemůže býti spolehlivý. Po ' ~dácn.n: kto, co. na .poČátku zprávy 
zpravy vyrovnacím správcem měl P I ~ to n.euplne a nedostatečné 
nací správce ani žádný z do t . ,~y~ovna:l"kol~lsař, jestliže to vyrov
rovnací rok na přiměřenou ;O~VIV(SIC , se ventel~ nenavrhl, odročiti vy
§ 65 č. I vyr. ř.), za účel II ,oovsem. v me}lch 90denní lhůty podle 
stavu dlužníkova a doplněn' em. dukla~neho prezkoumání majetkového 
hled o maj'etkovém stavu Idzl p!ajv

k
y, J,ezto nemohla skýtati náležitý pře-

l ' uzn' ove a nemohl b ·t· d s ození vyjevovací řísah dlu'ž' . a y!' po kladem pro 
vyrovnání. Vyrovnacf komi;a' ; nlkem, a plO hlasovam o nabídnutém 
majetkovy' II stave'lTI dluz' 'k r vsak, amz SI dal' vysvětliti rozpory mezi 

nI' em v návrh d' , , . 
vou vyrovnacfh,o správce zejména ,~ ?,:e enym a neuplnou zprá-
platků 6.000 Kč a rozdílů' v Oce ' .v pnčme kauce a daňových pře
vovací přísahu, a poté přikročil nkenhl'l pnp:,s,hl, aby dlužník složil vy jc-

k b . ' asovam Také .. , 
ro II Vz' uz~]e pochybno~ti, zda je vernym z::"~~_;, ___ ._~:~IS ? ~yro~naCm1 
o ~yrovnaclm roku, kdyz o přísaze je zmínka až po i]i;~~dn4_nj 
otazek ?r. B-a vyrovnacímu dlužníkovi a jeho odpovědí' a j. Pro ne
dostatecnou přípravu resp. neúplné zjištění majetkového stavu dlužní
kova, zejména většího počtu přihlášených pohledávek se stalo, že po
hledávky rolníků za povoznické práce (odvoz hUny), a to Antonína V. 
3.112 Kč, Františka F. 145 Kč, Aloíse O. 4.188 Kč 90 h, Františka O. 
6.240 Kč 55 h, Františka V. 5.438 Kč 40 h a Františka K. 834 Kč 10 h, 
celk;m ~5.958 Kč 95, h byly podle přihlášek .jako pohledávky ze mzdy 
uznany jak vyrovnaclm správcem\ bk dlužníkem za pohledávky před
nostní, ač jde o úplaty za dílo, jež podle § 26 Č. 5 vyr. ř. nejsou po
hledávkami přednostními. Tím se také stalo že většina uvedených vě
řitelů, ač byli přítomni, nebyla připu,štěna k' hlasování a že se jim tak, 
ať už s vědomím dlužníkovým, či bez něho, dostalo zvláštni.ch výhod 
proti ostatním nepřednostním věřitel lIm (§ 54 Č. 2 vyr. ř.), čehož si při 
h~asovánf nebyli věd.omi, ježto v seznamu přihlášek je zapsána jako 
duvod vzmku pohledavky mzda (aniž bylo ve vyrovnacím návrhu uve
den~, že též pohledávky věřitelů ze smlu" o dílo jsou vyrovnáním ne
dotceny), že se tím o částku jejich pohledávek snížila Suma pohledávek 
věřitelů oprávněných k hlasování a podle toho poměrně i požadovaná 
mčt~rtinov~ většina atd. Pro vylíčené závažné vady vyrovnacího řízení, 
ktere hledlc na uplynutí 90denní lhůty k přijetí vyrovn"cího n<ivrhu 
(§ 65, odst. 1, č. 1 vyr. ř.) nemohou již býti napraveny a které zároveň 
znemožňuji, aby si rekursní soud mohl zjednati dostatečný přehled 
o hospodářském stavu dlužníkově, bylo rekursu vyhověti a napadené 
u~n.esenÍ změniti tak, že se potvrzeni vyrovnáni věřiteli při.j'atého od
plra (§ 58, odst. 1, Č. 2, 3 a odst. 2, poslední věta, vyr.ř.). 

Ne j vy Š š f s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice. 

D fr vod y: 

Že .nezletilý František R. byl oprávněn k rekursu proti usnesení o po
tvrzem vyrovnání, když výslovně k vyrovnání nepřivoHl, plyne z § 5() 
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vyf. ř., a nejsou proto dovolací rekursy v tomto směru důvodné. Věcné 
však jsou odůvodněny. Napadeným usnesením bylo odepřeno potvrzení 
vyrovnání podle § 58, odst. 2, vyr. ř. proto, že prý si není možno zjed
nati, dostatečný přehled, o ?ospodářském stavu dlužníka, ježto vyrov
naCI sp~a~ce nez]lstIl presne stav a cenu dlužníkova jmění a neuvedl, 
zda dluzn,lk vedl obchodní knihy, a podle čeho zjiti! vyrovnací právce 
maletkovy stav dlu,žníka. Tím však není splněn předpoklad II 58, odst. 2, 
vyr. ř., .ponévadž to: ustanovení předpokládá, že není vllbec múžno 
zjednati si dostatečný přehled o hospodářském stavu dlužníkově a ni
koliv že si přehled ten nelze zjednati pro povrchní vykonávání' úřadu 
vyrovnacího správce a důsledkem toho pro jeho nedostatečnou správu. 
Takovou vadu lze napraviti, neboť rothodnuití ° potvrzení' nebo ode
pření po!vrzení v~rovnání není vázáp,o na 90denní lhůtu podle § 65, 
odst. 1, c. 1 vyf. r.; naopak soud mme podle § 189, odst. 4, konk. ř. 
a § 70 ~yr. ř. pro zjištění rozhodujících skutečností prováděti z úřední 
mOCI dukazy a konatI vhodná šetření, a mů'že proto i rekursní soud 
nař~diH, aby vyrovnad správce bedlivě prozkoumal majetkový stav 
dlU'~mka a ~by svou zpr~vu doplnil. !,oU'há nedostatečná zpráva vyrov
nacI~o, spravce by tudíz nebyla duvodem k odepření potvrzení vy
rovnam. 

, Ne~ doplnění zprávy vyrovnaciho správce nebylo an·i zapotřebí, pa
neva?z, se ~ekurs podaný proti usnesení prvého soudu o potvrzení vy
rovnam oplra! 'O to, že není mo·žno zjednati si dostatečný .přehled 
o hospodářském stavu dlužnikově z toho důvodu, že zpráva vyrovna
cí.ho správce je nedostatečná, nýbrž proto, že pohledávky rolníků za 
odvoz hlíny byly neprávem uznány za přednostni pohledávky podle 
§ 26č. 5 vyr. ř., čímž prý jim byly poskytnuty nedovolené zvláštní 
výhody podle § 55 vyr. ř., a že věřitelce D. G. v M. T. a věi'iteli Karlu 
D. bylo přiznáno hlasovací právo za část jejích pohledávek, za které 
jím hlasovací právo nepříslušelo. A mimo to vytýkal stěžovatel, že 
vyrovnání, odporuje ~polečnému újmu věřitelů (§ 58, odst. 2 vyr. ř.) 
jednak proto, že zařaděním dotčených pohledávek za odvoz hlíny mezi 
pohledávky přednostní zkrátil dlužník své jmění a poškodil vyrovnací 
věřítele, jednak proto, že zažádalo zavedení vyrovnacího řízení v době, 
kdy mu hrozil jí1ž konkurs, a jedn·ak proto, že nepodal průkaz o tom 
že dostojí závazkům plynoucím z vyrovnání. Avšak uvedené vývody re~ 
kursu nejsou způsobilé odůvodnítí odepření potvrzení vyrovnání. Neboť, 
i kdyby uznání pohledávek za odvoz hlíny za pohledávky přednostní 
bylo poskytnutím zvláštních Výhod (§ 55 vyr. ř.), není to překážkou 
potvrzení vyrovnání ani podle § 50, odst. 1, Č. 1 vyr. ř., ani podle § 58, 
odst. 2, vyr. ř., poněvadž z § 54, odst. 2, vyr. ř. plyne, že některým 
vyrovnacím věřitelům lze poskytnouti výhodnější uspokojení, jestliže 
ostatní věřitelé projeví s tím souhlas, a že souhlas ten jest dán, vyslo
ví-li- se pro ně většína věřítelů pohledávek, počítaná podle § 50 pří 
čemž se nepoNtají věřitelé, kterým se má dostatí výhodnějšího dspo
kojení, ani jejich pohledávky. Stačí tedy souhlas věřítelů tří čtvrtín 
všec~ přihláš~ných P?hJ,edávek, ~'ep?,čítají~. v, to ty věřitele a pohledávky, 
kterym se ma dostatI uspokoJ'em vyhodneJšlho. To se v souzeném při-o 
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padě stalo. Neboť třičtvrtinová většina věřitelů byla dosažena a ti vě
řitelé věděli, že rolníci, o nichž se zmiňuje rekurs ní usnesení, přihlásili 
své pohledávky jako pohledávky přednostní, a mohli se podle § 46, 
odst. 3, vyr. ř. vyjádřiti i o pohledávkách přihlášených jako přednost
ních (§ 43, odst. 4, vyr. ř.). Jestliže jim nepopřeli přednostní pořadí, 
a přes to hlasovali pro vyrovnání, tedy mlčky souhlasili s přednostním 
pořadím oněch pohledávek (§ 863 obč. zák). Pokud bylo přiznáno 
hlasovací právo věřitelce D. G. v M. T. a věřiteli Karlu D., nemŮže to 
nezl. Franti,šek Ř. napadati, když pří- vyrovnacím roku dne 24. září 
1936, - ač byl zastoupen Dr. Karlem B., - pohledávky ty ani zčásti 
nepopřel. Vyrovnací komisař musil proto dovoliti, aby věřitelé oněch 
pohledávek plně s nimi hlasovali, a nepotřeboval vůbec podle § 52, 
odst. 2, vyr. ř. rozhodovati o jejich h1a,s"Úvacím právu. Nejde tu proto ani 
o překážku potvrzení vyrovnání podle § 58, odst. 1, č. 2 vyr. ř. Že by 
vyrovnání odporovalo společným zájmům věřítelů (§ 58, odst. 2, vyr. ř.), 
stěžovatel svými vývody nedolíčil, neboť že přiznání přednostního práva 
právě uvedeným pohledávkám neodporovalo společnému zájmu věřítelů, 
plyne z toho, co bylo již uvedeno, a že podání žádosti o zahájení vy
rovnacího ří,zení v době, kdy dlužníku již hrozí konkurs, není překáž
kou potvrzení vyrovnání, plyne již z § 1, odst. 3, vyr. ř. Nemůže proto 
aní odůvodniti názor, že vyrovnání odporuje společnému zájmu věřitel\[. 
Bylo proto dovolacím rekursům vyhověno. 

čis. 16341. 

Pokud jest formálně zrušujíc! rozhodnutí rekursnlho soudu ve sku
tečnosti změňujlcím rozhodnutím. 

Jestliže vypovídající nepodal opravný prostředek proti usneseni 
soudu druhé stolice, jímž bylo vyhověno rekursu vypovldaného do od
mítnuti jeho námitek proti výpovědí a prvému sOU!du uloženo další jed
nání a rozhodnutí ve věci samé, nabylo usnesen! to právnl mocí a nelze 
je již napadati ani dovoláním proti potvrzujícimu rozSUidku odvolacího 
soudu s hlediska § 502, odst. 4, 'c, ř. s. Nepřevyšoval-li předmět sporu 
7.000 Kč, jest v takovém připadě dovolání nepřípustné. 

(Rozh. ze dne 29. zMí 1937, Rv II 745/37.) 

Prvý soud odmítl usnesením ze dne 11. března 1937, č. j. CI 128/ 
37-4, námitky, které podala žalovaná proti mimosoudní výpovědi ža
lobců, dané dopísem ze dne 15. února 1937, ježto nespatřoval v písem
ném projevu, o.bsaženém v onom dopise, mimosoudnÍ' výpověď pro ne
dostatek náležltostí podle § 562 C. ř. s., k rekursu žalované zruši! re
kursní soud dotčené usnesení a uložtl procesnímu soudu, aby o věcí dále 
jednal a znova rozhodl. Opravný prostředek žalobce nepodaL S o u d 
p r v é s t o I i c e poté prohlásil uvedenou mimosoudní výpověď za 
neúčinnou. O d vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek, stanovív 
hodnotu předmětu sporu částkou, 2.000 Kč. 

N e j v y Š š í s o II d odmítl dovolání žalobců. 
Civiln! rozhodnuti XIX. 72 
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Důvody: 

Prvý sou.d odmítl usnesením ze dne ll. března 1937, č. j. C I 128-
37 -4, námitky, které podala žalovaná proti mimosoudní výpovědi ža
lobců, dané dopisem ze dne 15. února 19.37, ježto nespatřoval v písem
ném .projevu, obsaženém v onom dopise, mimosoudní výpověď .pro de
dostatek náležitostí podle § 562 c. ř. s. K rekursu žalované zrušil re
kursni soud dotčené usnesení a uložil procesnímu soudu, ruby o věci 
dále jednal a znova rozhodl. Ač v tomto usnesení není stanoveno, že 
má býti pifkaz rekursního soudu prvé stolici daný vykonán teprve, až 
nabude právní moci, nebyl rekurs ustanovením § 527, odst. 2, c. ř. s. 
vyloučen, ježto ve skutečno~ti rekursní soud usnesení prvého soudu 
změnil, třebaže formálně nesprávně vyslovil, že se usnesení zrušuje. 
Prvý soud nepřijal námitky žalované proU mimosoudní výpovědí ža
lobců a odrní.u je, ježto prý nebylo jejich podání potřebí, kdežto re
kursní soud oprávnění žalované k podání námitek uznal a nařídil prvému 
soudu, alby je přijal, o nich jednal a rozhodl. 

Uvedeným usnesením byla tudí'ž řešena jen předběžná otázka for
málního práva, j'ak jest postupovati procesnírnu soudu O' námitkách po
daných proti výpovědi, která nemá náležitosti v § 562, odst. 1 a 2, 
c. ř. s. Proti dotčenému usnesení rekursního soudu nebyl tudíž, jak se 
dovolatelé mylně domnívají, vyloučen dovolací rekurs, nýbrž žalobci se 
mohli v télo otázce dovolati rozhodnutí třetí stoHce (viz rozh. č. 3785, 
11246, 12128 Sb. n. s.). Když tak neučinili a tím usnesení rekursního 
soudu nabylo právní moci, nelze užíti § 502, odst. 4, c. ř. s.; není 
proto dovoláni podle § 502, odst. 3, c. ř. s. právně možné a bylo je 
odmítnouti. 

čís. 16342. 

I tehda, byla-li správa pozůslalosli svěřena společně několika dě
dicům (§ 145 nesp. pat.), může pozůstalostni soud proti vůli menšiny 
uděliti zmocnění k vedení sporu za pozůstalost zbývajícím dědicům, 
jímž byla svěřena sp'ráva pozůstalosti. 

(Rozh. ze dne 30. září 1937, Rl 682/37.) 

V pozůstalostní věci po Jenny H-ové byla všem třem přihlášeným dě
dičk"m, Alici H., Ireně H. a Oertě C. podle § 145 nesp. pat. svěřena 
správa pozůstalosti. Z těchto dědiček žádají poslední dvě jmenované 
Irena H. a Oerta C. o udělení schválení pozl1stalostního soudu k vedení 
sporu proti Elišce S. o to, že jest povinna k opominutí jednání podle 
syndikátní smlouvy z 15. červenCe 1932, zejména k opominutí výkonu 
'Í'Í v dotčené smlouvě dané plné moci, a že se zjišťuje, že v řečené 
smlouvě daná plná moc pravoplatným odvoláním zaníkla a že celá 
smlouva ~zanikla pravoplatným zrušením. P o z II s t a los t n { s o II d 
zamítl dotčenou žádost. Rek u r sní' s o u d dal požadované schvá
lení. D ů vod y: Stanovisko prvého soudu, že usnesením většiny dě-
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diček spravujících pozůstalost jsou právni úkony proti vůli menšiny kryty 
jen potud, pokud se týkají správy pozůstalosti, a že jest potřebí, aby 
byly právní úkony, které neznamenají pouhou správu pozůstalosti, 
schváleny pozůstalostnírn soudem, je správné. Avšak neposoudil věc 
po právní stránce správně, odepřel-Ii schválení, o něž jde, proto, íe 
prý by odporovalo takovéto schválení § 157 nesp. pat. a § 817 obč. zák. 
a že nelze odepříti souhlas k takovým jednáním proti vůli menšiny jen 
tehdy, jsou-li k prospěchu pozustalosti neb odůvodněna vůlí. zustavitele. 
Uvedených ustanovení se nelze v souzené věci dovolávati, ježto se usta
novení ta týkají jen výkazu o splnění, závěti. Co však stěžovatelky žádají, 
jest, že syndikátní' smlouva mezi živými uzavřená není po právu. Tu 
nejde o sporný právní poměr mezi dědi,čkami a Eliškou S., ný;brž 
o sporný pomčr mezi pozůstalostí po Jenny H; a EUškou' S. Akcie firmy 
M. byly podle smlouvy uzavřené mezi živými vázány, smlouva syn di
kátní však, uvedená v kodicilu z 15. července 1932, k niž má dojíH mezi 
dědičkami a Eliškou S., nebyla dosud uzavřena. Otázka, zda je syndi
kátní smlouva mezi živými platná, nemá s otáz'kou platnosti kodicilu 
co činiti, udělením schválení po.zůstalostního soudu se nemůže státi 
zásah do práv AUce H. Již podle pravoplatného rozhodnutí rekll'fsního 
soudu měl prvý. soud dáti schvál'ení' pnzústal.ostniho soudu, neboť 
otázka, zda j'est syndikátní smlouva mezi živými platná, týká se jen 
pozůstalosti, ale ta otázka může býti rozhodnuta :j'en sporem, který nelze 
zahájiti mezi dědičkami a Eliškou S., nýbrž mezi pozůstalostí a posledně 
jmenovanou, ježto, jde o smlouvu uzavřenou mezi živými. Potud slušelo 
také dáti schváleni pozůstalostního soudu pro tento, spor, v kterém 
představují obě stěžovatelky pozůstalost po Jenny H. 

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

D ů vod y: 

Pozllstalostní soud neschválil, al'e rekursní soud schválil ve smyslu 
§ 145 nesp. pat., aby pozůstalost po Jenny H.-H., zastoupená toliko dě
dičkami Irenou H.-H. a Oertou C., žalovala Elsu·S. o to, že jest povinna 
opominouti jednání podle syndikátní smlouvy z 15. července 1932, ze
jména výkon uděleného jí zastupování, a že se zjišťuje, že plná moc 
v oné smlouvě jí daná pravoplatně zanikla pravoplatným odvolánLm, 
a že i ona smlouva sama zanikla zrušením. Řeše otázku, zda toto schvá
lení mělo či nemělo býti uděleno, nemůže nejvyšší soud zkoumati ani 
meritum sporu, ani jeho pozadí a důsledky, nýbrž se musí omeziti toliko 
na otázku, zda tu jd'e o případ § 145 nesp. pat., či o případ správy 
opoz.ůstalosti per anal. § 833 obě. zák. V té příčině však rekursní soud 
správně věc posoudil po právní stránce a důvody j'eho rozhodnutí ne
byly vyvráceny vývody dovolaciho rekursu, takže mu nebylo vyhověno. 
Pokud dovolací stěžovatelka upozornila na to, že se pozůstalostní schvá
leni vedení dotčeného sporu dostalo dědičkám o s O' b n ě, a nikoliv 
jako zákonitým zástupkyním pozůstalosti' po ]ennyH.-H., a že schvá
lení ono odporuje § 828 obč. zák., pokud by ony žalovaly jménem po
zůstalosti, sluší dodati, že to o případ § 828 obě. z"k. vůbec nejde a že 
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je hledíc na obsah návrhu odpůrkyň dovolací stěžovabelky, jakož i z odu
vodnění napadeného usnesení zřejmé, že rekursní soud udělil jím po
zůstalostní schválení jako zákonnjÍ'm zástllpkyním "předli uvedené po
zůstalosti, neboť jimrk by schválení toho nepotřebovaly vůbec, kdyby 
zamýšlely žalovati vlastním jménem a nikoliv jmén,em pozůstalosti. 

čís. 16343. 

Dočasná opatření v exekučním a konkursním řízení proti nezaměst
naným (vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n.). 

Vzdáti se výdělečné činností znamená púzbýti jí jako zdroje příjmů. 
Propachtování živnosti nelze klásti na roveň vzdání se výdělečné 

činnosti ve smyslu § 12, odst. 2, řeč. vlád. nař. 

(Rozh. ze dne 30. záři 1937, Rl 1120/37.) 
I 

Dlužník navrhl, "by rozhodnutí o návrhu na prohlášení konkursu na 
jeho jmění bylo podle vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. odl'Oženo na 
dobu ,po 30. červnu 1938, ježto :i'e nezaměstnaným ve smyslu § 12, 
odst. 2, řeč. vlád. nMízení. S o u cl p r v é s t o I ic e zamítl dlužníkův 
návrh na odklad. Rek u r sní s o u d u,znal podle návrhu. D ů vod y: 
Potvrzením magístrátní úřadovny hlavního města Prahy ze dne 3. pro
since 1936 a dodatkem ze dne 2. února 1937 bylo osvědčeno, že dlužník 
provozoval živnost od roku 1910 do druhé poloviny roku 1936, kdy se 
musel vzdáti své živnosti z hospodářských důvodů a nemá příjmů, které 
by stačily k slušné výživě jeho a jeho rodiny. Napadené usnesení vy
chází z názoru, že se dlužník vzdal živnosti propachtováním svému 
synovi z jiných diůvodů než pro hospodářské poměry. Jde tedy o to, 
zda dotčená potvrzení magistrátní úřadovny byla vyvrácena výslechem 
dlužníka samého. Dlužník uvádi, že podnik předal bla vně proto, že ne
mohl dále pracovati pro stálé štvaní, se strany věřitelů a nedostatek 
finančnfch prostředků. Zjištění soudu prvé stolice, že se propachtováni 
podniku nestalo na prvním místě z dů"odů hospodářských, nýbrž proto, 
že dlužník chtěl uniknouti stále naň vedeným exekucím, což se bIm 
jednání podle § 7, odst. 1, vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n., nemá nále
žitého a přesvědčivého podkladu v dlužníkově výslechu. Odklad pro
hlášeni konkursu nemá býti dle § 7, odst. 1, řeč. vlád. nař. povolován, 
jestliže bude zjištěno, že dlužník v úmyslu věřitele poškoditi části 
svého majetku poškozuje, ničí, nebo bezcennými čini, zdzuie nebo za
vléká. Pro!paohtování živnosti není takovýmto jednáním a nelze je vyvozo
vati ani z dlužníkova výslechu. Nelze proto odpírati odkladu prohlášeni 
konkursu z důvodu právě uvedeného předpisu. Nedostatek linančnkh 
prostředků a s tím spojené stálé štvaní se strany věřitelů, jak to dlužník 
nazývá, isou důsledky hospodářských poměrů nastalýoh u dlužníka, 
o němž magistrátní úřwdovna potvrdi!'a, že se vzdal výdělečné činnos,ti 
z clůvodů hospodářských. § 12, odst. 2, vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. 
předpokládá jen vzdání se výdělečné činnosti, nikoliv ponechání živ
nosti lwdem. Nezáleží, tedy na tom, že dlužník, který se mu'sil sám pro 
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hospodářské poměry vzdáti výdělečné činnosti, propachtoval svoji živ
nost někomu, kdo jsa kapitálově silnější nebo obchodně zdatnější, může 
vésti živnost dále. Rozhodují poměry týkajíd se jen dlužníka samého. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolíce. 

Důvody: 

Podle § 12, odst. 2, vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n. jest pokládati 
za nezaměstnanou lysickou osobu, jež se pro hospodářské poměry mu~ 
sHa v zdá t i své výdělečné činnosti, jsou-li ovšem splněny i další 
předpoklady tam vytčené. Dlužník svou živnost propachtoval. Vzdáti 
se výdělečné činnosti znamená pozbýti jí jako zdroje příjmů. Propach
továním živnosti však se dlužník nevzdal zdrole příjmů ze své živnosti, 
nýbrž tím svůj živnostenský podnik pouze zužitkuje jinwk, než dříve. 
Propachtování živnosti nelze tedy klásti naroveň »vzdání se výdělečné 
činnosti« ve smyslu § 12, odst. 2, vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. Pro 
posuzování věcí nemá významu, ž'e uži!vek získaný propachtovánim je 
pro hospodářské poměry snad menší, než býval dří"e. Bylo proto již 
z toho důvodu obnoviti usneseni soudu prvé stolice. 

čís. 16344. 

Též usneseni, jímž vrchní soud rozhodl v zemědělském vyrovnaclm 
řlzení o návrhu na prodloužení lhůty púdle § 24 vlád. nař. č. 76/1936 
Sb. z. a n., jest konečné a nelze mu odporovati opravným prostředkem. 

(Rozh. ze dne 30. září 1937, R II 443/37.) 

V zemědělském vyrovnacím řízení navrhl vyrovnací dlužník prodlou
žení lhůty podle § 24 vlád. nař.č. 76/1936 Sb. z. a n. V r c hni s o u d 
v B. nepovolil navržené prodloužení. 

N e j vy Š š í s o u d odmí[l dlužníků" rekurs. 

D,ů vody: 

Podle § 3 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. plati o zemědělském vy
rovnacím řízení ustanovení vyrovnacfho řádu, pO'kud není v d"'lšÍch pa
ragrafech ustanoveno něco jiného. Podle § 65, odst. 1, Č. 1 vyr. ř. jest 
rozhodnuti vrchního soudu o návrhu vyrovnacího kO'misaře na prodlou
žení uvedené tam 90denní lihů,ty konečné. V § 24 uvedeného vlád. nař. 
jeS!! jen stanoveno, že se řečená 1M ta prodlužuje do uplynutí 60 dnů 
pO' pravoplatném určení stavu břemen (§ 9 řeč. vlád. nař.), že však 
vr,chuí soud může z d:ůležítých důvodů podle § 65, odst. I, č. 1 vyr. ř. 
prodloužiti i tu'to lhůtu. O tom, že by ustanoveni § 65, odst. 1, Č. 1 vyr. 
ř. o k o n e č n o s t i rozhodnutí vrchního soudu bylo pro oblacst země
dělského vyrovnwcího řízení, změněno, není ve vlád. nařízeni č. 76/1936 
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Sb. z. a n. ani zmínky. Podle dotčeného § 3 řeč. vlád. nař. platí tudíž 
ustanovení vyrovnacího řádu o konečnosti rozhodnutí vrchního soudu 
v té příčině i pro zemědělské vyrovnací řízení. 

čís. 16345. 

K. uznání dluhu, jimž se přerušuje promlčení (§ 1497 obč. ~.), 
nevyžaduje se smlouvy, t. j. přijetí druhou stranou, stačí i jednostranný 
projev, třebas konkludentně učiněný. Takovým je projev .uznávací vůle, 
který vyplývá i nepřímo z dlužníkova prohlášení učiněného v jiném 
úmyslu, měl-li o něm věřitel nepochybně nabýti vědomosti. 

Pokud může býti spatřováno takovéto uznání ve smyslu § 1497 obé. 
zák., zařadil-li dědic v místopřísežném seznáni jmění mezi pozůstalostlli 
dluhy část pohledávky přihlášené věřitelem v pozůstatostním řizení 
v určité výši. 

(Rozh. ze dne 30. září 1937, Rv II 514/36.) 

Proti žalobě, jíž se žalující firma domáhala na pozůstalosti po Josefu 
S., za sporu odevzdané dědici Antonínu S., zaplacení pohledávky 
30.035 Kč 65 h s přísl., vzniklé proti zůstaviteli za objednané a dodané 
zboží, namítla žalovaná pozůstalost mimo jiné ipromlčení, ježto od 
daby splatnosti účtů za dodané z'boží uplynulia doba delší než tříletá: 
S o ud p r v é s t o I ic e uznal zčástii podle žaloby. O d vol a c I 
s O u d zamítl žalobu zcela. D ů v od y: Prvý soud spatřuje v tom, že 
žalovamý v místopřísežném sepsání :jmění resp. ve výkaw ohchodních 
dluhů v podaném pozůstalostním řízení zařadil do pozůstalostních paSIV 
pohledávku žalujíc! firmy ve výši 15.000 Kč uznání zažalovaného nároku 
do uvedené výše, jímž nastalo přerušení promlčení co do zažalovaného 
nároku ve výši žalovaným uznané. V tom směru však není právni po
souzení prvého soudu podle názoru odvolacího soudu správné. Uznáni 
jest totiž konsensuální smlouvou, kterou se zjišťuje bez vzájemného 
ustoupení stran. určitý právní poměr. V našem přípaclě přihlásila žalu
jící firma k pozůstalosti po Josefu S.- pohledávku ve výši 30.035 Kč 
65 h s pHsl. žalovaný však zařadil do pozůstalostníeh pasiv pohle
dávku tu jen ve výši 15,.000 Kč. Nelz'e tedy míti za to, že by byl při
hlášenou pohliedávku uznal. Ostatně prohlilšení žalovaného bylo učiněno 
v pozůstalostnfm řízení, jehož účelem není vypořádání nároků věřitelií 
zůstavitelových, nýbrž zjištění dědiokých nároků a odevzdání jmění 
osoby zemřelé oprávněným dědicům. Věřitelům přísluší v pozůstalost
ním řízen! pouze práva vyhrazená jim v §§ 811, 812 a 815 obč. zák., 
jinak jsou však vyloučeni z jakéhokoli zásahu' do pozllstalostního jed
nání. Pokud se tedy pozůstalost neoclevzdává věřitehim iure creďiti, 
nelze ,je pokládati ani za účastnílky pozůstalostního řízení. I kdyby tedy 
v zařadění pohledávky do pasiv pozůstalostnich bylo možno spatřovati 
jednostranné uznání dluhu dědicem, nelze říci, že se stalo vůči opráv
něnému věřiteli nebo jeho zástupci ani že bylo tímto věřitelem přijato. 
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Podání žaloby na jinou částku, než dědic uvedl v seznamu pasiv, nelze 
zajisté pokládati za přijetí uznání. Ostatně by dodatečné pfi1etí uznání 
musilo býti věřitelem prohlášeno ještě v době, kdy promlčení nebylo 
dokonáno, aby působilo přerušení promlčení. J esltedy zřejmé, že v za
řadě pohledávky žalujíci firmy ve výši 15.000 Kč do pozůstalostních 
pasiv nelze spatřovati uznání dluhu do této výše, kterým by se pro
mlčení přerušilo. Poněvadž tedy pferušení promlčení nenastalo, jest 
celá zažalovaná pohledávka promlčena a bylo žalobu zamítnouti zcela. 

N e j v y š ší s o u d zrušH rozsudky obou ni·žších soudů a ulúži1 
soudu, prvé stoUce další jednání a opětné rozhodnutí. 

Důvody: 

»UznánÍ« dluhu podle § 1497 obč. zák. nevyžaduje smlouvy, tedy 
přijetí druhé smluvce, dostačí jednostranný projev dlužníkův vůči věřiteli 
buď výslovně ne b o mlč k y (§ 863 obč. zák.) učiněný. Stačí tedy 
i takový projev uznávaCÍ vůle, který vyplývá nepřímo z prohlášení vůle, 
učiněného dlužníkem v jiném úmyslu, mohl-li věřitel o tom nepochybně 
nabýti vědomosti. Podle toho bývalý nejvyšší soud vídeňský neuznal 
za mlčky u,činěné uznáníi dluhu dle § 1497 obč. ziíJk., jestliže dluh ještě 
népromlčený a věHlelem k :pozůstalosti nepřihlášený byl pojM do inven
táře pozůstalosti, ježto bylo proň vloženo do pozemkové knihy zástavní 
právo (Ol. U. č. 15546, 2904), viděl však mlčky učiněné uznání dluhu 
v tom, že byla pohledávka pojatia do pozústalostního inventáře sepsa
ného zw přítomnosti věřitelovy idědiiČ'ky dlužné pozůstalosti (Ol. U. 
č.12631): 

V souzeném případě nejsou' sporné ,tyto skutečnosti,: Ziístavitel Josef S. 
byl v kontokorentním poměru se žalující firmou a jeho právní zástupce 
Dr. B. zaslal mu dopis ze dne 5. března 1929 o účetních diferencích 
se žalující firmou, zatěžující Josefa S. ke dni 1. ledna 1929 saldem 
27.583 Kč 40 ll, v němž dále piše, že 'j,e nutno provésti vyúčtování mezi 
stranami podle dokladů a že se žalující firma chce dohodnouti o. způ

sobu placen! Josefem S. Po smrti Josefa S., zemřelého 5. května 1929, 
přihlásila žalující firma dne 25. května 1929 k jeho pozůstalosti pohle
dávku 30.035 Kč 65 h, o čemž pozůsrbalos'tní soud uvědomil žalova
ného usnesením D 272/29-5 ze dne 26. června 1929. Poté žalovaný 
s O'statními dědici v místopřísežném seznání jmění, podaném dne 
20. srpna 1929, uvedl jednak pohledávku 4.000 Kč protí žalující firmě, 
jednak dluh u žalující firmy v částce 15.000 Kč. V souzeném sporu 
udal žalovaný, že v pozůstalosti Josefa S. byla pohledávka žalující firmy 
uvedena přibližnou .částkou 15.000 Kč, s kterou se ,přibližně počítalo 
a která měla býti opravena jako všechny ostatní pohledávky teprve po
tom, až bude podle dokladů možno stanoviti 'Í'ejí přesnou výši. žalovaný 
ovšem udal, že tím neměla bý,t'i pohledávka žalující firmy uznana' ani 
co do výše, ani co do správno,sti, avšak z toho, .CD- uvedeno, plyne, že 
žalovwný počítal s tím, že zůstavitelův běžný účet u žalující firmy vy
kazuje nedoplatek, jejž odhadl asi na 15.000 Kč, které pojal do místo
přísežného seznání majetku, byv pozůstalostním soudem zpraven o tom, 
že žalující do pozůstalosti té přihlásila pohledávku 30.035 Kč 65 h. 
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V tomto konkretním případě vidí dovolací soud v podaném místopří
sežném seznání jmění žalovaným učiněným za shora vyUčených okol
ností, z nichž možno usuzovati na zřejmý úmysl dlužníkův uznati dluh 
vŮ'či věřiteli, uznání pohledávky žalujíd firmy co do důvodu nesporné, 
avšak sporné co do výše. Není však třeba v případě, o nějž jde, uznání 
výše pchledávky, stačí uznání nároku co do důvodu (srv. rozh. Č. 10369, 
15650 Sb. n. s.). Toto' uznání v podání žalovaného ze dne 20. srpna 
1929, D 272/29-8 přerušovalo podle § 1491 obč. zák. běh proml'čecí 
lhůty co do žalované pohledávky. Poněvadž žaloba byla podána 
9. května 1932, tedy před uplynutím třf let, nenastalo promlčení této 
pohledávky poclle § 1486 Č. 1 obč. zák. Nižší soudy pro svůj mylný 
názor neprobraly o,s,latní spornou látku, je proto řízení vacdné (§ 503 
Č. 2 c. ř. s.) a bylo nutno rozsudky nIžších soudů zrušiti ve smyslu 
§ 496 Č. 3, a § 513 c. ř. s. 

čís. 16346. 

I. Keď žalovaný namietal v spore, že žalobník nie je oprávnený 
k žalobe, lebo žalobná poW'adávka bola erárom v bernej exekúcii zaba
vená, ale ryzvaniu súdu, aby opovedal eráru (exelwčnému úradu) spor 
(odst. 3 § 387 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n.), nevyhovel, treba to po
kladať za odstúpenie od námietky. *) 

II. Dlžnik, ktorého pobl'adávka bola v exekúcii zabavená, až do pri
kázania tejto pohl'adávky veritel'ovi k vybraniu oprávnený je vymáhať 
ju na poddlžníkovi sporom, avšak len tak, aby suma pohl'adávky slo
žená bola do súdoeho depozitu. * *) 

(Rozh. z 2. septembra 1937, Rv III 381/37.) 

Proti zmenkovému platebnému príkazu namietali žalovaní medzi 
iným, že zmenku, o ktorú ide, dali pod!'a dohody llzavrenej pri účasti 
žalujúceho peňažného ústavu štefanovi Z. na krytie nedoplatku kúpnej 
ceny nehnuterností, ktoré ocl neho kúpili; že pohl'adávka štefana Z., 
klorej predmetom je kúpna cena nehnutel'ností, bola "oznymi jeho ve
rite!'mi z<,bavená, najmii opatovne berným úradom v L. v bernej exe
kúcii a inž. Gejzom K. v súdnej exekúcii pod Č. Ck 121/33, a že v d6-
sledku týcMo zabavení žalujúci peňažný ústav strati! právo zmenku 
proti nim uplatňovať. 

S ú d p rve j s tol i ce zmenkový platebný príkaz zbavil účin
nosti, o d, vol a c í s ú d jeho rozsudok potvrdil:. 

Na j v y Š Š íi S úd usnesením Rv III 809/36 rozsudok odvolacieho 
súdu rozviazal a uložil mu ďalšie ,pojednávaníe a nové rozhodnuti-e. D6-
vody týchto rozhodThutí uverejnené sú v úr. sb. Č. 2995. V tejto súvislosti 
má význam len tátočasť d,éi v O' d o v rozviizovacieho usnesenia Naj-

*) PoroV.: Or. sb. Č. 2947 (ll), 2,995 (II). 
'*) Porov,: úr, sb. Č. 672, 2486, 2947 (III), Sb. n. s. Č, 10837. 
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vyššieho, sódu: Nezaoberal sa odvolací súd ani ná.mietkou žalov~ných, A že 
poh!'adávka, spornou zmenkou krytá, bola protI odpredavatelovl r?z
nymi jeho veritel'mi zabavená. Pobal' ide o pla,tebné zápovedl berneho 
úradu v L., treba poznamenať, že žalovaný poddlžník je podl'a odst. 3 
§ 387 zák. Č. 75/1927 Sb. z. a n. povinný oznámiť exekučnému úradu 
spor. K tomuto má prihliadnuť sporový súd z úradu a vy zv ať žalovaného 
s určením primeranej lehoty na opovedaníe sporu. Lebo len tak bude 
umožnené zástupcovil československého štátu, pristúpivšieho snáď za 
vedl'ajšieho intervenien,ta, aby sa prípadne osvedčH dotyč.ne ~právnenia 
žalujúoej strany a~o ,cesionára, k ~om~to sp,oru, (§ 357 Clt. ,za~.), r~sp, 
aby učinil prípadny navrh, aby zalovana pohl adavka bola slozena u sudu. 
O d vol a c í s ú d po novom projednaní vecí zmenkový plalebný prí
kaz pOThechal v účinnosti. 

Na j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalovaných zamieto!. 

Z d & vod o v: 

Odvolací- súd vyhovel stanovisku, ktoré zaujal Najvyš,ší súd v roz
vazovacom usnesení č. Rv III 809/36, keď upozornil žalovaných na jch 
povinnost', aby oznámili exeku'čnému ú"rclu tento spor a n,emusel im 
ukladať k tomuto účelu lehotu, keď sami prejavili, že nepokladajú za 
potrebné, aby spor opovedali. 

Tým v podstate odstúpi1i od svojej námietky, že žalwjúcej strane 
chýba oprávneni,e k tejto žalobe preto, že berný úrad zabavil pod.i'a 
troch pripojených platebných zápovedí pohI'adávku štefana Z. proti 

. nim z kÚlpnej ceny v sume 650.000 Kč. 

Žalujúca strana učinila sporným, či toto zabavenie vzťahuje sa na 
jej zmenkovú pohil'adávku, a preto, že spor tento nemohol byť poďl'a 
zásad uvedených v rozhodnutí Úr. sb. ,č. 2947, na d'ovody ktorého sa 
tu poukazuje, riešený bez účasti exekučného úradu resp. finančnej pro
kuratúry v smysle odst. 3 § 387 zák. č. 76/192'7 Sb. z. a n., treba pri
čítať spomenutý nedostatok orovedania sporu na ťarchu' žalovaných, 
v záujme ktorých bolo, aby spor bol v tomto ohl'ade riadne prejednaný, 

S hl'adiska verejného záujmu pos,tačuje, keď na návrh žahrljúcej 
strany stalo sa odsúdenie žalovaných na složenie dlžnej či'astky do súd
neho depozita. 

MyliOe dovodzuje ďalej dovolacia žiadosť, že aj zabavením pohl'a
dávky, vykonaným pod č. Ck 121/33, stratiIa žalujúca strana opráv
nenie k žalobe toho obsahu, aby suma bola složená k súdu. 

V tomto ohl'ade treba uviesť, že žalovaní nedokázali, že by bolo 
povolené aj. prikázanie poh!'adávky k vybraniu alebo na mi es to pla
tenia, a preto nemožno v smysle rozh. úr. sb. Č. 672 a Sb. n. s, Č, 10837 
upreť verite!'ovi zabavenej pohl'adávky oprávnenia k spomenutej už 
dispozícii. 
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čis. 16347. 

I. Keď záložný veritel' neohlásil svoj nárok na vec zabavenú v ber· 
nej exekúcii [odst. 1 § 370 zákona o priamych daniach č. 76/1927 Sb. 
z. a n. *) J pred predajom tejto veci, nemože sa poradom práva domá
hať určenia prednostného zá!ožného práva (§ 180 č. 1 Osp.). 

II. žiadosť o prednostné uspokojenie z výťažl<Ju veci zabavenej v ber
nej exekúcii (odst. 1 § 370 č. 76/1927 Sb. z. a n.) 'može sa stať len 
v plsomnej forme alebo pojatím do úradnej zápisnice; toho, že bola 
ústne prednesená, pri rozhodovaní, či sú dané predpoklady žaloby. podl'a 
odst. 3 § 370 zákona () priamych dMiach, nemožno si všimať. 

(Rozh. z 8. septembra 1937, R III 405;'37.) 

Podl'a prednesu žaloby poradom bernej exekúcie zabavené boly 
hnutel'nosti, na ktoté si žalobník už pred tým nadobudol záložné právo, 
a zabavené veci boly predané na bernej dra;žbe. - žalobou podanou 
proti eráru domáhal sa žalobník 1. aby bolo mčené, že mu patri na 
berný dražebný výťažok záložné právo v poradí pred záložným právom 
žalovaného eráru a 2. aby žalovaný erár zaviazaný bol složil' výťažok 
do ~údneho depozitu. - žalovaný erár vzniesol námietku podl'a § 180 
č. 1 Gsp. na tom základe, že žalobnlk neohlásil podl'a odst. 1 § 370 
zák.č. 76/19>27 Sb. z. a n. II exeku'čného úradu sv oj nárok na zaba
vené veci pred ich predajom, tak že porad práva nie je prípustný. 

S ú d p rve j s t o I i c e námietke vyhovel a spor zastavil. R e
k u r z n Ý s ú d na rekurz žalobníka námielku, pokial' ide o žalobnú 
žiadosť uvedenú vyššíe pod 1., zamietol, inak usnesenie súdu prvej sto
lice potvrdil. D,Q vod y: Na základe vykonaného dokazovania možno 
pokladať za dostatočne dokázané, že žalobník ohlásil svoje prednostné 
právo už pred predajom ved. Súd prvej stolice opiera svoj opačný 
názor o výpoveď prednostu berného úradu, ktorou však ni'e je vylú
čené, že nárok bol prihlásený; le:bo to, že nárok nebol prednesený, vy
vodzuJe svedok len z toho, že nebola o tom spisaná úraclná zápisnica 
~lebo úradný záznam, inak sa priamo na vec nepamatá, ale pri:púšťa, 
ze sa stala mtervencia a že žiadaná bola informácia; in,tervenciou však 
rozumie sa všeobecne žiadosť o nejaký úradný zákrok, tedy viac než 
jednoduchá inlormácia. výpoveď advokátskeho koncipienta Dra S. ~ list 
písaný ním zástupcovi žalobníka potvrdzujú, že sa skutočne nielen in
formoval, ale aj intervenoval, sice nie ciel'om ,prednostného uspoko
j<:nia žalobníka, ale ciel'om zastavenia bernej dražby vóbec, pri tom. sa 
vs~k od~oláv_al na prednost~é z,áložné právo žalobníka, tedy toto právo 
tlez.ohlasl!. Ze nedostal snad' upravu a nenatiehal na to, aby jeho za
krocen,e bol'o protokolované, možno vysvetliť tým, že zakon sám 
(§ 370 zák. o priamych daniach) neur,čuje výslovne lehotu na ohlásenie 
prednostného nároku, tak že žalobnlk nekládol na za,chytenie a zistenie 

*) Te.rajšie znenie tohoto zákona uvedené je v prHohe vyhlášky min. financií 
č. 227/1936 Sb. z. a TI. 
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doby jeho zákroku váhu. Avšak v podaní, ktoré dal na poštu deň po 
dražbe (15. decembra 1934) už sa odvoláva na skoršie protesrovanie 
Maxa S., ČO berný úrad v svojom rozhodnutí nezapre! a len sa od
volal na premlčanie žalobníkovho záložného práva, tedy nie na dovod 
formálny, ale meritorný. Max S. je sice svokrom žalobníka, avšak nielen 
on, ale aj nezaujatý Ignác V. dokazuj'Ú, že Max S. skutočne protestova! 
proti bernej dražbe a menom žalobníka ohlásH prednostný nárok. Ba 
Ignác V. podl'a svojej výpovedi hlásil aj u prednostu' berného úradu 
s'koršie záložné právO' žalobníka. Po porovnani tý,chto výpovedí treba 
zistiť, že žalobník sa snažil skutočne uplatnil' svoje údajné prednostné 
právo už aj pted vykonaním dr<tžby. žalobu, vznesenú na úklade 
§ 370 zák. o priamych daniach nemožno tedy na tomto podklade od" 
mietnuL Avšak na základe tohoto ustanovenia nie je pripustné žalovať 
o složeni'e dražobného výťažku do súdneho depozitu (Úr. sb. č. 2456), 
námietka proti tomuto. žaloibnému petitu je tedy preca odovodnená. 
Okrem toho však žaloba smeruje aj na určenie prednostného práva, 
tedy obsahuje aj petit, ktorý sa dá subsumovať pod pojem uplatnenia 
prednostného práva v smysl'e § 370 zák. o priamych daniach, tento 
petit tedy nemožno odmietnuť pre nepri'Pustnosť ,poradu' práva; otázka, 
či je tu prílpustná žaloba určovacia, patrí totiž už n'a meritum a pri ne
gaUvnom riešení maže mať v zápatí len zami'etnuHe žaloby, nie VŠ3'k 
zastavenie sporu. 

N a j v y Š š í s ú d obnovil usnesenie súdu .prvej stolice. 

DlÓvody: 

K vývodom rekurzu treba .predovšetkým podolknúť, že excindačná 
;ialoba pocll'a § 357 zák. č. 76/1927 Sb. z. a n. a žaloba o prednostné 
uspokojenie z výťažku zabavených ved pocll'a § 370 cit. zák. sú žaloby 
právne úplne odhšné nie len čo do procesnoprávnej úpravy, ale hlavne 
čo do predmetu a účelu (viď rozh. Úr. sb. 1253, 1628), a nemožno 
preto ustanovenia o žalobe excindačnej použil' pre žalobli' podl'a § 370 
cit. zák., ktorú žalobnik v súdenom prípade podáva. 

Ničmenej nemožno rekurzu odopreť úspechu. 

Treba si predovšetkým ujasnil' pomer ustanovenia § 370 zák. č. 76/ 
1927 Sb. z. a ll. k ustanoveniam § 382 cit. zák., ktorý pomer Najvyšší 
súd už v svojom rozhodnutí Sb. ll. s. 14082 vyložil. § 370 predpokladá, 
ž e i d e len o z a b a ven i e hnutel'ností a že k ich exekučnému 
predaju dosia!' nedošlo, a ustanovuje, že Iretia osoba mMe sa domáhať, 
aby bola z výťažku ,prodaja v prednostnom poradí uspokojená. Aj 
oclst. 4 cit. § predpokladá, že nárok bol uplatnený pred predajom ved 
a rieši len prípad, keď predaj sa stal v medzidobí od uplatnenia ná
roku do rozhodnutia o žalobe pod!'a 3. odst. cit. §. Z toho sa podá va, 
že predpokladom žaloby pod!'a odst. 3. je 1. že žalobník po zabavení 
vecí, ale pred jej predajom žiadal u exekučného úraclu, aby bol z vý
ťažku uspokojený a 2. že exekučný úrad jeho nárok neuznal. 
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Akonáhle však bola zabavená vee pred uplatnením nároku predaná, 
mMe prísť k platnosti len ustanovenie § .382 cit. zák., totiž predpisy 
o použití výťažku predaja. V tomto prípade však zákon nedáva účast
níkovi práva žaloby u súdu. 

Je preto pre riešenie súdeného pripadu rozhodujúcim, či sú u ža
lobníka splnené predpoklady .požadované § 370, alebo nie. 

Rekurzný súd riešil túto otázku kl'adne, dovodivší, že t. zv. »inier
veneia« právneho zástupcu žalobnika u prednostu berného úradu a vy
jádrenia Maxa S. pred dražbou sú žiadosťou podl'a odst. 1 § 370 
cit. zák. 

S tým to stanoviskom nemožno súhlasiť. 

čo sa dotýka t. zv. »intervencie«, pravdu má sťažovatel'ka, že žia
dosl' pod'l'a § 370 musí vykazoval' určité formálne náležitosti, totiž musí 
byť podaná buď v písomnej forme aleho byť zachytená v úradnej zá
písnici. To sa - ako je nesporné - nestalo. Nič neprekážalo právnemu 
zástupcovi, alby Ibuď pri »intervencii« alebo ihneď pO' nej podal písomnú 
hadosť, .keď vedel, že dražba je už stanovená a mal ešte čas pred 
dražbou písomnú žiadosť ,podal'. 

Vyjádrenie Maxa S. pred dražbou nemaže žalobníkovi nič prospeť, 
nakoYko S. nepreukázal také zmocnenie, aby jeho vyjádrenia mohly 
stúžiť k prospechu žalobníka. 

Z toho, čo bolo rečené, vyplýva, že u žalobnika nic sú dané pred
poklady žaloby podl'a § 370 cit. zák.; priehádza preto k platnosti len 
§ 382 cit. zák., v ktorom prípade však žaloba nie je prúpustná. 

Je tedy daná sporu prekážajúca okolnosť podYa § 180 č. 1 Osp., 
ktorá má za následok zastavenie sporu, ako správne učinil súd prvej 
stolice. 

Bolo preto treba obnovil' usnesenie súdu prvej stolice. 

čis. 16348. 

Zákaz zaťažiť pridelovú nehnuteYnosť bez súJllasu štátneho pozem
kového úradu (ministerstva zemedelstva) nevzťabuje sa na exekučné 
zaťaženie pre dane a verejné dávky.*) 

(Rozh. z 8. septembra 1937, R IV 319;'37.) 

Berný úrad v S. žiadal na základe výkazu daňových nedoplatkov 
o vklad exekwčného záložného práva n·a nehnutel'nosť Anny B. 

S ú d I. s t o I i c e vklad exekučného založného práva po-volil. R e
k u r z n Ý s ú d rekurz, ktorý proti tomuto usneseniu podala štátna 
obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v K, na tom základe, že 
iele o nehnuteI'nosť pridelenú pri prevádzaní pozemkovej reformy, ktorá 
bez súhlasu Štátneho pozemkového úradu (ministerstva zemedelstva) 
nemohla byť platne zaťažená, zamieto!. D o v,Q d y: Zákaz scudzenia 

*) Porov.: Sb. n. s. č. 9883, 11082. 
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a zaťaženia bez súhlasu štátneho pozemkového úradu (ministerstva 
zemedelstva) podl'a ustálenej súdnej praxi (rozh. Sb. n. s. č. 11082) 
nemá právnej účinnosti dotyčne daní a verejný·ch dávok a k zaťaženiu 
prídelových nehnutel'ností pre dan·e a verejné dávky nie je potrebný 
súhlas štMneho pozemkového úradu (ministerstva zemedelstva). 

Na j v y Š š i s ú d rekurzu nevyhovel, a to s poukazom na správne 
davody ním napadnutého usnesenia a s poukazom na rozhodnutia Na;j~ 
vyššieho súdu č. R IV 203;'35, R IV 234;'36 a Sb. n. s. č. 9883. 

čis. 16349. 

Ked' sa kJupitel' zabranej nebnutel'nosti voči predavatel'ovi dobro
vol'ne zaviazal, že prevezme závazok, ktorý podYa smluvy schválenej 
štátnym pozemkovým úradom zaťažoval predavatel'a, a tento závazok 
aj splnil, nemože sa domáhať na predavatel'ovi, aby mu nahradil to, 
čo na splnenie tohoto závazku vynaloži1.*) 

(Rozh. z 8. septembra 1937, Rv III 421/3>7.) 

Arpád H. a manž. kúpili od Kláry K, nehnutel'nosť P?dliehajúcu P?
zemkovej reforme. štátny pozemkový úrad rozhodnuhm z 26 .. ap~tla 
1927 prejavil zásadný súhlas s kúpopreda]núu smluvou, stanovIl vs~k 
podmienku, že odhadné a režijné útraty bude znášať :predavatel'ka. Dn~ 
22. júna 1927 uzavreli kupiteHa a predavatel'ka osobttnú dohodu, ktora 
nebola predložená Štátnemu pozemkovému úradu k schváleniu; p.od.l:a 
tejto dohody zaplatili kupitelia odhadné a režijné útraty. - Kupttelta 
domáhali sa žalobou na predavatel'ke vrMenia nimi z<ll]Jlatených od
hadných a režijných útrat. . 

S ú d I. s t o I i c e žalobu zamieto!. Z d·6 vod o v: ŽalobnIci zá
vazok z ujednania zo dňa 22. j'Úna 1927 splnili, hoci vedeli, že plnia 
závazok, na splnenie ktorého podl'a platnýoh právnych pravidieJ. žalo
vaná práva nemala; plnili tedy vedome nedlh. Keď niekto plnil nedlh, 
má právo plnenie zpat požadoval' iba vtedy, keď plnenie poskytol v pre
svedčení, že platí po práve jestvujúci dlh. To však v súdenom prípade 
o plnení žalobou uplatňovanom nemožno tvrdil'. Naopak žalobníci dobre 
vedeli, že plnia to, k čomu povinní nie sú, a treba preto ich plnenie 
pokladať za dar, žalovanej poskytnutý, a nejde o bezc1avodné oboha
tenie žalovanej. 

O d vol a c í s ú d rozsudok súdu I. stolice potvrdi!. 
Na j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť zamieto!. 

D.ovo dy: 

Je právnym pravidlom, že kto dobrovol'ne a vediac, že nie je dlžen, 
platil, nemaže zaplatené požadoval' zpať ('Or. sb. č. 223). 

*) Pomv.: Sb. n. s. č. 8255, Or. sb. č. 1866. 
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Toto právne pravidlo platí aj keď niekto za zabranú podu zaplatil 
scudzite!'ovi dobrovol'ne viac než ko!'ko bol pod!'a smlu'Vy, predloženej 
k schváleniu pod!'a § 7 zák. Č. 108/1921 Sb. z. a n., povinný (Sb. n. s. 
Č. 8255). 

Je preto žaloba ll'Ž z tohoto clovodu - keďže nie je sporné, že ža
lobníci dobrovol'ne na seba fnevzali záviizok, uložený štátnym pozem
kovým úradom pá predbežnom schválení sml'llVy žalobkyni, a tento zá
vazok aj splnili - bezzákladná a právom bol a zamietnutá. 

Čís. 16350. 

ReWurzná lehota proti usneseniu, ktorým bolo zemedelské vyrov
nacie pokračovanie zastavené, počíta sa odo dňa verejného vyhlásenia 
(vyvesenia usnesenia na súďnu dosku) bez ohl'adu na to, aké poučenie 
o reWurznej lehote obsahuje zas,tavovacie usnesenie, doručené zvlášť 
rekurentovi. 

(Rozh. z 15. septembra 1937, R lIJ 450/37.) 

Rek u r z n Ý s ú d rekurz vyrovnacich dlžníkov proti usneseniu 
o zastavení zemedelského vyrovnania odmietol ako opozclený. 

N a j v y Š š í s ú d dovolací rekurz zamieto!. 

Dovocly: 

Napadené usnesení rekursního soudu odpovídá stavu věci i· zákonu. 

Ponevadž 15denní rekursní lhůta je podle zákona neprodlužitelná 
(§ 3 vlád. nař. Č. 75/1936 Sb. z. a n., § 70 vyr. ř. a § 191 konk. ř.) 
a účinky doručení zastavujícího usnesení soudu prvé stolice nastaly již 
v e ř e j n o u v Y h I á š k o,u (§.3 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n., 
§ 70 vyr. ř. a § 190, odst. 2,. konk. ř.), t. j. dne 15. dubna 1937, ne
záleží na tom, udělil-li soud prvé stolice v písemném vyhotovení tohoto 
zastavujícího usnesení rekurentu i písemně sděleném co do rekursní 
lb-My správné pOll'čení čili nic. 

čís. 16351. 

Podstatnou náležítosťou listiny O výkaze nedoplatkov u ú r a
d o v ne Všeobecného penzíjného ústavu, opatrenej doložkou o jej vy
Konatelnosti je, aby podpisaná bola krome riaditeYa predsedom úradovne 
(jeho námestnlkom). *) 

(Rozh. z 16. septembra 1937, R IJl 509/37.) 

*) Poro,".: Or. sb. Č. 2648, 3245, Sb. n. s. Č. 11239, 12772, 12875 .. 
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S ú d 1. s t o I i c e v rozvrhovom usnesení vradil medzi iným .j 
poM'adávku Všeobecného penziijného ústavu úradovne vB., rek u r z n Ý 
s ú d usnesenie súdu 1. s,tolke v tomto smere zmenil a vradenie pohl'a
dávky pominu!. Z d 6 vod o v: Prihlášku Všeobecného penzijné~o 
ústavu úradovne B. rekurzný súd zmenením napadnutého usnesema 
v tejto čiastke zamietol, leho úradovňu Všeobecného penzijného ústavu 
poďl'a zák. č. 26/1929 ~b. z. a .n. zastup~j~ predseda a listiny.' kt~ré 
túto úradovňu resp. Vseobecny penzl]ny ustav podl'a § 78 CIt. zak. 
právne zaviizujú, podpisuje predsecla a jeden člen riaditel'stva, resp. 
za úradovňu riaditel'. Avšak touto úradovňou predložený výkaz nedo
platkov, opatrený doložkou vykonatel'nosti, podpísal len riadile!', preto 
táto doložka vykonatel'nosti nie je podpí-saná v smysle § 78 zák. č. 26/ 
1929 Sb. z. a n., nemožno tedy tuto listinu pokladať za listinu' vydanú 
úradovňou Všeobecného penzijného ústavu a nie je exekučným titulom. 

Na j v y Š š i s ú d rekurz zamieto!. 

D,ovody: 

Rekurzom napadnuté usnesenie krajského súdu zodpovedá stavu 
veci a zákonu. Pokia!' rekurentka napáda stanovisko rekurzného súdu, 
podl'a ktorého listinu - výkaz nedoplatkov -, predloženú rekurentom 
pri rozvrhovom pojednávaní neprijal za náležitý doklad z príčiny, že 
bola podpísaná len rJ.aditel'om úradovne Všeobecného penzijného ústavu 
v B., činí tak neprávom. Vývody rekurzu v tomto smere nepodvracejú 
správnosť rekurzom napaclnutého usnesenia, lebo i keď je pravda, že 
§ 79 zák. Č. 26/19,,9 Sb. z. a n. určuje len práva predsedu Všeobec
ného penzijného ústavu v Prahe, a že práva predsedov jednotlivých 
úradovní Ulpravené sú § 87 cit. zák. a tiež pojednávacím poriadkom 
úradovni (odst. 5 § 87 cít. zák.), rekurentkou k rekurzu pripojený »jed
nací řád« len potvrdzuje správnosť stanovi'ska rekurzného súdu. Podl'a 
§ 4. (3) tohoto poriaclku »spolupodpisu předsedova nebo jeho zástupce 
jest bez újmy ustanovení prvého odstavce potřebí při všech vyhotove
ní'ch, jež se zakládají na speciálních kolegiálních usneseních«. Pocll'a 
§ 59 jedno por. do oboru p6sobnosti správnej komisie (sostaven.ei podi'a 
§ 58) patrí usnášať sa o všetkých opanreniach, ktoré sa týkajú pred
pisovan!a a vyberania prémií .... , platenia prémií a clochodu. Výkaz 

. nedoplatkov treba podl'a tohoto ustanovenia pokladať za vyhotovenie 
kolegiálneho usnesenia, ktorý podl'a citovaného § 4 (3) má byť podpi
saný aj predsedom úradovne. Rekurz je tedy neopodstatnený a nebolo 
mll preto vyhovené. 

čís. 16352. 

Práce zamesmanca nestávajú sa službami vyššieho druhu (§ 1 zák. 
č. 154/1934 Sb. z. a n.) už tým, že zamestnanec koná aj pisomné práce, 
keď tieto písomné práce sú len podradné a šablonovité.*) 

(Rozh. zo 16. septembra 1937, Rv lIJ 476/37.) 
-,----

*) Porov.: Sb.n. s. č. 1315. 
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Pod,!'a prednesu žaloby žalobník zamestnaný bol od r. 1915 u ža
lovanej strany resp. jej právnej predchodkyne ako skladník; dňa 1. fe
bruára 1935 daná mu bola výpoveď k 15. lebruáru 1935. Pretože však 
konal u žalovanej strany prevažne služby vyššieho druhu, třeba jeho 
pracovný poměr rPo,sudzovať pod!'a zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. a podra 
§ 31 (2) lit. b) tohoto zákona patriJa mu trojmesačná výpoveď ku 
konCU' kalendárneho štvrťroka; daná výpoveď platila tedy až k 30. júnu 
1935. Krome toho žalovaná strana opominula ho prihlásiť k penzijnému 
poisteniu, ktorému podliehal v c1ósled'ku toho, že konal prevažne slu,žby 
vyšši1eho druhu. žalobou domáhal sa toho, aby žalovaná strana zavia
zaná bola za,plaliť mu služebné požitky až do 30. júna 1935 a nal>radiť 
mu dávky penzijného poistenia, ktoré mu zavinením žalovanej strany 
ušly. (Ostatná časť žaloby nemá v tejto súvislosti významu.) - Žalo
vaná strana bránila sa proti žalobe tým, že žalobník konal u nej len 
služby skladištného baliča, na jeho pracovný pomer sa tedy nevzťahuje 
zák. č. 154/1934 Sb. z. a n., prislúchal'a mu Ien 14dňová výpoved' a pen
zijnému poisteniu nepodlieha!. 

S ú d p rve j s tol i c e žalobu zamietol,o d vol a c í s ú d jeho 
rozsudok potvrdit Z d;éJ vod o v: Žalobník nekonal u žalovanej strany 
tú iSolú pr~cu, ako u jej právnej predchodkyne, lebo II právnej predchod
kyne mal mesačný plata mal po ruke až 5 robotníkov, kdežto u žalo
vanej strany mal u'jednanú len hodinovú mzdu a nemal po ruke pomoc
ných síl, ako sám v žalobe a vo, svoj,ej výpovedi uznáva. Tedy v za
meslnaní a <lj jeho druhu nastala zmena, čo je patrné najma z toho, 
že u žalovanej strany bolo celkom zamestnané 5-6 l'udé, kdežto u pred
chodkyne žalovanej strany len žalobník mal po ruke až 5 l'udí, tedy 
práce u žalovanej strany bola silne restringovaná a záležela v tom, že 
žalovaná strana len odoberala 'od továrne na podkováky tupé podkováky 
a tieto potom ostrila a čistila. Žalobník mal síce na starosti aj skladište, 
ale pri tom čítal, vážil a balil klínce do ba!í,kov a ba1iky do bedien, 
bedny označoval signatúrou a dopravoval do skladiště; klince došlé do 
sklaclište zapisoval do svojej pomocnej' knihy, z ktorej potom stav klin
cnv do skladnej knihy zapisovala Berta O., žalobník okrem pomocnej 
knihy viedol ešte poznámkovú knihu o váJhe expedovanýoh zásielok; 
skladnú knihu a expedi'čnú knihu' však viedla Berta O., SpOlU aj so, zá
znam<lmi o stave krabic, knížky IV., Vl.-Vlll. a Xl. viedol si žalobník 
sám o sebe, ciel'om ušetřenia práce s kontrol'ou tovaru v skladišti, do 
knihy V. žalolbník zapisoval len číslo, počet a váhu bedien a sp.osob 
balenia, zápisy do kniži.ek trvaly najviac ,pol hodiny denne a žalobník 
obsluhoval okrem toho aj' stroj s bubnom na ČÍlstenie klincov; práce v to
várni mnoho nebolo a stalo sa, že celé mesiace sa v to-vámi nepracovalo. 
Vyplýva toto najma z výpovedi' svedkyne Berty O., ktorej súd úplne 
veri, lebo proti jej vierohodnosti nič nesvedčí a jej výpoveď je aj ináč 
v suhlase s výpoveďou samiého žalobníka; aj z obsahu pripojených zá
piskov je patrné, že išlo len o pomocné knižky, že zápisy do nioh ne
vyžadovaly zvláštneho času a aj z množstva obehu tovaru v knižke IV. 
uvedeného je patrné, že prevoz továrne žalovanej strany bol nepatrný. 
Tedy z uvedeného a najmii liež z toho, že žalobník mal len hodinový 
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plat, plynie, že žalobník u žalovanej strany nekonal práce prevažne 
vyššieho druhu (§ 1 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n.); práce tie ani nevy
žadovaly vyššej kvalifikácie a samostatnejšej činnosti a obor jeho p6-
sobnosti bol trvale malého rozsahu. Že žalobník mal na starosti aj skla
dište, ešte neznamená, že skladnkka služba bola jeho prevažnou čin
nosťou, žalobník konal prevažne ručné práce, nebol vybavený určitým 
dispozičným právom a rozhodovacou mocou a písomné práce vyžado
valy nepatrnú dobu dennú. Tedy žalobník nepodlíehal penzijnému 
poisteniu a patrila mu len 14 denná výpoveď (odst. 1 § 113 zák. č. 259; 
1924 Sb. z. a n.). 

Na j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalobníka zamieto!. 

D,óvody: 

Bez porušenia hmotného práva uznal odvolací súd, že žalobn.fk pod!'a 
skutočnej povahy prác, konaných u žalovanej strany (§ 1, odst. 3, zák. 
č. 154/1934 Sb. z. a n.), nepodli'ehal ustanoveniam zákona Č. 154/1934 
Sb. z. a n. K doty;čným vývodom dovolacej žiadosti stačí poukázať na 
skutočnosť odvolacím súdom ústenú a dovolaCOlu žiadosťou nenapad
nutú, že žalobník konal nielen manuálne práce, ktoré snáď spadajú do 
kruhu zamestnania skladníka vo vel'kom podniku, lež aj manuálne práce 
pri stroji na čistenie klincov, ktoré nepochybne vybo,čujú z kruhu prác 
zamestnanca, konajúceho vyššie služby podVa cit zákona. Ani' konanie 
»písomných prác« samo o sebe nekva\i.!ikuje práce za služby vyššieho 
druhu (viď rozh. Sb. n. s. č. 1315), keď tieto boly len podradné, šablo
novité, ako to z výpovedi svedkyn·e O. ide najavo. Celková služba ža
lobníkova nebolo ani dozornou, ani vedúcou, žalobník nebol vybavený 
žiadnou rozhodovacou mocou ani dispozičným právom, jeho služby ne
vybočovaly z kruhu prác tak zvaného predného robotníka, v dósledku 
toho jeho služebný pomer nespadá ani pod ustanovenia zákona č. 154/ 
1934 Sb. z. a n., ani pod ustanovenia zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. Jeho 
žalobné nároky, pokial' sa opierajú o ustanovenia týchto zákonov, bez 
porušenia hmotného práva boly zamietnuté. 

čis. 16353. 

Rozhodovať O sťažnosti proti usneseniu okresného súdu o zaplateni 
požičky, poskytnutej súdom zo sirOtských peňazi nim spravovaných, ne
prislúcha súdu druhej stolice, ale dozorč;emu orgánu justičnej správy.*) 

(Rozh. z 22. septembra 1937, R IV 350/37.) 

Okresný súd v R. vypovedal póžičku" poskytnutú vd. Marii K. a Jo
zelovi K. zo sirotských peňazí týmto súdom spravovanJ"ch, a uložil 
dlžníkom, aby vrátili ešte dlžnú sumu póžičky v určenej lehote pod 
exekúciou. ,; 

*) Por ov. ; Sb. ·n. s. Č. 12107. 
Civ Boí rozhodnut! XIX. 73 
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Rek u r z n Ý s ú d rozhodol o rekurze dlžníkov meritorne. 
N a j v y Š š í s II d usnesenie rekurzného súdu zrušil a uložil súdu 

I. stolice, aby reku.rz yd. Marie K. a Joze!a K. predloži1 prezídiu kraj
ského súdu v R. ako dozorčiemu správnemu úradu k rozhodnutiu. 

o (j v o dly. 

Vec, o ktorú ide, nie je ani poručenskou vecou, anI tnou vecou ne
sporného pokračovania. Rekurzný súd prekročil svoju posobnosť, určenú 
v § 1 zákona č. 100/1931 Sb. z. a n,., ked' o veci rozhodol, a preto je 
jeho pokračovanÍe zmiitočné :pod!'a § 41 lit. e) cit. zákona. 

Usnesenie súdu I. sloHce nie je rozhodnutím sudcovským, ale roz
hodnutim súdneho správneho úradu, povereného správou sirotských 
peňazí, a týká sa výlučne póžičky, povolenej tým i'stýmsúdom z týohto 
peňazL Rezhodnúť o správnosti súdnych opatrení, týkajúcich sa správy 
peňazísverených súdu, neprislúcha nadriadenému súdnemu s'enátu, lež 
nadriadenému justičnému správnemu úradu. 

čis. 16354. 

J. Výpovedná lehota podYa § 31 (2) lit b) zák. č. 154/1934 Sb. z. 
a n. nebola zachovaná, keď bola výpoveď zamestnancoví doručená až 
v prvý deň kalendárneho štvrťroka, ku koncu ktorého bola daná.") 

II. Keď zamestnavatel' neuplatnil za výpovednej leh oty dovod, ktorý 
mu zamestnanec za trvania tejto lehoty zavdal k predčasnému zrušeniu 
pracovného pomeru, vzdal sa tým práva na prepustenie zamestnanca. **) 

(Rozh. z 22. septembra 1937, Rv III 713/37.) 

Pod!'a prednesu žaloby žalobnik zamestnaný bol u žalovaného ako 
úradník od r. 1919, tedy dlhšie než 15 rokov, a preto mu pod!'a § 31 (2) 
lit. b) zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. prislúchala trojmesačná výpovedná 
leh ota ku koncu kalendámeho štvrťroka. Oňa 1. októbra 1936 doručený 
mu bol list, v ktorom mu dal žalovaný výpoved' ku ďňu 31. deeembra 
193·6. Podl'a stanoviska žaloby výpoved'ou, danou až v prvý deň ka
lendárneho štvrťwka, výpovedná lehota nebol'a zachovaná, tak že vý
poveď platila až ku koncu d'al!šieho .kalendárneho štvrťroka, totiž ku 
dňll .31. marca 1937. - 2:alobou domáhal sa toho, aby žalovaný za
viazaný bol zaplatiť mll slu,žebné požIčky na: dohu od 1. januára 1937 
do 31. marea 1937. - 2:alovaný bránil sa: proti žalohe tým, že výpoved' 
ku koneu kalendárneho štvrťroka mohla byť platne daná ešte aj v prvý 
deň dotyčného štvrťroka, tedy 1. októbra 1936 tým viac, že list napísal 
a dal na poštu už dňa 30. septembra 1936, a že inak mal aj d6vod 
k predčasnému zrušeniu praeovného pomeru, lebo žalobník sa behom 
výpovednej lehoty dopustil v,Oči nemu hrubých urážok. 

*) PO'rov.: Or. slb. Č. 211'7. 
H) Porov.: Úro sb. č. 1423, 3441 (l). 
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S ú d I. s t o I i c e pokladal výpovednú lehotu podl'a § 31 (2) lit. b) 
zák. č. 154/1934 Sb. Z. a n. za zachovanú a žalobu zamietol. O d v 'J

I a c i s ú d jeho rozsudok zmeni1 a' žalobe čiastočne vyhovel. Z d o
vod o v: V súdenom prípade nie je sporné, že žalobnoíkovi prislúchala 
podJ'a § 11 (2) lit. b) zák. č. 154/1934 Sb. Z. a n. trojmesačná výpo
vedná lehota ku koncu kalendámeho štvrťroka, a ide predovšetkým o to, 
či táto výpovedná lehota bola zachovaná. Nebolo sporné, že list žalo
vaného zo dňa 30. septembra 1936, ktorým dal žalobníkovi výpoveď 
ku dňu 31. decembra 1936, bol žalobníkovi' doručený až dňa 1. októbra 
1936. Je pravda, že žalovaný list n'apísal už dňa ,30. septembra 1936, 
tedy' ešte pred tým, než sa výpovedná lehol'a započala. Bolo vša'k na 
ňom, aby aj dostal žalobnik tento list včas, totiž tak. aby mal troj
mesačnú výpovednú lehotu celú nezkrátenú. Mal sa tedy žalovaný po
starať o to, aby list obsahujúci výpoved' doručený bol žalobníkovi v ta .. 
kom čase, aby v svojej výpovednej lehole nebol skrátený. Tým však, 
že žalovan'ý podal spomenutý list na poštu len· dňa 30. septembra 1936 
odpoludnia, tak že žalobníkovi n,ebol doručen.ý toho istého, dňa, ale a:ž 
na druhý deň, totiž dňa 1. októbra 1936, o ktorom dni sám žalovaný 
uznal, že má byť započí.taný do výpovednej leh oty, sám ~alovaný za
príčinil neskoršie ďoručenie Hstu z 30. septembra 1936 žalobníkovi a 
tým nedovolené skrátenie výpovednej lehoty, ktoré žalobnik nie je po
vinný uznať. - čo sa tvrdenia žalovaného týka, že bol oprávnený ža
lobníka zo slu,žby predčasne prepustiť, nemá toto významu, lebo podl'a 
prednesu žalovaného staly sa tvrdené okol no-sti vo výpovednej lehote, 
a žalovaný ani netvrdil, ani nedokázal, že žalobnika pre tento dóvod 
za služby ihned' prepustil a tým zrušil výpoved' danú žalobníkovi vyššie 
spomenutým lis tom. 

N a j v y Š š i s ú d dovolacíu žiadosť zamietol. 

Dovod'y: 

Nejvyšší soud neshledal zákonného důvodu, aby napadený rozsudek 
odvolacího soudu byl změněn aneb rozvázán. 

Neuplatnil-li dovolatel zrušovacího dltvodu vůči žalobci jako svému 
zaměstnanci, ač ho. snad mohl právem propustiti i za trvání výpovědní 
lhůty, vzdal se tím práva na propuštěni. Musel proto dovolalel zacho
vati zákonnou v)\povědni lhůtu, což se však - jak správně dovodil 
v napadeném rozsudku odvolaCÍ soud - nestalo. 

Bylo proto dovolaCÍ žádost jako bezzákladnou zamítnouti. 

čís. 16355. 

Pracovní soud jest výhradně příslušný pro žalobu zaměstnance (ko
člho) na zaměstnavatele o náhradu škOdy, utrpěné při výkonu služby 
tím, že byl koněm poškozen. 

(Rozh. ze dne 1. řijna 1937, Rv [ 1447/36.) 
73* 



" 

- Čís. 15356-
1156 

žalobou, podanou dne 12. března 1934 u krajského soudu v J., se 
žalobce domáhá na žalovaném, u kterého byl za!J1ěstnán jako kočí od 
konce listopadu 1932 do 21. prosince 1932, náhrady škody proto, Ž': 
dne 21. prosince 1932 byl koněm žalovaného, jenž byl svěřen žalob~l 
k opatrovfmí, kousnut do hlavy, přítIačen na žlab a pak povalen na zemI, 
a že tak utrpěl tržnou ránu a otřes mozku, z čehož se vyvinula duševní 
choroba. Níž š í s o u d y zamHly žalobu. 

N e j v y Š š í s o u ď zmšíl z podnětu žalobcova dovolání rozsudky 
nižších soudů i s předchozím Hzením pro zmatečnost a žalobu odmítl. 

Důvody: 

žaloba byla podána u krajského soudu v J. dne 12. :března 19~4 
a doručena žalovanému dne 21. března 1934, to Jest po učmnosl! za
kana Č. 131/1931 Sb .z. a n., 1ež nastala dne 1. ledna 1932 (§ 43 dotče
ného zákona). Vyhláškou č. 44/1932 Sb. z. a n. bylo zřízeno oddělení 
pro pracovní spory u okresního· soudu, v N. a zahájilo činnost dne 
1. září 1932. U tohoto soudu má žalovaný svůj obecný soud a v Jeho 
obvodě má i svou rolnickou nsedlo·st (provozovnu). žalobce se domáhá 
na žalovaném, u kterého byl zaměstnán jako kočí od konce listop.adu 
1932 do 21. prosince 1932, nárrady škody proto, že dne 21. proslnce 
1932 byl koněm žalovaného, jenž byl svěřen žalobci k opatr:,vání, 
kousnut do hlavy, při tlačen na žlab a pak povalen na zemI, a ze tak 
utrpěl tržnou ránu a otřes mozkn, z čehož se vyvinula du'ševní choroba. 
Podle toho šlo v souzené věci o nárok na náhradu škody, vzniklé při 
výkonu služby, a proto o náhradní nárok z poměm pracovního, zalo
ženého smlouvou soukromoprávní, vzniklý mezi zaměstnancem a za
městnavatelem (§ 1, 2 c) zák. č. 131/1931 Sb. z. a' n.). Rozhodo,vati 
o takových sporech jsou však výhradně příslušné pracovní soudy (§ 1 
řeč. zák.) neb oddělení okresního soudu pro spory pracovní, pokud jsou 
zřízeny. Ježto žaloba byla v souzené věci po~ána u kr~jského ~oudu 
v J. a ,spor byl projednán a rrozhodnut v prve StohCl hmto kraJskym 
soudem a v dnrhé stolici vrchním soudem v P. a § 45 J. n. zde neplat!, 
jak bylo' vyloženo v rozhodnutí Č. 15324 Sb. n. s., jsou rozsudky obou 
nižších soudů i řízení jim předcházející zmatečné podle § 477 č. 3 c. ř. s. 
K tomuto zmatku bylo přihlížeti z úřadu. Bylo se tudlí'ž usnésti, jak 
ve výroku uvedeno (§§ 411 Č. 1, 411, odsl. 1, 418, 513 c. ř. s.). 

čís. 16356. 

Třetí osoba může platně převzíti splnění (§ 1404 obč. zák.) závazků, 
které dlužníkovi vzniknou teprve v budoucnosti z určitéh.o právníh.o 
poměru. 

Platnost a účinn.ost převzetí splněni jest posuzovati podle jeho 
právního důvodu. 

Dohodne-li se třetí osoba s dlužníkem, že opatři jeho věřiteli plnění 
(§ 1404 obč. zák.), aniž se ji má dostati za její pbJěni vzájemné hod-
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noty, jde .o darovací slib, k jehož platnosti se vyžaduje forma notář .. 
Ského spisu (§ 1 písm. b) zák. č. 76/1871 ř. z.). 

(Rozh. ze dne 1. října 1937, Rv II 326/36.) 

Proti žalobě, jíž se žalobkyně na žalovaném manželovi domáhá 
zaplacení 3.500 Kč jako nedoplatkn z trhové smlouvy zřízené ve formě 
notářského spisu, kterýžto dluh žalovaný uznal, takže bylo něm vydán 
částečný rozsudek, namítl žalovaný k zapoNení vzájemnou pohledávku 
950 Kč. S o u d op r v é s t o I i c e neuznal k započtení namítanou po
hledávku po právu. O d vol a c í s o u d ji uznal po právu. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stoHce. 

o ů vod y: 

OdvolaCí soud převzal zjištění soudu prvé stolice, že žalovaný od
.píral platiti jakékoliv advokátní útraty za svého nezletilého' syna Oskara 
P., a že proto nepodepsal plnou moc advokátu Dr. J. Podepsal teprve, 
když se mu žalobkyně zavázala, že útraty právního zastupování zaplatí 
sama, wž obdrží od své sestry zapůjcených jí asi 2.000 Kč, což bylo 
podmínkou jejího závazku k placeni advokátních útrat Bylo nesporné, 
ž·e žalovaný zaplatil Dr. J. na útratách, 950 Kč. Skutková zjIštění nižšich 
soudů jsou závazná i pro soud dovolací. Ze skutkovýoh zjištění! n,ižšÍ'Ch 
soudů však vyplývá, že se žalovaný podepsáním plné moci zavázal za
platiti Dr. J. veškeré útraty, jež vznikly zastupováním Oskara P., a že 
žalobkyně převzala vůči žal'Ovanému závazek, že uvedené útraty sama 
zaplatí, aniž si vymínila vzájemnou, hodnotu. Taková smlouva jest podle 
své právní povahy převzetím plnění podle § 1404 obč. zák., jak již 
správn,ě vys,tihl odvolací soud. To, že tu v době dojednání smlouvy 
nebyl ještě žádný z,"vazek, anebo žádný dluh žalovaného u Dr. J-a, 
nebylo na závadu platnosti smlouvy o převzetí závazku k plnění dluhu, 
poněvadž není zákonného ustanovení, které by pl'atnost smlouvy o pře
vzet! závazku pln'ění podle § 1404 obč. zák. omezovalo na záva'zky 
dlužníka, jež v době ujednání smlouvy již tu byly, a nedopouMělo 
smlouvu o závazdch, jež dlužníkovi v budoucnosti z určitého právního 
poměru vzniknou. Platnost a účinnost převzetí závazku plnění ,j'e třeba 
posuzovati podle jeho právního důvodu. Žalovaný ve sporu netvrdil, že 
žalobkyně byla z nějakého určitého právního důvodu povinna platiti 
advokátské útraty Dr. J. za žalovaného, zejména proto, že žalovaný 
nemohl je uhraditi pro nedostatek hmotných prostředků (§ 143 obč. 
zák.). Převzala-li však žalobkyně plnění za žalovaného u Dr. J. a ne
dostalo se jí za její pInění vzájemné hodnoty a nebyla-Ii k tomu z ji
ného právního c1ůvodu povinna, šlo o smlouvu darovací bez skutečného 
odevzdáni, k jejíž platnosti se vyžaduje podle § 1 písm. b) zák. č.76/ 
18171 ř. z. forma notářského spisu, a ta ",chována nebyla. Z neplatné 
smlouvy nevzešel žalobkyni žádný závazek ani žalovanému žádný ná
rok. Zaplatil-li tedy žalovaný advokátní útraty Dr. J., učinil tak s práv
ním účinkem jen za sebe, nikoli za žalobkyni. Vzájemná pohledávka 
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žalovaného 950 ~č, namítaná k započtení a opřená o smlouvu mezí 
spornými stranami platně nevzniklou, není proto po právu. Soud prvé 
stolice, uznav, že tato vzájemná pohledávka žalovaného není po právu, 
nezwbyval se ovšem otázkou, zda by mohla obstáti z důvodu bezdůvod
ného obohacení, o které žalovaný ji též opřel. žalovaný to však v odvo
lání nevytýkal. Neměl proto odvolací soud důvodu, aby tuto otázku 
řešil. 

čís. 16357. 

Zmatečnost usneseni (§ 41 Ih) zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.), jímž 
pozůstalostní swd odkázal jednoho z účastníků pozůstalostního řizeni 
z nichž žádný dosud nepodal dědické přihláSky, na pořad práva, k tom~ 
konci, aby dokázal svoje dědické právo bez udání koho a oč má žalovati. 

Dokud nedošlo ke kolisi přihlášek presumptivnich dědiců, nelze roz
hodnouti pořadem práva o dědickém právu. Otázku, "da zaníkla či ne
zaníkla lideíkomisárni substituce pro tvrzené odlmítnutidědictví fidei
komisámím substitutem, je řešiti pořadem práva teprve tehdy, došlo-li 
ke kolisi dědických přihlášek k témuž podilu pozůstalosti. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937, R 1 1036/37.) 

Podle notářského spislI ze dne 25. břema 1910 uzavřeli manželé 
Edumd a Emilie R-ovi dědickou smlouvu a zřidili společný vzájemný 
testament tohoto obsahu: 1. Zemře-lí některý ze smluvců dříve než 
ďruhý, sltává se manžel, který zůstane na živu, uníversálním dědicem 
zemřelého, a to- jako smluvní dědic k třem čtvrtinám a jako dědic ze 
závěti k jed.né čtvrtině pozůstalosti. 2. Dále pořizují tak, že - ovšem 
po jejich úmrtí - mají pozůstalost po později zemřelém jednom z man
želů, tedy po předním dědici, obdržeti záJkonní dědici Eduard R-a a 
zákonní dědici po Emilii R-ové. Co se však týká tohoto fideicommissum 
eius, quod supererit, ponechává se s'1111uvci, který druhého přežije (před
nímu dědici) úplná volná disposice s pozůstalostí právními jednáními 
mezi živými. Dne 24. února 1925 Eduard R zemřel. jeho zákonnými 
dědici byli vdova po něm Emilie R a zůstavitelův synovec Antonín, R 
Oba uznali dotčenou dědickou smlouvu a uvedenou vzájemnou závěť 
a podle zápisu ze dne 8. června 1005, sepsaného u notáře jako soud
ního komisaře, nepodal Antonín R dědi'ckou přihlášku a prohlásil že 
si na pozůstalost nečiní žádné náwky ani dědické, ani z jakéh~koli 
jiného právního důvodu. Byla' proto celá pozůstalost odevzdána zůsta
vitelově vdově Emilii R-ové s omezením fideikomisární substitucí na
řízenou v odst. 2 řečené dědické smlouvy a vzájemné závěti ve pro
spěch zákonných dědiců po Eduardu R. a Emilii R Dne 2. května 1936 
zemřela t.aké Emilie R, zanechavši závěť, v níž u'stanovila universáln.ím 
dědicem faráře v obd O. a u'éinila různé odkazy. Zůstavitelka byla 
i vlastnici domu Č. p. 231 v Ú., a to ideální polovice podle kupní smlouvy 
z 21. března 1907 a druhé polovice, zatížené fideikomisární swbstítucí 
jíž n'abyla na základě odevzdací listiny z pozůstalosti po svém manželu: 
Při jednámí konaném dne 28. července 1936 u notáře jako soudního, ko-
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misaře navrhl Antonín R., aby do soupisu pozůstalosti byla ,pojata jen 
volně dělitelná polovice uvedeného domu, ježto druhou polovici jest 
projednati jako substituční pozů,stalost po Eduardu R-ovi u pokračo
vání projednání pozůstalosti po Eduardu R a odevzdati jemu jako sub
stituovi. Naproti tomu zastávali testamentární dědici Leo A. a odka
zovníci obmýšlené závěti názor, že do pozůstalosti po Emilii R. patří 
bez jakéhokoli omezení fideikomisární Sll'bs(,itucí celý dilm a další jmění 
zděděné po Eduardu R, a to proto, že se Antonín R shora uvedeným 
prohlášením ze dne 8. června 1925, učiněným v pozůsla]o.stním řízení 
po Eduardu R, vzdal svých nároků. P o z ů s t a los tni s o u d od
kázal An,tonína R. na pořad práva s tím, že do 8 dnů po právní moci 
usnesení musi prokázati, že se domáhá svého nároku žalobou, jinak že 
bude v pozůstalostním řízení pokračováno beze zření na jeho domnělý 
nárok. Rek u r sní s o u d potvrdil napadené usnesení. 

Ne j v y Š š í s o u ,d zrušil z podnětu dovolaCího rekursu Antomína 
R napadené usnesení i usnesení soudu prvé stolice a pozůstalostnímu 
soudu uložil, aby pokračoval v pozůstalostním řízení. 

Důvody: 

Napadené usnesem I usneseni prvé stolice jest stiženo zmatečností 
podle § 41 písm. h) zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n., k níž, třebaže 
nebyla vytýkána, nutno hleděti z moci úřadu (§ 41, odst. 4, řeč. zák.). 
Nedostatečnost, pro kterou je nelze bezpečně přezkoumati, záleží v tom, 
že není v něm stanoveno, 1. kdo má býti žalován, což jest důležité 
proto, že dosud nikdo z presumptivních děďiců nepodal dědické při
hlášky, takže není tu oso,by, která by mohla účinně odpírati jakýmkoHv 
nárokům dovolacího stěžovatele, 2. co má býti předmětem žalobního 
ž,rdání dovolacího stěžovatele, -COž jest neméně důležité, nebo,ť ani do
volací stěžovatel d'osudžádnou dědickou přihlášku podle spisů neučinil, 
a nemůže tedy s právní relevancí zasahovati svými návrhy do rozho
dování o tom, co patří do pozůstalosti zůstavitelčiny a co do pozůsta
losti jejíhO' předemřelého m"nžela. Dále by bylo uvážiti, že dědické 
právo nelze uplatňovati pořadem řízení sporného, neboť to jest účelem 
řízení nesporného, <Jby v něm byly dědické přihlášky podávány a po
zůstalosti 'Odevzdávány, takže, když zatím nedošlo ke kolísi dědických 
přihlášek, o Meré jedině by se musalo rozhodovati v řízení sporném, 
jest napadené usnesení též právnicky neproveditelné a tudíž bezpečně 
nepřezkoumatelné. Pokud pak tanulo snad nižším sOlldtlm na mysli, aby 
bylo pořadem práva rozhodnuto o tom, zda fideikomisární- 8ubstituce 
nezanikla pro tvrzené odmítnwti děd'ictví !ideikomisárním substHU'tem, 
bylo by možno tuto otázku řešili pořadem práva teprve tehdy, jestliže 
by došlo ke kolisi dědkkých přihlášek k téže identické kvotě pozůsta
losti, kterýžto připad, jak již uvedeno, ještě nenastal. Nezbylo tudíž než 
usnesení. nižších soudů zrušiti, a bude nyní na prvém soudě, aby si nej
prve vyžádal od domnělých dědků dědické přihlášky a aby teprve po 
rozhodnutí o nich uvažoval, zda je vůbec inventury pozústalosti zapo
třebí, a které jmění, a zda celé či jen částečně má býti do soupisu pojato. 
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~ P~dle exekučního titulu o nároku na oddělené uspokojení, vzniklého 
před vyhlášenún konkursu na jmění povinného, lze vésti exekuci p~!>ti 
správci konkursní podstaty v jeho vlastnosti konkursního správce, avsak 
jen na jmění, k němuž přísluší vymáhajícímu věřiteli nárok na oddělené 
uspokojení. 

K vymoženi nároku na oddělené uspokojení z nemovitosti lze mti 
exekuci též na její plody vnucenou správ!>u nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937, R I 1045/37.) 

Srov. rozh. Č. 13747 Sb. n. s. 

Vymáhající věřitelka, Spořitelna města K., navrhla, aby jí byla proti 
povinnému Dr. Karlu M. K., advokátu v K., jako správci konkursní pod
staty Vojtěcha L. a Marie L., podle vykonatelného rozsudku okresního 
soudu v K. ze dne 27. dubna 1935, Č. j. C 166/35-7, a usnesení, kraj
ského soudu v K. H. o prohlášení konkursu z 5. dubna 1937, K 5/37, 
povolena k vymožení vykonatelné pohledávky 57.234.80 Kč s příst., -
a to jako pohledávky vzniklé na 5% % úrocích se 6 \4 % úroky zpro
dlení ze zbytkové jistiny ,pohledávky vymáhající věřitelky 497.693 Kč 
80 h z původní pohledávky 500.000 Kč s přís!., knihovně zaji'štěné podle 
dlužního úpisu ze 6. března 1929 ve vložce č. 246 poz. knihy kat. území 
St. K. ,j'ako vkladbě hlavní a ve vlo,žkách 86, 172, 173, 466, 574 a 651 
poz. knihy kat. území N. V., dále na ideální spoluvlastnické polovině 
Vojtěcha L., ve vložkách Č. 214 a 234 poz. knihy kat. území H., jako 
vkladbách vedlejškh, - exekU'ce vnucenou správou domu Č. p. 46 
v St. K. a dalších nemovitostí, ,připsaných v uvedených vložkách Voj
těchu, L., a tO' .přístupem k vnucené správě, zavedené již pod zn. sp. 
658/35. S o udp r vé s t o I i c e vyhověl návrhu. Rek u r sní 
s o u d na rekuTs konkursního správce, který si mimo to stěžoval i do 
exekučních útrat, zamítl exekuční návrh. D ů vod y: Podle obsahu exe
kučního návrhu jest povinným Vojtěch L. Exekuce mohla býti tudiž, ne
přešel-li závazek k placení na třetí osobu, podle § 9 ex. ř., vedena jen 
proti Vojtěchu L. Přesto jest exekuce vedena proli Dr. Karlu M. K. jako 
konkursnímu správci. Na něho však, jako na správce ko.nkmsní podstaty, 
povinnost k placení, kterou měl Vojtěch L., nepřešla prohlášením kon
kursu (viz rozh. ·č. 13747 Sb. n. s.). Že by se konkursní správce stal 
z jiného důvodu dlužníkem, vymáhající věřÍltelka netvrdila (§ 54 ex. ř,). 
Neměla tudiž býti .již proto povolena exekuce proti stěžovateli I když 
se vš"k ani nepřihlíží. k tomu, co právě řečeno, neměla býti exeku,ce po
volena z duvodu. § 11 konk. ř. Vymáhající věřitelka sÍCe tvrdí, že uplat
ňuje jen své oddělné právo,. Za pohledávku však ručí jen nemovHost 
s příslušenstvím a jen k nim přísluší, věřiteli oddělné právo, které muže 
býti podle § 12 konk. ř. realisováno. Vnucenou správou se však nereali
suje oddělné právo, nýbrž se zachycují jen užitky a duchody (§ 97 ex. 
ř.), které nejsou pří'slušenstvím nemovitosti, náleží tudíž do konkursní 
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podstaty, nemŮže býti za ko~kurs~ ~edena, e.xeku'c~.vůbe?: tudíž an! ne 
exekuce přístupem k vnucene sprave, ktera.l~ .tu JIz z~halena v~maha
jicím věřitelem, neboť není dovolen'o povoltb pkoukolIv exekucI. Bylo 
proto rekursu vyhověno. 

. N e j v y Š š í s o ll' d obnovil usnesení soudu prvé stolice ú na j~ho 
výrok o útratách exekučniho návrhu, jehož přezkum vyhrad!1 dals!'ffiu 
rozhodnutí rekursniho soudu. 

Důvody: 

Z návrhu na povolení exekuce je zřejmé, že nejde o exekuci proti 
Dr. Karlu M. K. osobně a na jeho jměn'i, nýbrž pr?ti úpadci yO'jtě;h~ L., 
a proto se nehodí na souzený připad u~S'tanove~! § 9.ex. r. Zbyva len 
formální otázka, jak má býti podle § 54 c .• l e,x. ;. oznacena o.sob~, prol! 
které má býti vedena exekuce. Jde o vymoz.en! naroku na oddelene u<sp?
kojení. Ustanovuje-Ii § 7, odst. 2, kon~. r. č. 64/!9<31 S?: z. a n., o:e 
sporu o nároky n'a oddělené uspokojem ,:nohou byb zahaleny ~ mme 
v nich býti pOkračo'váno také po prohlasen! konk.ursu, vzdy vsak len 
proti správci konkursní, ,podstaty, plyne z. to:ho, z.e podle. :xe~učntho 
titulu o nároku na ocldělené uspoko.jení, vzn!kleho preJ vyhlasemm kon
kllifsu na jmění dlu<žníka, l'Ze vésti exekuci rovněž proti správci konkursni 
podstaty v jeho vlastnosti konkmsního správce. Nepřípadně se dovo
lává rekursní soud rozhodnutí Č. 13747 Sb. n. s., neboť tam nebyla ře
šena zásadně otázka, jak jest v takovémto případě označiti osobu, proti 
níž se má vésti exekuce; nýbrž bylo tam pouze vysloveno, že nevadí 
povolení exekuce, byl-li exekuční návrh řízen nikoliv proti správci, kon
kursní podstaty, nýbrž proti povinnému. Ani s vémého hled!ska není 
exekuce nepřípustná. Vymahajíd věřitelka uvedla v návrhu, ze na ne
movitostech, jejichž užitky mají hýl'i zasaženy vnucenou správou, je 
knihovně zajištěno zástavní právo pro vymáhanou pohledávku podle 
dlužního úpisu ze dne 6. března 1929 a že pOdleroz&udku okresního 
soudu v K. ze dne 27. dubna 1935, č. j. C 166/35~7, měli povinn.! 
zaplatiti O'nu pohledávku s příslušenstvím pod exekucí na ony nemovi
tosti. Tím doUčila předpoklady práva na oddělené uspoko1j'ení i oněch 
nemoviltostí i předpoklady pro povolení exekuce (§ 12 konk. ř. a § 54 
ex. ř.). Poněvadž podle § 12 konk. ř. nejsou prohláJšením konkursu do'
tčena práva na odd<ělené uspokojení, lze je vykonati právě tak, jako 
:mimo· konkurs, a je proto možná exekuce vnucenou správou na jmění 
zatížené odděleným právem na uspokojeni. Mylný jest názor rekurs,ního 
soudu, že se oddělné právo nevztahuje na užitky a důchody n'emovi
tosti, stížené oddělným právem, poněvadž prý nejsou příslušenstvím ne
movitostí, nýbrž náleží do konkursní podstaty a jsou prý z exekuce 
podle § II konk. ř. vyloučeny. Neboť vznikem zástavního práva na 
nemovitosti vznikl s hmotněprávního hlediska nárok na oddělené uspo
kojení pohledávky ze zástavy, a to z celé její podstaty, a tudíž i z jejích 
plodů (§ 457 obč. zák.). Které z plodů nemovitostí jsou s hledi<ska exe
kučního řádu zasaženy vnucenou správou, uvádí ustanoven<í § 119, 
odst. 2, ex. ř., a TI·ení proto zapotřebí uvésti v exekučním návrhu, které 
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výtěžky zamýšlí zas,rhnouti vymáhající věřitelka vnucenou správou. 
Otázka, které výtěžky spadají do podstaty vnucené správy, jest otázkou 
rozsahU! a vedení vnucené správy a lze ji- řešiti až v pravoplatně z",há
jeném exeku'čnim řízení a v řízení rozvrhovém, jak je patrno z §§ 114 
až 129 ex. ř., nikoliv již při rozhodování o návrhu na povolení vnucené 
spr,rvy. Rovněž není překážkou povolení exekuce vnucenou správou, že 
část vymáhaných úroků starších tří let není prý již kryta jistotou pro 
vedlejší závazky, poněvadž prý jest jistota vyčerpána starší úrokovou 
pohledávkou, n,eboť tu jde o otázku, která pati"i až do rozvrhového ří
zeni (§ 128, odst. 4 a 216, odst. 2, ex. ř.). Není tedy překážky proti 
povolení vnu·cené správy na nemovitosti Vojtěcha L., a bylo proto vy·· 
hověno duvodnému dovolacímu rekursu ve věci hlavní. Vyřízení rekursu 
Dr. Karla M. K. do výroku o útratách exekučního návrhu 804 Kč 90 h 
bylo vyhrazeno rekursnímu soudu, poněvadž ten, vycházeje z jmého 
právního náwru, nerozhodlo' rekursu v té příčině. 

čís. 16359. 

Po.zbylo-li odbytné, slo.žené před válkou nemanželským o.tcem, pro. 
změnu hospodářských poměru svého účelu, takže již nemohlo stačiti 
k úhradě nákladů na výchovu a výživu, nevylučuje složeni o.dbytného, 
aby se ten,kJdo opatřoval výživu a výchovu dítěte, domáhal na otci ná
hrady (§ 1042 obč. zák.), když částka odbytného nebyla vyčerpána, 
nýbrž vydána po nabytí zletilosti nemanželskému dítěti. 

Pro nárok třetí osoby na náhradu, jsou-Ii tn jinak její předpoklady 
(§ 1042 obč. zák.), nerozhoduje, že zákomlý zástnpce nezletílcův ne
zakročil proti nemanželskému otci o placení výživného. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937, Rv I 363/36.) 

Smv. mzh. Č. 4213, 5988,6603, 15027 Sb. n. s. 
Žalovaný nemanželský otec Jarmily B. uzavřel v roce 1911 smír, po

ručenským soudem schválený, podle něhož složil jednou provždy pro 
tehdy nezletilou Jarmilu B. 1.500 K. Tvrdě, že se s nemanželskou 
matkou Marií' B. oženil a poskyto.val .její n'emanželské dceři Jarmile B. 
až do jejích 18 kt výživu, ač podle zákona byl k tomu zav<lzán ža
lovaný, domáhá se žalobce na žalovaném žalobou, podanou v roce 1935, 
zaplacení 25.550 Kč s příslušenstvím z důvodu náhrady nákl'adů (§ 1042 
obč. zák.). Niž š í s o u d y zamítly žalobu. 

Ne j v y Š š í s o oU d uložil soudu prvé stolice, aby o věci dále jed
nal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Námitka promlčení není odůvodněna, neboť jde o n"hradní nárok na 
vynaloženou výživu (§ 1042 obč. záJk.) , a takový nárok se n,epromlčuje 
ve třech letech, n'ýbrž ve všeobecné třicetileté promlčecí lhůtě (srov. 
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rozh. Č. 16072 Sb. n. s.). Také neobstojí druhý důvod, z kterého nižší 
soudy zamítly žalobu, že totiž žalovaný sla-žil jednou provždy pro ne
zletilou JarmilU B.-Ch. odbytné 1.500 K, což bylo schváleno usnesením 
poručenského soudu ze dne 21. prosince 1911, č. j. P 244/21-18, že 
po něm nikdy nebylo více žádáno a že vklad ve zbytkové částce 1.365 Kč 
zůs,tal pro nezleti10u uložen II soudu a byl jí po nabytí zletHosti vydán, 
takže prý tím žalovaný splnil svou zákonnou povinnost. Odbytné bylo 
složeno v době, kdy nikdo ze zúčastněných nemohl předvidati, že vy
pukne válka a že se poměry hospodářské podstatně změní. Nemllže býF 
poohyby, že se poměry od čtvrtého roku dítka, t. j. od mku 1915, od 
kteréžto doby žalobce požaduje náhradu, podstatně změnily, t",kže od
bytné 1.500 K při znehodnocení měny a při nastalé dmholtě nemohlo 
naprosto. vyhověti již svému účelu, aby totiž tvořilo fond k uhrazení vý
živy a výchovy dítka. Odbytné se stalo téměř úplně bezcenným a podle 
zásady vyslovené a blíže odůvodněné v plen. rozh. Č. 4213 Sb. n. s. 
vznikl.a pro žal'ovaného povinnost, aby ještě před vyčerpáním odbyt
ného přispíval na výživu a výchovu dítka podle své hospodářské mo
houcnosti. Pomčenstvo dítka by bylo bývalo oprávněno domáhati se 
placení výživného podle § 166 obč. zák. I když tak neu.čínHo, neměn,í to 
nic na skutečnosti, že žalovaný, když přes podstatnou změnu poměrů 
válkou nepřispíval na výživu a výchovu nezleti1é Jarmily B.-ch., nesplnil 
sva-u zákonnou po-vinnost, uloženou mu § 166 obč. zák. Opatřoval-Ii 
žalobce výživu dítka od jeho čtvrtého roku až do té doby, kdy se mohlo 
samo. vyživovati, tedy učinil náklad, který podle zákona měl hraditi ža-
10van'Ý, " má podle § 1042 obč. zák. nárok na jeho náhradu žalGvaným, 
činil-li jej v předpokladu, že jej bude žádati na nem",nželském otci. 
Ovšem že se při tom předpokládá zavazovací úmysl na straně toho, kdo 
činí n,rklad, k němuž je jiný povinen, a důkaz opa:ku náleží odpůrci 
(srov. rozh. Č. 59088 Sb. n. s.). Tato otázka musí pro,to býti vyjasněna, 
zejména hledíc i na nastalou adopci. Stejně musí býti vyšetřena další 
otázka, po kterou dobu byl žalovaný povinen .přispívati na výživné nez!. 
Jarmily B.··Oh., a dále, jaká výše výživného byla přiměřená mlOlhoucnosti 
žalovan'ého v té které době, a konečně pokud mohla býti výživa uhra
zena ze s-loženého odbytného. 

čís. 16360. 

ústní mimosoudní poslední pořízení (§ 585 obč. zák.). 

Pro posouzení otázky, 2)da se pořizovatelovo ústní prohlášení po
slední vůle stalo ve vážném úmyslu ustanoviti určitou osobu dědicem 
(animo testandi), či nikoli (animo narrandi), jest důležité, jak jeho pro
jev chápali svědci posledního pořízení. 

K dožádání svědků poslední vůle se nevyžaduje zvláštní forma a není 
třeba, aby přítomnost svědků a zůstavitele byla důsledkem jeho po
zvání, nýbrž je nutné jen, aby pořízovatel byl proniknut vůlí a "ědomím, 



- čis. '16360-
1164 

že ti, před nimiž pronáší svou poslední vůli, mají býti a jsou svědky 
poslední vůle, a aby si svědci posledního pořízení byli vědomi, že chtějí 
býti a jsou svědky poslední vůle. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937, Rv I 490/36.) 

Srov. rozh. Č. 949, 1538, 8294 Sb. n. s. 

Emil T., výměnkář v L., zemřelý dne 2. listopadu 1932, zanechal 
jmění. čistých 23.640 Kč 10 h. Toto jmění bylo na z!!kladě ústního po
sledníhO' pořízení odevzcláno odevzdací listinou ze dne 24. července 
1933,č. j. O 400/32-9, okresním soudem v R. žalovanému nezl. Ja
roslavu K. a jeho otcovskémll opatrovníku odevzdána vkladní knížka na 
25.219 Kč 10 h, z níž především záleží po,zůstalo,stní aktiva. Tvrdíce, že 
oni jsou zákonnými dědici Emila T., že nebyli ani k pmjednání po-zůsta
losti obesláni, ani o poslední vůli zůstavi1telově zpraveni, a že nebyly 
splněny zákonné předpisy ústroí poslední vůle, takže nejde o ústní po
slední poří,zení ve smyslU' §§ 585 a násl. obč. zák., clomáhají se žalobci 
(zůstavi'lelova manželka, jeho sourozenCÍ a děti po předemřelé jeho 
sestře) žalobou mimo jiné i výroku, že ústní' poslední pořízení, pndle ně
hož byla projednána poz:ůstalost po Emilu T. u okresního soudu v R., 
toho nbsahu, že jediným dědi,cem po zůstaviteli jest žalovaný nezl. Ja
roslav K., jest neplatné. Proti žalobě namítl žalovaný, že ústní poslední 
pořízení, na základě něhož mu' byla odevzdána pozůstalost po Emilu T., 
učinil zůstavitel před současně přítomnými svědky Aloisem B., Antoní
nem F. a Josefem P. a že těmto svědkům bylo, mámo, že se před ními 
jedná o ústní závěti. S o udp r v é s t O I i c e uznal podle žaloby. 
O u vod y: Svědeckými výpověďmi Aloise B., Antonína F. a Josefa B. 
se zjišťuje: V květnu nebo v červnu rokli 1932 prac-ovali, svědcI u Ja
fO'slava K. v L., výměnkM Emil T. seděl pobtíže, na kHně měl vnuka 
Jaroslava K. (žalovaného) a prohlásil při hGvoru, týkaj'ídm se náhlé 
smrti Josefa B., o svém majetku, že »co dříve měl a ještě má, že to dá 
tomu hochovi, že toho má nejraději« a při tom U'kázal na s'vého vnuka, 
přitisknuv ho k sobě, dále že Emil T. při tomto prohlášení nepwhlásil, 
že jest to jeho poslední vule, že oni nebyli tehdy zvláště zavoláni jako 
svědci poslední vůle Emila T., konečně že Emil T. při oné příležitosti 
hlásil: »Vy jste svědkové.« Soud při rozhodovi<ní o. platnosti poslední 
vůle zkoumal, zdali byla v souzené věci splněna forma ústního mimo
soudního posledního pO'řízení podle § 585 obč. zák. Podle shora l»vede
ného zjištění nemá soud za to, že byly zachovány při projevu Emila T. 
v květnu neb červnu 1932 náI.eŽÍitosti zákonem požadované. Lze ovšem 
připU'stiti, že Emil T. učinil projev dáti svůj majetek žalovanému, ale aby 
se jeho projev mohL státi testamentem, muselo by k tomu přistoupiti do
žádánlí Emila T. k svědkům, že hodlá učiniti poslední vuli, d,ále aby je 
požádal, aby se tři jmenovani svěclci stali dožádanými svědky poslední 
vUJ.e. Vůle Emila T. musila by býti vážná. Emil T. nezašel k svědkům, 
aby před nimi učini'l testamwt, hovor o jeho majetku se dál při zmínce 
o smrli jiného člověka. Jeho. výrok, že dá svůj majetek hochovi, to jest 
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žalovanému, nelze pokládati za projev, z kterého by mO'hla vzejíti práva. 
Soud proto shledává, že Emil T. neměl vážně na mysli při- n'ahodilé pří
ležitosti tak dalekosáhlý čin, jako jest testament. Ho\'oři.I-li tehdy Emil 
T. jedenkráte na dvoře usedlosti před cizími lidmi, že majetek dá žalo
vanému, neu,čínil tím posleclní vule. O d vol a c i, s o u d potvrdil v té 
příčině napadený rozsudek. O IU vod y: Jest ovšem ,pravda, že z po
zustalostních spisů okresn,ího soudu v R. vyplývá, že Emil T. několikrátc 
hovořil o tom, že dá svuj majetek žalovanému, a že tedy je v rozporu se 
spisy tvrzení rozsudkových důvodu, že o tom Emil T. hovořil jenom j'e
denkráte před cizími lidmi. Ale tenlo rozpor není podstatný a nemuže 
míti žádného vlivu na rozhodnilltí. Prohlášování Emila T. by arci mohlo 
nasvědčovati jeho úmyslu, ale i kdyby se takový hovor sebe vícekráte 
opakoval, nenahradil by poslední pořízení, když při něm nebylo šetřeno 
zákonných náležitostí. Pří výslechu před procesním soudem svědci ne
uvedli, že by byli projev Emila T .. chápali jako projev posledni vule, 
ovšem potvrdil svědek B., že byl řečen vážně. Svoje posuzování zůsta
vitelova projevu vyslovili svědci za pozustalostnílho řízení. Ač pří jejich 
výslechu byly strany zastoupeny svými zástupci, nebyla za sporu jejich 
výpověď doplněna dotázkami. Procesní' soud musí podle zásady ústnosti 
přihlížeti hlavně k tomu, co ve sporu přecl ním anebo před dožádaným 
soudem bylo potvrzeno. Není tu tedy úplné zjištěni skutko,vého děje. Ale 
ani to, kdyby svědci chápali projev Emila T. jaloo- projev poslední vůle, 
nemohlo by ještě ,postačiti k tomu, aby mohl býti pokládán za jeho po
slední vůli, nýbrž je také nutno, aby byla tako'vá vůle dána na:jevo zpú
sobem v zákoně předpokládaným. Ze znění § 584 ohoč. zák. nelze dovo
diti, že by zu,stavitel musil výslovně dožádati, svědky k své poslední vůli, 
ani se v něm nell'václí, jakým způsobem jest si svědky opatříti. Přece 
však z obsahu jeho je zřejmé, že jest nutnO', aby jim zůstavitel dal jasně 
najevo, že ch'ce učiniti poslední pořízen-í a že oni .při- něm mají býti 
svědky. Je dUležito, aby si přitol11Jlí byli této své fu'nkce vědomi a v tomlo 
vědomí projev toho, kdo pořizuje, sledovali. Neboť právě oní budou mu
sHi dosvědčovatí znění po případě obsah poslední vůle. Nepostačí za
ji·sté jen nahodilá přítomnost nějakémurozhovom o tom, co zamýšlí 
ten, kdo se ho účastní. V sOllzené věci se nestala před zustavitelovým 
projevem zmínka o tom, že se dovolává přítomných jako svědků po
slední své vúle, ani nebyli svědci upozorněni na to, že před nimi bude 
testováno, nýbrž zůstavilel teprve dodatečně prohlásil vuči přítomným: 
»Vy jste svědkové.« Již z toho jest patrno, že nemohli jeho projev sly
šeti a sledovati, jsouce si vědomi vlastnoBti svědků, a že před tím nebyli 
na to upozorněni. Projev vule za takovýc~ okolností nemůže býti poklá
dán za vážný projev pOBledního řízení, byť i jej subjektivně pořizovalel 
vážně mínil a svědci jej dodatečně ja:ko vážný projev chápali, jak uvedli 
před pozůstalostním soudem. ProtO' právem procesní soud nepokládá 
projev zůstavitelův za po,sledni ústní pořízení ve smyslu zákona. 

Ne j vy Š š í s o II d uložil soudu prvé stolice další jednání a nové 
rozhodnutí. 
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D ů vod y: 

Má-li povolání dědice býti platné, vyžaduje se mimo jiné, aby za 
projevem zůstavitelovým, obsahujicim tvrzené ustanovení dědice, byla 
zůstavi,elova vůle povolati dědice. V souzeném připadě, kde z přednesů 
stran vyplývá, že by nešlo o vědomý a svobodný projev zůstavitelův, 
bylo sporné hlavně to, zda se }eho projev stal "nimo testandi, či pouze 
animo narrandi. Pro posouzeni této otázky jest ovšem důležité 10, jak 
byl zůstavitel'ův projev chitpán svědky posledního pořízení, a měly proto 
ni'žší soudy zaujmouti v té příčině stanovisko k výsledkům seznání 
svěd'ků posledního pořízení a ,podle celého průvodního řizeni pak vj'istiti, 
v jakém úmyslu zůstavitel učinil onen proj ev, 'který žalovaný poklidá za 
platné ústnÍ< poslednÍ< pořízení Emila T., kdežto' žalobci za poslední po
řízení neplatné. Poněvadž se tak nestalo pro nesprávné právní nazírání 
na věc, že skutečno,st, jak svědci zůstavitelům projev chápali, nemůže 
postačiti k tomu, aby projev ten mohl býti považován za testament, 
nemá dovolací soud dostatečného skutkového zjištění, potřebného pro 
rozhodnutí, a bylo proto podle § 510 c. ř. s. zrušiti rozsudky obou niž
ších soudů a věc odkázati před soud procesní, aby o ní dále jeclnal a 
znovu rozhodl. Zjistí-Ii nižší soudy, že se zůstavitelův projev stal animo 
testandi, nebudoU! mod z toho, že zůstavitel teprve po' svém prohlášeni 
pravi,1 k svědkům: »Vy jste svědci«, dovozovati, že projev jeho nebyl 
vážný, anebo že nebylo vyhověno formě rogace svědků, neboť nebylo 
ani tvrzeno, že by zůstavitel v době svéhO' projevu nebyl ve stavu pří
četnosti (§ 565 obč. zák. slovo »Besonnenheil«) a že by tedy byl ve 
stavu vylučujídm vážnost a opravdovost jeho v ů I e, a co se týká ne
do,statku dožádání. svědků nebo skutečnosti, že se dožádání stalo až po 
pořizovacím prohlášení, je třeba uvážiti, že požádání svědků nevyžaduje 
zvláštní formy a že není ani nutno, aby přítomnost svědků a zů.stavitele 
byla důsledkem .jeho pozvání (rozh. č. 929, 8204 Sb. n. s.), nýbrž že se 
vyžaduje jen, aby byli pořizovatel a svědci posledního pořízení pronik
nuti vůlí a vědomím, a to pohzovatel, že ti, před nimiž pronáší svou po
slední vůli, mají býti a jsou svědky poslední vůle (srov. plen, rozh. 
Č. 1538 Sb. n. s.). Bude tudíž spnr rozhodnouti jedině na podkladě toho, 
v jakém úmyslu zůstavitel učinil své prohlášeni. Učini'I-Ji. je animo tes
tandi, učinil platné ústní pořízen.f, kdežto učinil-li je anímo narrandi, 
nejde vůbec o poslední pořízení. 

čís. 16361. 

Jestliže byla knihovní pohledávka, zajištěná jednak na nemovitosti 
hlavního dlužníka, jednak na nemovitosti rukojmího a plátce, zcela za
pravena z výtěžku za vydraženou nemovitost hlavního dlniníka, a násle
dujicimu hypotekárnímu věřiteli byl proto přiznán náhradní nárok podle 
§ 222, odst. 4, ex. ř. v pořadí zástavniho práva váznouciho pro. předchá
zejíciho věřitele na nemovitosti patřicí rukojmímu a plátci, má ruko.imi 
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a plátce, který zaplatil pohledávku v mezích náhradníbo nároku, postih 
proti hlavnímu dlužníku podle § 1358 obč. zák. 

(Rozh. ze dne6. října 1937, Rv I 817/36.) 

Nemovitost žalobců, klej-í se zaručili jako rukojmí a plátci za dluh 
žalóvaných u Spořitelního a záložního spolku pro S. a okolí, byla spolu
zavazena s vydraženou nemovitostí žalovaných a když se právě jmeno
vaný hypotekární věřitel plně uspokojil z nejvyššího podání, dosaženého 
za vydraženou nemovitost žalovaných, a následujícímu zadnímu hypo
tekárnímu věřiteli Emanue1u P. byl přiznán pro zbytek neuspokojené 
pohledávky náhradní nárok podle § 222, odst. 4, ex. ř. na nemovitostech 
žalobců, zaplatili mu žalobci jeho pohledávku v mezích tohoto náhrad
ního nároku. Domáhají se proto na žalovaných zaplacení 10,000 Kč 
s pří sl. Nižší soudy uznaly podle žaloby, odvolaci soud z těchto ci ú
vod ů: Ze zjištění prvého soudu, která nejsou napadena, pfedevším 
plyne, že žalobci ručili společně a nedilně za dluh žalovaných, ježto, jak 
vysvítá z dlužního úpisu, přistoupili k závazku žalovaných v celém roz
sahu jako rukojmí a plátci. Nejde tedy u nich o pouhé rukojmí podle 
§ 13460bč. zá:k., nýbrž jejich závazek byl závazkem spoludlužníků 
podle § 1357 obč. zák., a věřitel byl proto oprávněn domáhati se přímo 
na nich zaplacení a uspokojiti se z jejich nemovitosti. Podle názoru od
volacího soudu je zcela vedlejší, bylo-U úmyslem smluvců, že mají ža
lobci ručiti jen potud, pokud by žalovaní věřiteli nezaplatili nebo pokud 
by věřitel z jejich nemovitosti nedosi<hl plného uspokojení, nýbrž roz
hodující jest jen to, že byla nemovitost žalobců zavazena za věřitelovu 
pohledivku simultánním právem zástavním. To stačí, ježto § 222 ex ř. 
nic jiného nežádá a co do povahy vespolného (simultanního) závazku ni
jak nerozeznává. Právě uvedená podmínka byla nesporně splněna a po
něvadž návrh na určení náhradního nároku byl učiněn včas a při rozvr
dovém roku přítomný dlužník (nyní spolužalovaný) Karel S. nevznesl 
proti přihlášené pohledávce odpor, neměl exekuční soud důvodu, aby 
nepřiznal žádaný náhradní nárok jmenovanému zadnímu věřiteli, který 
vyšel zčásti na prázdno. Rozvrhové usnesení dlužníci manželé S-ovi 
(nyní žalovaní) nenapadli, za sporu ani netvrdili, že upozornili žalobce 
na nesprávno,st přihlášené pohledávky Emanuela P., a. nemohou proh> 
v odvolání s úspěchem uplatňovati, že se žalobci měli proti náhradnímu 
v odvolání, s úspěchem uplatňO'vaH, že se žalobci měli proti náhrad
nímu nár,oku' brániti rekursem nebo žalobou. Že žalobci částku 
Emanuelu P. podle § 222 ex. ř. přiznanoU' zaplatili, jest zjištěno, a 
sluší proto jen ještě uvažovati o. tom, zda mohou na žalovaných po
žadovati náhradu toho, co zaplatili. K té otázce je přisvědčiti. Žalobci 
mohou svůj nárok opírati již o § 1358 obě. zák., nehoť jest jasné,'!e 
neplatili dobrovolně, nýbrž proto, že musili, ježto davše svoji nemovitost 
do zástavy za dluh, který žalovani měli u Spořitelního a záložního 
spolku v S. a okolí, převzali tím zároveň mlčky ručení podle § 222 
ex. ř. pro ten případ, ž.e by uvedný věřitel z exekučně prodané nemovi
tosti žalovaných žádal uspokojení větším než poměrným dílem, a případ 
ten skutečně nastal. Oni tedy ručili, ne sice podle smlouvy, ale ze zákona 
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svou nemovitosti za dluh žalovaných u toho jejich hypotekárního vě
řitele, který byl nepoměrným uspokojenim předcházejícího hypotekár
ního věřitele Spořitelního a záložního spolku v S. a okolí zkrácen a do
mohl se náhradního nároku. Zaplacením tohoto nároku vstoupili v jeho 
práva, takže mohou žádati na žalovaných náhradu toho, co za žalované 
zaplatili. V každém případě jim však tento nárok přísluší podle § 1042 
obč. zák., když Emanuel P. jest věřitelem žalovaných a žalobci to, co 
mu zaplatili, plnili na základě zákona na dluh žalovaných, který se 
o zaplacenou částku zmenšil. Ježto konečně, jak již bylo uvedeno, byl 
náhradní nárok pravoplatně stanoven a žalobci neměli důvodu pochybo
vati o jeho správnosti, nelze jim nic vytýkati, že na žádost Emanuela P. 
zaplatili dříve, než byl náhradní nárok vložen na jejich nemovitosti. 

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

Důvody: 

Žalovaní považují rozsudky nižších soudů vyhovujicí žalobě za 
právně mylné (§ 5'03č. 4 c. ř. s.) proto, že žalobci, třebas byli ručiteli a 
plátci podle § 1357 obč. zák., ručili především jen za předcházejícího 
hypotekárního věřitele, popírajíce, že by ručitelé trpěli újmu, kdyby se 
jejich ručení mělo vztahovati i na náhradní nárok, a že solidární ručení 
žalobců se vztahovalo jen na pohledávku předcházejícího věřitele. žalo
vaným nelze však přisvědčiti. Tím, že žalobci přistoupili, a to solidárně, 
k závazku žalovaných jako rukojmí a plátci, svolili ke knihovnímu za
jiš;tění a to bylo také provedeno, byla jejich nemovitost podle §§ 449 a 
451 obč. zák., spoluzavazena za pohledávku předcházejícího věřitele 
bez zřetele na to, co bylo důvodem smlovyy, kterou bylo zástavní právo 
zřízeno, a hypotekární věřitel mohl pak podle § 222 ex. ř. požadovati 
zaplacení z nemovitostí žalovaných podle své vůle buď jen poměrně, 
anebo zcela. Kdyby byl požadoval z vydražených nemovitostí jen po~ 
měrné zaplacení, připadl by pak zbytek nejvyššího podáni následujícímu 
věřiteli, a žalovaní by zůstali nadále věcně zavázanými, kdežto při plném 
uspokojení předcházejícího věřitele z vydražené nemovitosti, by násle
dující věřitel vyšel na prázdno a tak by on utrpěl újmu. A tomu právě 
měla zabrániti hypotekární sukcese zavedená § 222, odst. 4, ex. ř. Při 
ní zadnější věřitel nastupuje ve věcná práva přednějšího věřitele na ne
vydražených nemovitostech a může, jestliže a pokud jest pohledávka 
předcházejícího věřitele i jeho pohledávka správná, žádati v mezích ná
hradního ušpokojení z nevydražené nemovitosti, a když její vlastník p'Ů
hledávku v mezích náhradního nároku uspokojí, má proti hlavnímu dluž
níku postih, ovšem ne podle § 1042 obč. zák., ný.brž podle § 1358 obč. 
zák. 

čís. 16362. 

Podmínkou zápůrčí žaloby (§ 523 OOC. zák.) proti obci jest, že si 
obec osobuje služebnost, to jest právo na cizí věci z důvodu soukromo
právního. 
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Obec si neosobuje soukromé právo služebnosti cesty přes vlastníkův 
pozemek, hájí-li svobodné užívání cesty z důvodu, že jde o cestu s prá
vem v e ř e j n o s t j. (že soukromého pozemku bylo od nepaměti v'eřej
nosu užíváno). Převzala-li obec v takovém případě hájení práva cesty 
za jednotlivé občany, neznamená to, že si osobuje služebnost samu, 
třebas ji jednotlivi občané vyvozovali i z důvodu soukromoprávnlho. 

(Rozh. ze dtJ;B 6. října 1937, Rv 1 823/36.) 

Žalobce koupil roku 1928 se schválením Státniho pozemkového 
úřadu od Rudolfa B. velkostatek D., zapsaný ve vložce Č. 444 desk 
zemských, k němuž mimo jiné patří též rozsáhlý dvůr Č. kat. 22, na kte
rém stojí chlévy, stodoly, špýchary, kolny a různé hospodářské budovy. 
Uvedený pozemek (dvůr) není knihovně zatížen žádnou služebností, a to 
ani chůze, ani průhonu, ani jízdy. Dne 28. června 1934 po případě 29. 
června 1934 dal žalobce vyvěsiti v obci D. a na vjezdech dvora vy
hlášku tohoto znění: »Ředitelství a vlastník velkostatku v D. zamýšlí 
v nejbližší době opatřiti vjezdy do dvora na stavební parcele Č. kat. 22 
v D. řádnými vraty jak směrem od pivovaru, tak i směrem od N. D., a 
to tak, aby bylo prostranství dvora uzavřeno proti projíždění a proti prů
chodu osobami nepovolanými. Poněvadž v ediktální lhůtě 30denní podle 
§ 31 náhrad. zák. ze dne 8. dubna 192'0, č. 329 Sb. z. a n. ve znění zák. 
ze dne 13. července 1922, Č. 220 Sb. z. a n. neohlásil nikdo po knihovní 
poznámce zamýšleného převzetí velkostatku D., zapsaného ve vložce 
Č. 444 desk zemských, nějakého věcného práva a služebnosti jízdy neb 
chůze přes dvůr na stav. p. Č. kat. 22 v D., pozbyl každý jakékoliv ob
dobné služ'ebnosti, byť i před poznámkou zamýšleného převzetí měl ji 
vydrženu. Knihovní poznámka zamýšleného' převzetí se stala podle usne
sení zemského soudu civilního v P. ze dne 12. března 1924, od. XllI. 
Č. j. 6137/1924. Žádáme každého, kdo by se domníval, že snad přes 
shora uvedené upozornění má nějakou služebnost ať chůze, nebo jízdy 
přes dvůr Č. kat. 22 v D. vydrženu, aby podepsanému ředitelství tento 
svůj nárok oznámil ve lhůtě 8denní po vy,'ěšení této vyhlášky. Nepři
hlásícli nikdo svého domnělého nároku na jmenovanou služebnost, bude 
ředítelství velkostatku míti za to, že nikdo neosobuje si ani právo nějaké 
služebnosti chůze, neb jízdy po dvoře tom, ani držbu nějakého práva po 
dvoře tom choditi neb jezditi, a ~patří shora popsané vjezdy řádnými 
vraty.« Dále ve vyhlášce té bylo uvedeno, že každý občan může užívali 
silnice mezi dvorem a semenářskou stanicí. Poté zaslala žalovaná obec 
D. žalobci dopis ze dne 1. července 1934, že obecní zastupitelstvo v D. 
ve schůzi konané 1. července 1934 protestuje proti žalobcovým vyhláš
kám a že trvá na svobodném užívání jízdy a chtlze přes žalobctlv dvtlr 
Č. kat. 22 hledíc na to, že to není jen cesta těch zájemců, kteří mají za 
dvorem své pozemky, ale že jest to cesta s právem veřejnosti, která spo
juje obec D. s osadou K. a obcí P. od nepaměti, a že tudiž nemohla býti 
prom),čena. Žalobce pak dal dopsati svýu právním zástupcem dne 2'1. 
července 1934 všem jednotlivým občanům v D. i žalované obci s vylíče" 
ním celé podstaty a žádal je, aby nejdéle ve lhůtě do 9. srpna 1934 
uznali dopisem nebo v kanceláři žalobcova právního zástupce protoko-

Civi1nf rozhodnutf XIX. 7, 
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lárně, že jim nepřísluší žádná služebnost ani chůze, ani průhonu, a'ni 
jí.zdy přes prostranství dvora žalobce na st. p. Č. kat. 22 v D., že se 
jakéhokoli výkonu těchto služebností pro- budoucnost zdrží a že nemají 
žádných námítek proti tomu, aby byl dvůr vraty uzavřen, a to pod po
hrůžkou zápůrčí žaloby. Na toto vyzvání zaslal obecní úřad žalované 
obce žalobci dopis podepsaný starostou, dvěma členy obecní rady a 
dvěma členy obecního zastupitelstva tohoto znění: »Obecní úřad v D. 
trvá na svém dopise ze dne I. července 1934 velkostatku zaslaném a 
bere na sebe hájení svobodné jízdy, ·chiůze a průhouu přes dvůr velko
statku Č. kat. 22 v D., jak ho dosud veřejnost od nepamMi uživala.« 
Zároveň s dotčeným dopisem obdržel' žalobce prohlášení dané v D. 
dne 2. čer"ence 1934, podepsané obecn,ím úřadem a šestnácti občany 
z D., tohoto znění: »OK vyhláčce velkostatku D., že za,mýšlí překazítí 
jízdu a chůzi přes svůj dvůr v D., Č. kat. 22, prohlašuji podepsaní 
že trvají' na svobodném užíváni této cesty, jaJk jí od n'epamětí až 
do dnešního dne užívali, a protestují proti vyvěšenému zákazu této 
cesty.« Tvrdě, že žalovaná obec si činí nárok na nabytí držení práva a 
jeho vykonávání prostřednictvím příslušníků obce, že tudiž uplatňuje 
vydržení služebnosti přes žalobcův pozemek, projevujíc dodale!čně .drži
telskou vůli svým usnesením obecního zastupitelstva ze dne 1. července 
1934, a že si tak neprávem osobu}e! služebnost chůze, průhonu a jízdy 
přes žalobcův p02lemek Č. k. 22 v D., domáhá s-e žalobou, aby bylo 
uznáno právem, že žalované obd nepříslušíl právo služebnosti chůze, Prll
honu' a jízdy přes pozemek Č. ka:t. 22 v D., který se v ,přírodě jeví jak,) 
dvůr, že jest žalovaná obec povinna to uznati a zdržeti se jal<éhokoli 
výkonu služebností těch, ať již sama svými orgány, neb prostřednictvím 
svého občanstva. Proti žalobě namítla žalovaná obec zejména to, že ni
kdy netvrdila, že by ji příslušelo právo služebnosti chůze, průhonu a 
jízdy přes pozemek Č. kat. 22 v D., to právo si vůči žalobci nikdy ne
osvojovala, nýbrž hájila vždy stanovisko, že cesta přes uvedený poze
mek jest veřejná, že -se nikdy nedovolávala práva soukromého, tedy 
služebnosti přes pozoeiillek č. kal.. 22, nýbrž se proti zamyšlenému uza
vření dvora opírala z důvodu práva veřeJllého jako úřad silniční. Ve 
schůzi obecního zastupitelstva dne 1. července 1934 prohlásila cestu 
vedoucí přes dvůr Č. kat. 22 v D. za veřejnou, ježto se cesty té od nepa
měti veřejně užívalo a poněvadž cesta ta~ spojuje žalovanou obec se sOu
sedními obcemi. S o udp r v é s tol i c e zamítl žalobu. D ů vod y: 
Výkon cesty jako služebnosti cesty jest pojmově, obsahově i co do 
právní povahy odlišný od výkonu cesty jako obecného užívání, záleží
cího v chůzi po půdě věnované veřejné komunikaci. U služebnosti jde 
o právo soukromé, při čemž, podmětem práva jest obec jako majetko
právní subjekt soukromého práva, kdežto u obecného užívání jde o- právo 
veřejné, obec jest nejen majitelkou obecních cest, ale i úřadem silnič
ním, výkon užívání náleží obecenstvu, které jest nositelem práva jakožto 
veřejnost, kterou zastupuje obec jako úřad silniční. Výkon práva služeb
nosti nemohl nikdy vésti k založení práva obce věnovati užívanou plochu. 
·obecnému užívání, kdežto- výkon cJbecného užíúní, trpěn-ý vlastníkem 
pozemku, může býti vykládán jako ml:čky Ulčiniíný pro-jev vůle vlastníka 

- čís. 16362 -
1171 

po-nechati plochuI veřejné komUlnikaci. O existenci služebnosti rozhodui! 
soudy, kdežto o existenci veřejné cesty založené trpěným obecným uží
váním rozhodují úřady správní. Dopisem obce ze dne I. července 1934 
je zjištěno, že došlo k usnesení obecního za,stupitelstva, že cesta přes 
pozemek Č. kat. 22 jest cestou veřejnou. Pokud obec, jako jest tomu 
v souzeném případě, hájí veřejnost cesty, nemůže se soud zabývatí ře
šením této otázky, neboť o tom při sluší rozhodovati úřadům správním a 
nikoli řádným soudům. Co s:el týká tvrzení žaloby, že žalovaná obec vy
konává právo služebnosti, o čemž by příslušelo rozhodnouti soudu, ne
prokázal žalobce hledě na to, co uvedeno, že se obec v té příčině svými 
representanty usnesla, že právo to bude vykonávati ani že se toho práva 
skutečně uchopila. Z toho, že snad někteří občané žalované obce sporné 
cesty přes žalobcův pozemek užívali a užívají, nelze souditi, že tvrzenou 
služebnost vykonává obec jako podmět soukromoprávní. Obec sama ni
kterak neprojevila svoji vůli, že by chtěla uznati služebnost cesty sama 
jako podmět soukromoprávní, zejména neprojevila svoji vůli shora 
dotčenými dopisy, a není proto k žalobě pasivně oprávněna. O d v o
l a c í s o u od potvrdil napadený rozsudek. 

Ne j v y Š š i s o II ci nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

žalobce se domáhá zjištění, že žalované obci nepřísluší právo slu
žebnosti chůze, průhonu a jízdy přes jeho stavební pozemek Č. kat. 22 
v D. Jde tedy o žalobu zápůrčí podle § 523 obč. zák. II tu jest podle 
výslovného ustanovení řečeného předpisu podmínkou, že žalobce musí 
dokázati, že si žalovaná obec osobuje s I uže b n o s t k jeho věci. 
Žalobce tuto okolnost dokazoval dopisy obecního úřadu žalované obce 
ze dne I. července 1934 a 7. srpna 1934 a dopisem 16 občanů ze dne 
7. srpna 1934, podepsaným starostou a členem obecního zastupitelstva 
s připojeným razítkem obecníh.o· úřadu téže oobce. Oba nižší soudy vvlo
žily tyto dopisy tak, že v nich žalovaná obec soukromé právo služeb
nosti cesty přes dvůr žalovaného neuplatňuje-, nýbrž že zdůrazňuje, že 
jde o cestu veřejnou, a že ona z důvodu této ve ř e j n o s t i hájí svo
bodné užívání cesty pro jizdu, chůzi a průhon přes dvůr žalobcův. Je 
proto nepravdivé do-vo.Jatelovo- tvrzeni, že okolnosti jím v žalobě v pří

. čině osobování ,služebnosti žalovanou obcí tvrzené nebyly vzaty ani 
v prvé, ani v druhé stolici na přetřes. Jiné důkazy než těmito dopisy 
nebylo hledíc na údaje žalO'bn,í v té příčině po1řebí prováděti a dovolatel 
ani neuvádí, kterými jinými důkazy by byla mohla tato okolnost býti 
dokázána. Ježto jde toliko o výklad uvedených dopisů, nemůže býti 
v rozporu se spisy závěr odvolacího soudu, že žalobce neprokázal, že 
si žalovaná obec služebnost cesty, průhonu a jízdy přes Jeho pozemek 
osobuje z d ů vod LI S o u k r o mop r fl v n í h o, nýbrž jde v té pří
čině jen o právnL posouzení. 

Nižší soudy posoudily uvedené dopisy správně, neboť žalovaná obec 
uvádí 'y dopise ze dne I. července 1934, že trvá na svobodném užívání 
jízdy a chůze přes dvůr žaliobcův hledf.c na to, že to není jen cesta těch 

74' 
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zájemníků, kteří mají za dvorem své pozemky, ale že je to cesta spr á -
v e m ve ř e j n o s t i, která spojuje žalovanDu obec s osadou K. a obcí 
p-ckou od nepaměti, a na tento dopis se žalovaná obec odvolává i ve 
svém dopise' ze dne 7. srpna 1934 a uvádí opětně, že trvá na hájení Svo
hodné jízdy, chůze a prúhonu přes onen dvůr, jak ho dosud v e f € j -
n o s t od nepaměti užívala. Nemůže tudíž býti jiný výklad dotčených 
dopisů než ten, že žalovaná obec nepl2.tňovala v nich své soukromé 
právo k nějaké služebnosti, nýbrž toliko a výhradně právo veřejné. 
Z jakého důvodu dovozují někteří občané cl-čtí své právo chůze, jízdy a 
průhonu přes dvůr žalobcův, zdali z nějakého důvodu soukromopráv
ního, či rovněž v důvodu \Ceřejnosti Dné cesty, je v souzeném sporu bez 
významu, neboť nejsou v tomto sporu žalováni. Proto také jest bez vý
znamu jejich dopis ze dne 7. srpna 1934 nehledě ani na to, že v něm 
právní důvod jízdy, chf\ze a průhonu přes dvůr žalobcův vůbec neuvá
dějí. Již také z té příčiny je bez významu, že podle tohoto dopisu pře
vzalo hájení svobodné jízdy, chůze a průhonu přes onen dvůr na sebe 
zastupitelstvO' žalované obce, neboť i jednotliví občané mohou vyvo
zovati své právo z důvodu veřejnosti cesty, a též tehdy, kdyby je vy
vozovali z důvodu soukromoprávního, neznamená převzetí hájení tohoto 
jej i c h práva žalovanou obcí, že si O' b e c sama' takové právo DSO'

buje. Oovolatelé poukazují na několik rozhodnutí nejvyššího soudu, ale 
ami j1edno z nich nemluví pro jejich stanovisko, nýbrž proti němu. Ne~ 
st"čí ovšem chytiti se pouze některé věty rozh.odnutí, nýbrž třeba si 
povšimno.uti celého jehO' obsahU1. 

čís. 16363. 

Nejde .o převzetí závodu nebo jmění podle § 1409 obč. zák., je-Ii 
převzatý majetek tak nepatrné ceny, že jej nelze pokládati ani za hos
podářskou jednotku, ani za majekO'vý soubor, s nímž by bylO' možno 
hO'spodařiti nebo podnikati. 

KdO' převzal pouze část krámského zařízení nepatrné ceny, nemčí 
za dluhy souvisíci s O'bchodem předchůdcovým, třebas najal tutéž míst
nO'st, kterou měl najatu předchůdce a vyprodával v ní zboží, kO'upené 
v exekuční dražbě proti předchůdei. V takO'vémto případě nezáleži ani 
na tom, že tu byl nepatrný O'kruh zákazlli/dí a že se na celém prO'vO'zu 
po vnější stránce až na změnu jména nic nezměnilO'. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937, Rv I 1307/37.) 

Srv. rozh. Č. 11268, 9001 Sb. n. s. 

Jaroslav P. měl obchod s linoleem, konfekcí a pDdobným zbožím 
v P., kterýžto podnik od 29. prosince 1933 provozovala žalovaná (man
želka Jaroslava P.) s týmž druhem zboží, a to tak, že zboží, zejména 
konfekci vyprodávala. Veškeré zboží koupila žalovalná v exekučním pro
deji. Rovněž inventář vydražila žalovaná v exekučním prodeji a převzala 
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jen regály, kleré jsou zhotoveny z latí, a jich užívá, pokud jich bylO' možno 
upotřebiti. Jaroslav P. rozvázal uvedeného dne nájemní: smlouvu o .ob
chodních místnostech a žalovaná o těchže místnostech uzavřela novou 
nájemní smlouvu. Žalovaná P~ov?,w.:'ala pak ?~cho.~ 'pod svým jménem 
se zbožím téhož druhu a take téhoz dne ohlaslla z\vnost a Jaroslav P. 
toho dne živnost odhlásil. Poté si hl'edala novou O'bchodní místnost a od
stěhovala se k I. říjnu 19.34. Okruh zákaznictva byl nepatrný, ježto záležel 
v továrním dělnictvu a továrna na blízkUJ jsoucí hyla na jal'e 1933 uza
vřena takže' hlavní kádr zákazni,ctva zanikl a zůstal pO'uze nepatrný počel 
zákalZ,~ictva z někol'ika okolnkh domků,. Žalo'vaná vyprodávala věci 
v místnostech, v kterých ob.chodova~ Jar,osl:av P. a no~é ,vě~i naku'P,w~ja 
až v novém závodě do kterého se prestehovala. Tvrde, ze zal ovana pre
vzala podnik svéh~ manžela Jaroslava P. a vede jej pod svým jménem 
a že tudíž ručí podle § 187 III. dílčí nove!y ~ O?č. z~. jak~ nabyv~t:lka 
závodu za jeho (m"nželovy) dluhy, ktere naleZl k ,prevzatemu podmku, 
domáhá se žalobce na žalované zaplacení 977 Kč s přísl. S o udp rv é 
s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. 
O ů vod y: Prvý soud nevyložil správně ustanovení § 1409 obč. zák., 
když dospěl na podkladě zjištěného skutkového děje k ús~~k.u, že ,žal?
vaná ručí podle řečeného paragrafu za dluhy s n.lmI SOUVI.Sl~I se zren~m 
na to, že převzala i regály:bité z lat~ ceny velm; nep'!-trne, ~e vstoupIla 
do nájemní smlouvy a že prevzala khenteJU odberatelu, ktem byla sou
částí podniku jejího manžela. Jest ovšem pravda, že pO'dle § 1409 obč. 
zák. není potřebí, aby přejímatelpodniku převzal celý podnik svého 
předchůdce, a že stačí, aby převzal i jen jeho část, avšak právě z po
vahy uvedeného zákonného ustan?ve.n~ vYe1ývá,. že část p~dnik.u, ktemu 
takovýto přijímatel převzal, mUSI bylI mcena jako pars Ideahs celého 
podniku, takže k ručení nepostačí, jestliže takový nástupce vstoupil na 
místě svého předchůdoe jen v jednotlivé č,rsti jeho podnikU!, ale joen tak, 
že převedl na sebe jednotlivé kusy podnikového zařízení, nebo že převzal 
toliko okruh odběratelů z předchůdcova podniku a pod. V souzené věci 
nenastala nástupcova sukcese. v závazky souvisící s podnikem, takže 
o ručení nástupce podle § 1409 obč. zák. nemůže tu býti řeči. Již uv~ 
dená právní úvaha stačí, aby na: základě veškerých prvým sO'udem zjiště
ných skutečností- dospěl' odvo,lad soud k opačnému právn,jmUi úsudku 
nežli prvý souď. Odvolání žalované bylo proto vyhověno. 

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

Důvody: 

Předpis § 1409 obč. zák. byl vybudován na zásadě, že bezpečnost 
úvěru vyžaduje, aby se věřitelé mohli hojiti na přejímateli aktiv. Usta
novení to platí; při převzetí takové části podniku, která jest majetkovým 
souborem, nebo při převzetí zvláštního majetku, tvořícího, určitou hO'S

podářskou jednotku (srv. rozh.č. 9001 a 11268 Sb. n. s.). Jestliže však 
žalovaná převzala od svého manžela pouze regály zbitě z latí ceny 
velmi nepatrné, najala místnost 'Obchodní od majitele domu, když její 
manžel nájemní smlouvu rozvázal, a vyprodávala v ní zboží, jež koupila 
nikoliv od svého manžela, nýbrž z volné ruky v exekučním řízení proti 
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svému m,mželovi, a jestliže bylo konečně zjištěno, že okruh zákaznictva 
obchodu, byl' jen nepatrný, nelze pokládati takovéto převzeti pro jeho 
nepatrnost za převzetí ;mi zvláštního majetku, tvořícího hospodářskou 
jednotku, ani majetkového souboru, nebo ť nejde o jednotku, s níž lze 
hospodařiti, ani o soubor majetkový, s nimž by bylo lze podnikati. 
V takovémto případě nezáleží na tom, že se na celém provozu a vnějším 
vzhledu obchodu nic nezměnilo vyjma to, že žalovaná vedla obchod 
pod svým jménem. K předmětům, jež žalovaná koupila v exekučním 
řízení, nelze tu přihlížeti, ježto ty předměty nepřevzala žalovaná od 
svého muže jako majitele podniku. 

čís. 16364. 

Nepřípustnost dovolání žalovaných (§ 502, odst. 3, c. ř. s. ve znem 
čl. I č. 2 zák. č. 251/1934 a čl. I zák. č.,314/1936 Sb. z. a n.), byl-Ii 
souhlasnými rozsudky nižších soudů vyloučen ze žalobni pohledávky 
10.000 Kč solidární závazek žalovaných, takže ani u žalobního nároku 
proti každému ze žalovaných, ani u vzájemných pohledávek započtením 
namítaných nešlo o částku převyšujlci hranici 7.000 Kč, a odvolací soud 
nevyslovil přípustnost dovolání pro zásadní význam rozhodnutI. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937. Rv I 1478/36.) 

Žalobce se na žalovaných Karlu a Terezii f -ových a ostatních ža
lovaných domáhá zaplacení 10.0100 Kč s příslušenstvím, a to rukou spo
lečnou a nedilnou. Žalovaní namítli proti žalobnímu nároku započtenim 
několik vzájemných pohledávek. S o udp r v é s t o I i c e uznal, že 
zažalovaná pohledávka je proti žalovaným K<Hlu a Terezii f-ovým po 
právu, jakož i že některé ze vzájemných pohledávek žalovaných v č1ÍJstce 
330 Kč namítaných započtením jsou proti žalobci po právu, kdežto 
ostatní vzájemné pohledávky 1.718 Kč 30 h, 1.482 Kč 70 h, 267 Kč 80 h, 
528 Kč 4'0 h, 1.000 Kč, 3.208 l<'č 10. h a 2.000 Kč neuznal po právu, 
a odsoudil proto oba žalované Karla a Terezii f-ovy k zaplacení 
9.670 Kč s přísluženstvím. Naproti tomu zamítl žalobu, pokud se jí ža
loboe na žalovaných domá:hal zaplacení rukou společnou a nedílnou a 
pokud se týkala ostatních žalovaných. O d vol a c í s o u d na odvolání 
obou sporných stran potvrdil napadený rozsudek ve věci samé. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání žalovaný'ch Karla a Terezie 
F-ových. 

D ů vod y: 

Nižší soudy zamítly již pravoplatně žalobní žádáni, aby žalovaní 
(dovolatelé) byli uznáni povinnými zaplatiti žalobci I u k o u sp o -
leč n Ú' u a ne díl n o u zažalovanou pohledávku. Byl-li však soli
dární závazekdovolatelů tímto výrokem nižších soudů již vyloučen, zna
mená jejich rozhodnutí toliko, že žalobní nárok ve výši 10.000 Kč i'oot 
vůči každému z dovolatelů po právu pouze co do polovice, t. j. co do 
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částky 5.000 Kč s přislušenstvím (§§ 88,8, 889 obč: .~ák.), že v~ájemné 
pohledávky dovolateli započtenim namltane ve vysl 1.718 Kc 30 h, 
1.428 Kč 70 h, 267 Kč 80 h, 528 Kč 40 h, 1.000

0 

Kč, 3.208 Kč 10.~ 
2.000 Kč nejsou po právu, a že každý z dovolatelu je povmen zaplal!t! 

~alobci _ po' odečteni pravoplatně uznamé vzáÍ'em~é pohledávky 330 ~': 
_ po 4.835 Kč s příslušenstvím. _ Pou!e !ento zavazek mohl. by byl! 
předmětem dovolacího řízení. Ponevadz vsak jde ja~ c~ do za!obn~ho 

ároku tak i co do vzájemných podlehavek zapoctemm namltanych 
~ souhiasné rozsudky a žádný z nich nepřevy~uje částkU'.7;000 Kč.: Je 
dovolání žalovaných podle § 502, odst. 3, c. 1'. s. ve znem čl. I c. 2 
zák. ze dne ll. prosince 1934, Č. 251 a čl. I zák. ze, dne 17. prosmc~ 
1'9136 č. 314 Sb. z. a n. nepřípus,lné, neboť odvolacl soud' nevfslovll 
jeho 'přípustnost pro zásad'11í význam rOZhodnutI. Bylo proto odmltnuto. 

čís. 16365. 

Význam důvodů odporu, uvedených pří rozvrhovém roku, pro spor 
podle § 231 ex. ř. 

Uložil-li zůstavitel testamentárnímu dědíci, aby tehdy, prodá-Ii zdě
děnou nemovitost se zařízeným podnikem za kupní cenu převyšujlcí 
určitou částku, vyplatil převyšujíci část odk!l~ovnikům (~ů_stavitel0"1m 
dětem), vztahuje se dědicův zá,:,azek vyplatiti ,odkazovnik~~ on~ ~ast 
i na případ, kdy zděděná nemovItost byla prodana v exekucm drazbě. 

(Rozh. ze dne 6. října 1937, Rv I 1585/37.) 

Srv. rozh. č. 9770, 8874, 6665 Sb. n. s. 

Zůstavitel Julius L. ustanovil universální dědičkou svou manželku 
Bertu L. a svým dětem (žalovaným) odkázal 100.000 Kč, dále nařídil, 
že universální dědička, kdyby zděděné nemo,vitosti a obchod prodala 
a výtěžek z prodeje převyšoval 100.000 Kč, má jej vyplatiti žalovaným 
rovným dílem. Podle odevzdací listiny se. Be~ta L. zavázala, že kdY?J 
prodala dotčené nemovitosti a obchod' se vsemI akhvy a pasIvy za vyssl 
částku než IOG.OOO Kč, že vyplatí žalovaným ihned částku převyšující 
uvedený výtěžek z prodej:e po srá.žce určitých pOlo,ž:k,. a.k zajiště~í to
hoto nároku žalovaných byla vlozena podle dotčene hsltny kančn! hy~ 
poteka do nejvyšší' částky 40.000 Kč. Po:té, by:y. zavazené nem'Ů'vlto~:~ 
u okresního sondu v f. prodány v exekucm veclE 333/35 za nejvyssl 
podání 3108.200 Kč a žalovaní přihlásili k rozvrhovému roku uvedenou 
pohl'edávku 40.000 Kč, žádajíCÍ' za lejí, přikázání z rozdělované podstaty. 
Žalobkyně (knihovní věřitelka), vznesl~ při rO,zvrhovém }O'~u;~o~~ném 
dne 12. září 1935, proti naroku zalovanych na pnkazalll c~st~y 
40.000 Kč, zajištěné na vydražených nemovItostech podle odevzdacl hs
tiny ze dne 16. října 1916, č. j. A V 309/15-20, OdpOI. toliko proto, že 
podle odevzdací listiny jest pouze při prodeji nemovItostí a obch0;du 
z vol n é ruky vyplatiti výtěžek převyšující částku 100.000. Kč, kdezto 



- Čís. 16366-
1176 

v souzeném případě šlo o exekuční dražbu týkající se toliko nemovi
tostí. Žaloba byla zamLtnut<r s o uld Y vše c h tří st o I, i c, 'fl e j
vy Š š ím soud em z těchto 

důvodů: 

Ježto se žaloba k provedení odporu podle § 231, odst. 2, ex. ř. ne
můžeopíratí o jiný důvod odporu, než byl uplatňován v rozvrhovém ří
zení (rozh. Č. 9770 Sb. n. s.) a nelze tedy přihlížeti k důvodům odporu, 
které sice mohly býti uplatněny odporem, ale nebyly při rozvrhovém 
roku předneseny (rozh. Č. 8874 Sb. n. s.), musí se dovolací soud omeziti 
na přezkoumání oprávněno,sti včas uplatněných důvodů odporu. Tu 
nutno především souhlasiti s názorem nižších stolic, že nepadá na váhu, 
že v souzeném případě došlo k ex e k u ční dražbě nemovitostí místo 
k jejich dobrovolnému prodeji, i'Eljž odevzdací listina podle názoru ža
lobkynina nutně předpokládá. Vždyť i podle zásad exekučního řádu za
bavené věci prodává soud jako představitel osob na dražbě zúčastně
ných, tedy i povinného (rozh. Č. 6655 Sb. n. s.), a nutno proto i soudní 
dražbu zařaditi mezi případy prodeje V· odevzdací listině upravené. 
Otázkou, zda nižši soudy vyložily správně pojem výtěžku převyšujicího 
100.000 Kč, netřeba se věcně zabývati, neboť v té příčině nebyl 'Odpor 
vznesený žalobci při rozvrhovém roku odůvodněn, neboť podle .zápisu 
o rozvrhovém roku nepřednesla tehdy .žalobkyně nic o tom, na jakém 
skutkovém podkladě svůj nárok uplatňuje. Toto opominutí však nelze 
ve sporu teď doháněti a poněvadž ostatní důvody odporu, ja:k vylo
ženo, neobstojí, byla žaloba právem z<rmítnu!a. 

čís. 16366. 

Důvodem odkladu exekuce může býti zásadně též podání žaloby od
půrčí o neúčinnost exekučního titulu, i když odpůrčí žaloba nesměřuje 
přímo proti exekučnímu titulu, nýbrž jen proti právnímu jednání, jež je 
základem exekučního titulu. 

Nehrozí však nebezpečí nenahraditelné nebo stěží napravitelné ma
jetkové újmy, domáhá-li se žalobce uspokojení své pohledávky před 
pohledávkou toho, proti komu odpůrči žaloba směřuje. 

(Rozh. ze dne 7. října 1937, Rl 1018/37.) 

Srv. rozh. Č. 9928, 9448 Sb. n. s. 

V exekuční věd vymáhajícího věřitele JO'sefa T. proti povinné 
Magdaleně T. pro 600 Kč s přís!., pro něž byla vedena u okresníhO' 
soudu v Ř., pod E 552/35, exekuce vnucenou dražbou ideální polovice 
nemovitosti, patřící povinné, navrhla knihovní věřitelka firma M. a 1-
odklad exekuce podle § 42 Č. 1 ex. ř. až dó pravoplatného rcn;hiodnmí 
o jeji odpůrčí žalobě, kterou podala na vymáhajícího věřitele u kraj
ského soudu v Ch. pod zn. sp. Ck la 201/35 a jíž se domáhá, aby hyl 
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dlužní úpis ze dne 4. srpna 1934, podle ~ěhož bylo na, p_olovic~, n-"mo
vítosti, zapsané ve vložce č. 191 poz. knrhy kal. llzeml, S., patrtc; p~
vinné Magdaleně T., vloženo zástavní právo za pohleda~ku vym,aha)l~ 
cího věřitele Josefa T., 20.000 Kč s příslušenstvím, uznan za neuč111ny 
proti firmě M. a J. (navrhovatelky odkl~du dotč~né exekuce). ~ x e: 
k u ční s o' u ď odložil uvedenou exekUCI podle navrhu. Rek II , sn: 
s o II d zamítl návrh na odklad uved'ené exekuce. D ů vod y: Nucena 
dražba polovice nemovitosti, o niž jde, byla povol'ena podle vJ'konatel
ného r02lsudkuokresního ,soudu v Ř. ze dne 9 .. ledna 1935,. zn. sp: C !\ 
434/34, jímž byla Magdalena T. Uiznit~~ povmllou z",platItI i?SelU T. 
(vY'máhai'ícímu věřiteli) 6% úroky z c~st~y 20'000 Kč, tO'hz ~ hy
potekámi pohledávky zajištěné na dotcene pO'lovlcl nemovl'tosh pa
třící povinné. Podle § 42 ex. ř. ,?ůže bý.ti ~a návrh nařiz,en, odklad 
exekuce z důvodů, které jsou v nem taxahvne uved,:'ny (~o~h., byv. nej
vyššího soudu z 5. dubna 1915, ~ II ~70/1?,. uver. v Prav~lk~ _1916, 
str. 235). Žaloba o neúčinnost kmhovmho zaplsu resp. odpurČl zaloba 
není uvedena v § 42 Č. 1 až 8 'eIX. ř. jako důvod k odkladu exekuce a ne
mělo tudíž býti vyhověno návrhu na povolem odkladu exekuce. 

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

Důvody: 

Nelze souhlasiti s právním názorem rekurs~ího. soudu" že nelze od
půrčí žalobu, podanou navrhovatelkou, pokl~daÍl za, duvod odkladu 
exekuoe podle § 42 ex. ř. Podle § 42 ~. 1 e;<. r. Je~t ;lu.vodem odklad~ 
exekuce vznese-li se žaloba, aby byl nektery exekucm htul v § 1 ex. r. 
uvedeni, jenž jest základem povolené exe~uci, p:ohlášen za neplatný, 
nebo z a n e ú čin n ý, nebo aby byl zrusen. Duvodem odkladu e:"e~ 
kuce může tedy býti i podání žaldby odpůrčí, jíž se ž~lobce do~~~a 
neúčinnost> exekučního titulu proti žalobci (srv. Neumannuv Komentar 1., 

3. vyd., str. 224 a rozh. č. 9928 Sb. n. s.). V souze~~ věci nav!hla 
knihovní věřitelka firma M. aJ., aby byla ex~kuce, o mz Jd,e, odl?~~na 
ve smyslu § 42 Č. 1 ex. ř. až do pravoplatneho r~~h?dnuh odpurclho 
sporu zahájeného pod sp. ~n. Ck I a 201/36 krajskeho, soudu, v Ch. 
V odpůrčím sporu právě uvedeném se navrhovatelka na zalovanem Jú
sefu T. domáhá, aby bylo uznánO' právem, že dlužní úpi,s ze d~e 4 .. sr~na 
1934, jimž Magdalena T. (dlu~nic~). d~la do zástavy nemo.~lto.stl Y za
lobě m',edené, jest neúčinný pwh zalobkY"'1 a ~e, fO,Y~ez jest ~ ne~ 
účiu11'Ý proti žalobkY'ni na základě uvedeného d:luznrho t\'plS~ v!ozen~ 
zástavní právo žalovaného, že žalovaný J"st P?vmen t?_ ,:zn!lh a trpěh 
anebo sv,oIiti k tomu aby žalobkynina pohledavka, zaj Istena na nemo
vitosti a v žalobě podrobně uvedená, požívala pořadí zástavního !?ráv~ 
žalovaného a aby byla v nucené, dražb~ anebo, vnucené, sp,~ávě, ctoJde:h 
k nim, uspokO'jena p,řed pohledavkou. zalova~e~o. N~zalezl na tom: z: 
odpůrčf žaloba nesměřuje přímo prah exekucmmu titulu, podle nehoz 
byla exekuce povolena. Nelzeť přehlížeti, ž'e exekuční titul, o nějž jde, 
(rozsudek okresního soudu v Ř. ze dne 9. ledna 1935, C 434/34) Je 
v přímé souvislosti s právním jednání,m, jemuž jest ~alobou .odporovano, 
ježto byla dlužnice ře:čeným exekučn!m hl,ulem uz~ana ~~vl."nou zapla
Hti vymáhajídmu věřlteh úwky z lomhovm pohledavky, jlz jest ndporo-
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váno odpůrčí žalobou. Podle § 7 odpůrčího řádu ze dne 27. března 1931, 
č. 64 Sb. z. a n. není právo odporovatí vyloučeno proto, že pro jednání, 
jemuž se odporuje, bylo nabyto exekučního titulu, a bylo-Ii takové 
právní jednání prohláŠ'eino za účinné, pozbude proti věřitelům účinnosti 
také exekuční titul. Bude-Ii tudíž v souzené věci vyhověno odpůrčí ža
lobě firmy M. aJ., pozbude proti žalobkyni účínnosti též rozsudek 
okresního soudu v Ř. ze dme 9. ledna 1935, C II 434/34, jenž jest exekuč
ním titulem. Jest tu tedy důvod k odkladu exekuce uvedený v § 42 
ex. ř. pod Č. 1. 

Přesto nebylo možno dovolacímu rekursu vyhověti, ježto v souzené 
věci může býti exeku·ce dále vedena, aniž je s tím pro navrhovatelku od
kladu spojeno nebezpečenství nenahraditelné nebo těžce napravítelné 
majetkové újmy (§ 44, odst. 1, ex. ř.). Jak již bylo shora uvedeno, do
máhá se žalobkyně odpůrčim sporem na žalovaném (vymáhajícím vě
řitelí), aby byl uznán povínným trpěti anebo svolití k tomu, aby žalob
kynína pohledávka, zajištěná na nemovitosti a v žalobě podrobně uve
dená, požívala pořadí zástavního práva žalovaného a aby při nucené 
správě byla lIspokojena před pohledávkou žalovaného. K tomu však, 
aby tento konečný žalobní nárok nebyl zmařen, není potřebí Ddkládati 
exekuci, ježto žalobkyně může dosící vznesením odpDru (§§ 123, 213 
ex. ř.) v rozvrhovém řízeni toho, wby hyl'a uspokojena před pohledávkou 
žalovaného. 

čís. 16367. 

Též podle exekučních titulů, vydaných proti veřejné obchodni spo
lečnosti, nezapsané do obchodního rejstHku, lze vésti exekuci přúno 
proti jejím veřejným společníkům. 

V takovémto případě musi však vymáhajici věřitel, nevycházi-Ii to 
najevo již z exekučního titulu samého, dokázati veřejnou listinou, přilo
ženou k exekučnimu návrhu, jednak že exekuční titul byl skutečně 
vydán proti veřejné obchodni společnosti ve smyslu čl. 85 a násl. obeh. 
zák., t. j. že dotčená společnost platí výdělkovou daň uvedenou v § 1, 
odst. 1, ,zák. č. 183/1928 Sb. z. a n. (resp. že před účinnosti dotčeného 
zákona platila daň uvedenou v § 7 uvoz. zák. k obch. zák. nebo v čl. I. 
zák. Č. 260/1921 Sb. z. a n., nebo by k placeni řečené daně byla po
vinna, kdyby nebyla od ní osvobozena), jednak že ten, proti něm~ má 
býti exekuce vedena, náleží v době povoleni exekuce k nezapsané ve
řejné obchodní společnosti jako společník osobně ručkl. 

(Rozh. ze dne 7. října 1937, R I 1162,/37.) 

Srv. rozh. Č. 3383 Sb. n. s. 

Vymáhající věřitelka navrhla, aby jí hyla podle rozsudku; ze dne 
25. října 1933, CIV 973/33, vydaného protí firmě E. Friedl a spol. vP., 
povoj,ena k vymožení vykonatelné pohledávky exekuce pcoti Else F. jako 
veřejné společníci uvedené neprotokolované firmy. S o udp r v é s t O -

I i c e vyhověl návrhu. Rek u r sní s o u d zamitl exekuční návrh. 
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l\ e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovDlacímu rekursu. 

Důvo.dy: 

Ustanoveni § 9 ex. ř., podle něhož posuzoval věc rekursní soud, má 
podle svého doslovu na myslí případy, v nich~ jde o v~deni exekuce 
ve prospěch právniho nástupce neb? p,rotJ pravnnnu nastupcl oso~y, 
která je podle exekučního tJtu~u. opra~nena nebo povmna. V s?uzen.en; 
případě jde však podle exekLt~l11ho ?avrhu o to, zda ]'e I;ravne moz~e 
povoliti exekuci proti společl11ku ve:e]nc. obchodm spolec!:ostr na za~ 
kladě rozsudku vydaného proh spolecnost!. Pro takovyto pnpad st~nov: 
§ ll, odst. I, ex. ř., ze podle exekučního titulu do?yteho ~ro!, .vere]ne 
obchodní společnosti může býtí 'p~vole\l1a .c.xekuce pr.'mo ?a ]:nem )edno
tlíví'ch osobně ručicích společmku, ~ro~aze:lr s; pr.edlozenym vyplsem 
z obchodního rejstříku že ten, proh nemuz ma byh vedena exekuce, 
toho času ještě háleží ke společnosti jako sp01e'čník osobně rr:čící. Do
tčený předpis ovšem předpoklácdá, že jde o obchodní spolec!;ost z~
psanou v obchodním rejstříku ~srv. rozh. č; 3383 ~b. n. s.). Pnrad, -::e 
veřejná obchodní společnost ,?ebyla p:?h pred~,su cl. 86 obc~. zak. pn
hlášena k zápisu v obchodmm re]strrku, nem v §. II ex. r. uprav~n. 
Z toho však nelze dovozovati, že rozsudky vydane proh nezapsanym 
veřejní'm obchodním společnostem ~emoh~u být~ vykonány přím? pro.ti 
společníkům. To by znam~nalo' neoduvod~enou v~hodu.'p1fO !akove proh
právně jednající obchodm společnost!. \i takovem pnpade, kde nelze 
podati' důkaz, že ten, proti němuž má býti vedenaexeku:ce, i'eště náleží 
k veřejné obchodní společnosti jako osobně ručící společník, výpisem 
z obchodního rejstříku, musil by vymáhající věříte:l tuto skutečnost d?c 
kázati jinon veřejnou listinou. To vše platí arci jen za předpokladu, ze 
exekuční titul směřuje skutečně proti veřejné obchodní společ@sti ve 
smyslu čl. 85 a násl. obch. zak., a tuto okolnost, nevychází-lí najevo 
z exekučního titulu, musí vymáhající věřitel predevším dokázati veřejnou 
listinou přiloženou k exekučnímu návrhu. K nniku veřejné obchodní 
spo,lečn~sti se arcí nevyžaduje ani písemného, slepsání spo:J.ečenské 
smlouvy nebo jiný'ch .formálností (čl. 85, odsl. 2, obch. zák.), ani zápisu 
do obchodního rejstříku. Veřejnou obchodni společností j'~ však jen ta
kové sdružení dvou nebo více osob k provozu obchodní živnosti pod 
společným jménem, na něž se vztahují předpisy o firmách, obchodních 
knihách a prokuře, tedy jen taková sdružení, jež platí výdělkovou daň 
uvedenoU' v § I, odst. I, zák. ze clne 13. říjn,a 1928, Č. 183, Sb. z. a n. 
(srv. odstavec druhý iečeného předpisu), anebo že před platností právě 
dotčeného zákona platila daň uvedenou v § 7 uvoz. zák. k obeh. zák., 
nebo v čl. 1 zák. ze dne 30. června 19'21, č. 260 Sb. z, a n., nebo by 
k placení této daně byla povinna, kdyby nebyla od ní o,svobo'zena. Tato 
náležitDst je nutnou podminkou vzniku a právní jsoucnosti veřejné ob
chodní společnosti (srv. rozh. č. 1440, ;2639, 6203, 8677 Sb. n. s.). 
Tvrdila-li tedy vymáhající věřitelka v exekučním návrhu, že exekuční 
títul, t. j. rozsudek pro zmeškání ze dne 25. října 1933, Č. C IV 973/?3-1, 
vydaný proti »firmě E. F. a spol.«, směřuje protI neprotokDlovane ve
řejné obchodní společnosti a žle EIsa F., proti níž jest nyní na základě 
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onoho rozsudku navrženo povolení ·exekuce, jest vereJnou společnicí 
řečené veřejné obchodní společnosti, ručící podle čl. 112 obch. zák. 
za všechny závazky společnosti, bylo na ní, aby veřejnou listinou, při
pojenou k exekučnímu návrhu, především dokázala dotčenou náležitost 
§ 1, odsl. 1, zák. Č. 183/1928 Sb. z. a n., anelbo§ 7 uvoz. zák. k ohch. 
zák., neboť jen tak by byl podán důkaz, že shora uvedený rozsudek pro 
zmeškání byl skutečně vydán proti veřejné obchodní společnosti ve 
smyslu čl. 85 a násl. obch. zák. a nikoli snad jen proti pouhému sdru
žení k společnému provozu obchodů ve smyslu čl. 266 obch. zák., nebo 
proti společnosti podle občanského zákona, která netmůže vůbec v}'stu
povati pod společnou firmou. Ježto vymáhající věřitelka dotčenou nále
žitost, jež z exekučního titulu není zřejmá, nedokázala, nelze ani podle 
obdoby § 11 ex. ř., povoliti na základě onoho rozsudku pro zmeškání 
exekuci přímo na jmění Elsy F. jako domnělé, osobně ručící společnici 
veřejné obchodní společnosti. 

K vývodům dovolacího rekursu se ještě podotýká, že z exekučního 
titulu, který l'e zakladem exekučního návrhu, nevychází nijak najevo, 
že EIsa F. jednala sama s vymáhající veřitelkouprod pláštíkem »fírmy 
E. F. a spol.« .a že zejména uzavřela s vymáhající věřitelkou smlouvu 
o dodání zboží, o jehož zaplacení byla žalována jmenovaná firma. To 
neplyne ani ze spisů okresního soudu v T.-š. zn. sp. C IV 93/34, jichž 
se v té příčině v}'ffiáhajíd věřitelka dovolává, neboť v dotčenérn sporu 
EIsa F. jako spolužalovaná výslovně popřela, že by byla u vymáhající 
věřítelky někdy objednala nebo od ní převzala nějaké ~bo·ží. Nemůže 
tedy býti ani řeči o tom, že tu jde vpravdě a v podstatě O exekuční titul, 
v}'daný pod firmou E. F. a ~pol., pmtí El'Se F., a že se tudíž závazek 
ul10žený v exeku,čním titulu řečené firmě vztahoval hn·ed O'd počátku na 
Elsu F. Neprávem s'e' tudíž stěžovatelka dO'volává rozh. Č. 3383 Sb. n. s., 
jež se týkalo případu, v němž vycházelo z exekučníhO' titulu s dosta
tečnou určitostí najevo, že povinný označený v exekučním titulu je 
totožný s osobou, proti níž sle vede exekuce. Rekursní soud tudíž ne
pochybil, zamítl-li exekuční návrh, třebaže nelze souhlasiti s odůvod
něním jeho usneseni. 

čís. 16368. 

žena svedená pod slibem manželství nemá nárok na náhradu škody 
(§ 1328 ooc. zák.), prokázal-Ii žalovaný ve sporu, že důvodně opustil 
od splněni daného slibu, aniž záleží na tom, kdy se žalovaný dověděl 
o sku1ečnostech,odůvodňujicích odepřeni splněni slibu. 

(Ro,zh. ze dne 7. října 1937, Rv I 2932/36.) 

Rrov. rozh. Č. 2253 Sb. n. s. 

žatobu, již se žalolbkyně Ula žalovaném domáhá zaplacení 10.000 Kč 
s přísl. jako náhrady škody podte § 1328 obč. zák., niž š í s o u d y za
mítly, s o II d P r v é s t o I ic e v podstatě z těohto d ů v Ol d ů: V sou
zeném pří:padě jde o to, zda jest žalovaný podle § 1328 obč. zák povi-
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[len nahraditi žalobkyni škodu. Soud phhlížel při posuzovan'l dot~en~ 
otázky k rozhodnutí nejvyššího souduč. 3371 Sb. n. s., podle nehoz 
stačí když někdo přiměl ženu opravdovým slibem man:želským k man
želské souloži a slibu bez podstatné příčiny nesplnil, a k rozhodnutí 
Č. 5229 Sb. n. s., podle něhož náhrada škody patří ženě obelstěné, ni
koliv lehkověrné. Z výsledků provedených důkazů dospěl soud k :pře
svědčení, že žalovaný fako hospodářský správce právem nesplnrl shb, 
neboť měl velmI podstatné příčiny, aby si, žalobkyni nevzal za man
želku. Neboť jest prokázáno, že se žalobkyn·ě v době známosti se žalo
vaným stýkala důvěrně s jiný,;,; ~,~ž,i, ~en:~la velmi špatnoU' pověst 
pro.to, že se pozdě vracela domu, s ]mY';l,1 m~Zl. ce,:;tovala ~ d~vohla" aby, 
se muži k ní neslušně chovalI. Jak z vypovedl vsech slysenych svedku 
jest patrno, nutno považ~vati' žalobkyni za ženu, le'hkověrnou, která 
nemá nároku na náhmclw skody podle § 1328 obč. zak. 

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

Důvody: 

Jedním ze základních předpoklad~, nároku na ~áh.ra?~ škody po~l~ 
§ 1328 obč. zák. pro svedení pod, pfl'shb~n; ~anz:lst~l )est nespl~em 
příslibu manželství. Tento nárok vsak zamka, ]esthze skudce upuslI od 
sňatku s poškozenou s důvodnýoh příón (srov. č. 2253 Sb. n. s.). Od
volací soud tedy nepochybil po iprávní stránce, když jednání omezil to
liko na posouzení skutečností, které mohly býti pro žalŮ'vaného dosta
tečným důvodem pro. upuštění od úmyslu Ů'ženÍ'ti se se žalovanou. Že 
by důvody jeho upuštění, jak je odvolací soucl zjistil, nebyly,postačujíci, 
dovolání se ani nesnaží tvrdi,ti. NebylO proto ani třeba zjiošťovaH, zda 
žalovaný žalobkyni manželství přislíbil, nebyl-li z věmých důvodů po
vinen slib splniti, i kdyby jej byl učinil. Při tom nezáleží na tom, kdy 
žalovaný zvěděl o skutečnostech, které oc!ůvodňu~·í nesplnění slihu, 
nýbrž stačí, že je v souzeném sporu včas přednesl a důkazy o n,ich 
nabídl. 

čís. 16369. 

Při žalobě o obnovu z důvodu § 530 č. 7 c. ř. s. má soud v obnovo
vacim řizení rozhodnouti toliko o tom, zda nově nalezené a nabizené 
důkazy jsou způsobilé přivésti v hlavni věci rozhodn:uti pro .žalobce 
o obnovu příznivější, a nenáleží mu již v tomto období řízení jejich hod
nocení co do hlavni věci. Teprve v obnoveném řizeni jest v souvislosti 
s důkazy již provedenými v základním sporu uvažovati o tom, zda lze 
mni rozhodující skutečnosti za zjištěny. 

(Rozh. ze dne 7. října 1937, Rv I 308/37.) 

žalobu, jíž se Jan K., uznaný dosud ne:pravoplatným rozsudkem za 
nemanželského otce nezl. lrény Ž., domáhá obnovy sporu nezletilé Irény 
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ž. proti Janu K. o zji'štění otoovství a placení výživného niž š í s o u d y 
z1tmítly. 

N e j v y Š š í s o u d povolil obno,vu řízení v dotčeném sporu, zrušil 
rozsudky nižšfch soudů a soudu prvé stolice uložil, aby dále o věci jed
nal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

žalobce se domáhá povolení obnovy řízení podle § 530 Č. 7 c. ř. s. 
z toho dJlvodů, že nalezl nové průvody o svém tvrzení učiněném v zá
kladní rozepři C II 503/32, že nemanžel'ská matka v krítické době, ač to 
pod p'řísahou vyloučila, měla pohlavnÍ! styky s jinými muži. Ježto niž
šími soudy bylo zjištěno, že doba, kdy se žalobce dovědělo těchto no
vých důkazech, spadá ještě. do lhůty v § 534 c. ř. s. stanovené a vý
sledky řízení nepodávají podkladu pro závěr, že ž1tlobce nově nabízené 
důkazy mohl uplatniti již před skončením ústního jednání, konaného 
v základní' rozepři, nutno ještě zkoumati jen otázku, zda důkazy, o' které 
nyní jde, byly způsobilé přivésti ve věci hlavní ro.zhodnutí žalobcI pří
znivější. Ni'žší soudy odpověděly na tuto oMzku· záporně, vycházejíce 
z toho, že se důkaz v příčině svědka Josefa K. žalobci' vůbec nezdařil, 
poněvadž uvedený svědek nepotvrdn okolnosti, o nichž byl veden, v pří
čině svědků Josefa P. a Oldři·cha F. však nižší soudy dospěly k přesvěd
čení, že jejich vypovědím jest .odepříti hodno'věrnost, takže jimi není pro
kázána s'Oulo,ž neman:želské matky s jinými muQ'i. Ale těmito úvahami 
předbíhají nižší soudy již rozhodnutí ve věci samé. Pro. spor roz hodu
jkí byla co do přípustnosti obnovy toliko otázka, zdali dotčené nové 
důkazy - hledíc na to, že nemanželská matka v základn.í' rozepři 
vůbec popiTala jakékoli pohlavní styky s muži, kdežto tehdejší žalovaný 
(nynejší žalobce) zase popřel každou soulož s ní v kritické době -
mohou zeslabiti hodnověrnost jediné svědkyně, o kterou se rozhodujicí 
zjištění v základním sporu opírají. Tuto možnost však nutno připustiti 
a neprávem uvažovaly nižší soudy již nyní o důkazní síle svědeckých 
výpovědí Josefa P. a Oldřicha F. Teprve v dalším řízení bude na soudě, 
aby pečlivě přihlížeje též k ostatním výsledkům průvodního řízení 
uvažovalo, tom, zdali bude pokládali soulož neman.želské matky s ji
nými muži za prokázánu či nikoliv, a bude-li ji míti za d'okázánu, zdali 
tato okolnost jí v konkretním případě odnímá hodnověrnost stmn po
hlavních styků se žalobcem v kritické době (rozh. Č. 10585 Sb. n .. s). 
Nebylo proto potřebí již nyní provésti další důkazy o důkazní mod jed
notlivých průvodů (§ 503 Č. 2 c. ř. s.) a nižší soudy posoudily věc ne
správně po právní stránce, když neuznaly na povolení obnovy. Bylo 
proto rozhodnuto, jak sh.ora uvedeno. 

čís. 16370. 

Pracovní soudy podle zák. č. 131/1931 Sb; z. a n. nejsou příslušné 
pro spory, jimiž se zaměstnanec domáhá na zaměstnavateli náhrad;y za 
srážky z platn na základě mimosoudní dohody narovnáním. 
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Rozhodl-li o takovémto sporu odvolací soud v senátě složeném podle 
§ 32 zák. o prac. soud. č. 131/1931 Sb. z. a n., jest odvolací řízení zma
tečné třebaže okresní soud označil své rozhodnuti jako rozsudek vy
daný' v řízení podle zákona o pracovnich soudech (čl. IV, odst. 2, zák. 
Č. 251/1034 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 7. října 1937, Rv I 477/37.) 

žalobce při ústním jednání, konaném dne 14. června 1935 o žalob
ním nároku pro předčasné propu'štění, rozšířil žalobu podan'ou na žalo
vanou firmu u okresního soudu v S. (kde není zřízeno oddělení pro pra
covní spory) též na za:placený'9;~I~ Kč s' přísl:, ~y~ozuje :ento mzšířený 
žalobní nárok výstovně ze zvlastmho narovnam sJednaneho v proSInCI 
1934, podle něhož se žalovaná firma,. u n~ž byl žalob~e za~ěstnán. až do 
roku 1935 zavázala zaplatiti žal-obcI zazalovanou častku Jako nahradu 
za vykona~é 10% srážky z jeho služe~ni~o platu .. S o udp r v é s t o~ 
líc e uznal podle žaloby rozsudkem, Jelz mnačtlJako rozsudek vydany 
v řízení podle zákona o pracovních soudech (čl. IV, odst. 2, zák. č. 251/ 
1934 Sb. z. a n.). O dv o I a c í s o·u d' :potvrdil napadený rozsudek 
v příčině rozšíření části žaloby, a to jako odv~la:í sou~. pr~~p'ory pra-

. covní v senátě složeném vedle soudcu z povolanu I z pnsedlclch. 

Ne j- v y Š š í, s o ll' d z podnětu dovolání žalované firmy zrušil 
v části týkající se rozšířeného žalobniho nároku 9.217 Kč s přísl. rozsudek 
odvolacího soudu i s Hzením mu předcházejícím, počínajíc ústním jed
náním odvolácím, pro zmatečnost a vrátil věc odvolacímu soudu, aby 
o částce 9.217 Kč s přís!. dále jednal a znovu rozhodl v senátě slo'ženém 
podle 7 j. n. 

D ů vod y: 

O částku 9.217 Kč s přís\. rozšířil žalobce žalobu při ústním jednání 
na prvém soudě dne 14. června 1935 a tuto část žalohního nároku opřel 
O zvláštní narovnání z prosince 19,34, jímž se mu prý žafovamá firma: za
vázala zaplatiti uvedenou částku jako náhradu za dříve vykonané 10% 
srážky z jeho služebního platu. Jde tudíž v té části žaloby o ~plněni 
zvláštního ujednání jako smlouvy novační a nikoliv o nárok z poměru 
pracovního n,ebo služebního podle § I zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n. neb 
o náhradní nárok z takového poměru podle § 2 právě dotčeného· zákona. 
Jednaje o této části žalobního nároku, proti níž žalovaná firmane
vznesla námitku pepříslušnosti okresního soudu hledíc na hodlnotu před
mětu sporu podle §§ 49, 50 j. n., nejednal a nerozhodl prvý ~oud' jako 
soud příslušný podle § 42 zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n., a neplatilo proto 
pro řízení odvolací ani ustanovení čl. IV zák. 251/1934 Sb. z. a n., že 
o odvolání z rozsudku okresního soudu ve sporech pracovních o hod
not v ·ČČ i než 300 Kč rozhoduje odvolací soud podle předpisu § 33 zák. 
č. 131/1931 Sb. z. a n. v senátě složeném podle § 32 téhož zákona. Na 
nt', ,'cení u sol'd'l odvolacího nemohlo míti zejména vliv to, že prvý 
soud uvedl v rozsudku, že jej vydal v řízení podle zákona o pracovních 



- Čís. 16371 -
1184 

soudech, ježto takováto poznámka v jeho rozsudku má význam evidenční 
a nikoli prá:v,n{ účinky rozhodnutí o příslušnosti soudu jako soudu podle 
§ 42 zák. č. 1.31/1931 Sb. z. a n. Jednal-Ii Ddvolací soud o odvolání ža
lované firmy i v této části v senátě slo,ženém ze tří soudců z povolání' a 
ze dvou přísedících a v takto slDženém senátě také o odvolilní rozhodl, 
nebyl řádně obsazen. Jde O' zmatečnost podle § 477 Č. 2 c. ř. s. a § 28 
Č. 2 zák. Č. 131/19Gl Sb. z. a n., k níž bylo přihlédnuto z úřadU' (§§ 471 
Č. 7, 513 c. ř. s.). Napadený rozsudek i s řízením mu předoházejícím 
u odvolacího soudu' bylo proto v dotčené části zrušiti a odVDlacímu 
'soudu' uložiti, aby o. odvolállí dále jednali a znovu. hozhDďl v senátě ob
sazeném podle § 7 j. n., ani,ž se bylo· tčeba obíratil vývody dovolání ve 
věd samé. 

Čis. 16371. 

§ 56, odst. 4, živu. ř. o právu zůstavitelovy vdovy provozovati dále 
živnost po zemřelém mauželovi na jeho živnostenský list nebo koncesi 
neomezuje zůstavitele v jeho právu nakládati se živnostenským podni
kem na připad smrti a nebráni, aby tebda, pořídil-Ii zůstavitel o onom 
podniku, byl podnik ten pojat do pozůsta1ostniho soupisu v obecné hod-o 
notě, kterou spoluurčuji též poměry podniku, jako jméno závodil, jeho 
;pověst, okruh zákaznictva a podOb. 

(Rolh. ze dne 7. října 1937, Rv 11038/37.) 

Srov. rozh. Č. 12420 Sb. n. s. 
Zůstavitel Ferdinad M. ustanovil ve své závěti ze dne 4. ledna 1928 

mimo jiné, že jeho obchod provDzovaný pod firmou »F. M.« má připad
nouti všem dědicům rovným dílem. Tvrdíce, že obchodem byly míněny 
nejen hmO'tné statky (zařízení a zásoby zboží), nýbrž i statky nehmotné, 
jako na př. stálé zákaznictvo zůstavitelova 'Obchodu, pověst firmy a její 
solidnost, jakŮ'ž i jeho poloha a bDnita, navrhli testamentární dědicové, 
aby zůstavitelův obohod byl v této ideálni -hodnotě pojat do soupisu 
pozůstalosti a aby jim byl v tDmto stavu odevzd·án. Proti tomu se O'hra
dily zůMavitelo'va vdO'va Alžběta M. a nezlemézůstaviteLova dcera Anna
marie M., namitajíce, že zůstavitelův obchod nemá takové hodnoty hle
díc na to, že jim přílsluší živnostenské oprávnění podle § 56, odst. 4, 
živu. ř. a že ony nedávají dědicům toto své právo k di'sposici. S o u d 
p r v é s t o I- i c e zamítl návrh dědiců. Rek u r sní s o u d vyhověl 
návrhu a uložil prvému soudu, aby podle zákona dále jednal. 

Ne j v y Š š í s O li d nevyho,věl dovolacímu rekursu Alžběty M., 
cOpět provdané P. 

Důvody: 

V rozhodnutí č. 12420 Sb. n. s. nejvyšší soud zevrubně vyložH, že 
nelze § 106 nesp. pat. vykládati tak úzce, jak to činí stěžovatelka. Stačí 
protO' odkázati ji v té příčině na uvedené rozhodnutí, od! něh<lž se 
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oc!chyliti nemá nejvyšší soud příčiny. Pokud se stěžovateLka dovDlává 
l1stanovení § 56, odst. 4, živn. ř., jest jí odvětiti totO': NebylO' účelem ře
Čeného předpisu živnostenského řádu, aby jím byla vydána norma S'OU
kromoprávní, nýbrž uvedené ustanoveni mělO' upraviti jen otázku živ
nostenského oprávnění s hlediska žívnostenskopoHcejního, tedy veřej'no
právniho. Soukromé právo dědické, jak je upravuje občanský zákonik, 
nemělo tim býti změněno. § 56 živn. ř. ve znění novely ze dne 5. února 
1907, Č. 26 ř. z. ustanovuje pravidlo, že každé živnostenské oprávnění 
zaniká úmrtim oprávněného (§ 56, odst. 1,) s jedinou výjimkou, že po~ 
zůstalá vdova nebo nezletilí potomci živnostníka mDhou -po jeho, smrlt 
provozovati živnost dále na jeho živnostenský list nebo koncesi, kdežto 
každý universální nebo singulární nástwpce potřebuj e nového živnosten
ského oprávnění po případě nové koncese. účelem řečeného předpi,su 
bylo zajistiti vdově (nezletiJcům) možn?~~ d~l~i existence ,i tehdy, ,kdrby 
nesplnila ni'jak předpoklady pro prOpU]OenI. z~vn.ost~~ske~o oprav~:llI, 
nelze však z dotčeného ustanovení vyvozovatr, ze by ]lm zakon zamyslel 
dáti jakéko,liv směrnice co do disposice s po~ni~en:. zemř.elého, t .. j. 
s majetkovým substrátem spojeným s provozovamm zlvnostr'. DISpOSICe 
toho druhu patří výhradně do oboru práva soukromého, (srov. rozh. 
Boh. A Č. 6951 a Heller »Kommentar ZUf Oewerbeordnung« 1912, 
I. sv., str. 762). Náwr, že existence vdovského práva omezuje zůstavi
tele v jeho dispo,sičnim právu s podnikem na případ smrti, který zastá~á 
na př. Demelills ve spise »Das kautmannische Nachlassverlahren 10 

Oesterrekh« 1931 na str. 97, nemá: v zákoně opory nehledic ani na to, 
že se v souzeném případě pozůstalá vdova za pozůstalostního řízení 
opět pf'Ovdala, čímž podle § 56, odst. 4, živo. ř. její vdovské právo, za
niklo. Nutno připomenouti, že dosud nebylo zjištěno, zda v souzeném 
případě i de o živnost vázanDu na koncesi čili nic. S hlediska tu právě 
vyloženého není rozdílu, zda jde o živnost koncesovanou, či· zela jde 
o živnost, k níž je pO'třebí průkazu zprlsobilosti. pn odhadu hodmty 
]Jodniku jako podniku bude ovšem potřebí k tomu :přihlížeti. 

čis.16372. 

li opětnému spojení (§ HO obč. zák.) mauželů rozvedených od stolu 
a lože není potřebl dalších jejich tělesných (pohlavních) styků, nýbrž 
stačl každý jejich projev vůle, z něhož lze jasně seznati, že cbtěj! opět
ným návratem k trvalému rodinnému soužití, vyhOvujícímu účelům man
želství (§§ 44, 89 obě. zák.) a předpisům §§ 90 až 92 obě. zák., trvale 
obnoviti manželské společenství dř!vějšlrn soudnlrn rozvodem rozvá
zané, a že takovýto návrat k trvalému, pospolitému mdinnému soužiti 
uskutečnI. 

Vadnost řízeni (§ 503 čís. 2 obč, zák.), jestliže se odvolaci soud 
řádně nevypořádal s odvolacím důvodem nesprávného oceněni průvodů 
a odbyl jeJ toliko Um, že jde o neodůvodněné brojenl pmti přesvědčeni 
nabytému soudem prvé stolice. Odporuje li se odvolacím důvodem ne
správnému ocenění průvodu správnosti skutkových zjištění soudu prvé 

Civilní rozhodnutí XIX. 
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stolice, musí odvolací soud podrobiti správnost toho1o oceněni svému 
vlastnímu zásadou §272 c. ř. s. (§ 463 c. ř. s.) ovládanému přezkumu 
a hodnocení. 

(Ro-zh. ze cine 7. října 1937, Rv I 1382/37.) 

Srov. rozh.č. 7622, 10455, 11383, 13943 Sb. n. s. 

žalobu, jíž se žalobkyně domáhá na žalovaném manželu placení vý
živného 200 Kč měsíčně, nižší soudy zamítly. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice, aby o věci dále jed
nal a znovu rozhodl: 

D ů vod y: 

Žalobkyně opřela žalo<hní nárok na placení výživného podle § 91 obč. 
zák po případě podle dvor. dekr. ze dne 4. května 1841, Č. 531 Sb. z. s. 
o tÚ', že po rÚ'zvodu jejího manželství, k němuž došlo rozsudkem pro 
zmeškání ze dne 5. srpna 1935, č. j. Ckla 44/35-2, z její výhradnéviny, 
obnovíla se žalÚ'vaným manželské společenství' tím, že žilí pak dále ve 
společné domácnosti j-ako manželé, takže byla toho názoru, že manžel
ství dále pokračuje. 

Oba nižší soudy zamítly žalobu v 'podstatě proto, že vycházely, po
dobně jako žalovaný, - jak jde najevo z vývodů jeho žalobní odpovědi 
i jehO' prohlášení ze dne 19. října 1935, č. j. Nc IV 593/35-4, učiněného 
v jeho žádosti -o rozluku -, z názoru, že k dosažení právních účinků 
obnÚ'vení manželského spo.lužiti rozvedených stran a k odčinění ná
sledků rozvodu jest pÚ'třebí manželské soulože: Při tom odvolací soud 
zastával i stan@-visko, vyslovené v dřívějším rozhodnutí nejvyššího soudu 
č. 4583 Sb. n. s., že rozvod pozbývá právních účinků toliko oznámením 
manželů soudu, že se opět spojili. 

Shora uvedené s-tanovisko prvého soudu je zřejmé jednak z toho, že 
za jed-iného příméhO' svědka o obnovení manželství sporných stran po 
rozvodu, - ač v té příčině bylo vedeno a slyšeno více svědků, - po
važuje pouze dcem sporných stran Bělu H., jejíž výpovědí se též obírá 
po výtce jen potud, pokud podle ní mělo dojíti k pohlavním stykům mezi 
spornými stranami, jednak z dalších vývodů prvého soudu, v nichž do
vozuje, že není pravděpodobno, aby žalovaný se žalobkyní po jejím 
,příchodu z nemocnice souložil a tak zmařil jím žádaný a dosažený roz-o 
vod, a že i dalšími skutečnos~mi jest podporována výpověď žalovaného, 
že k souloži nedošlo. 

Druhý soud sice ve shora uvedeném směru rovněž určítý názor přímo 
nevyslovil, avšak z důvodů n"'padeného jeho rozsudku - v nichž schva
luje skutl<ové zjiš,tění a názor prvéhO soudu, že k žádnému obnovení 
manželského společenství stran nedošlo, pokládaje rovněž Bělu H. za 
jedinou přímou svědkyni tvrzené obnovy manželství - nutno soudití, 
že vycházi v podstatě ze stejného stanoviska jako soud prvý. 

- čís. 15372-
\lB7 

Také prováděni důkazů o obnovení manželského společenství se 
dálo téměř výhradně pod zorným úhlem výše uvedeného názoru, že ob
nova ta jest dokumentována aktem manželské soulože. 

Leč názor ten jest mylný. V příčině soudního. oznámení manželů 
o opětném spojení podle § 110 obč. zák. jest uvésti, že řečený předpis 
_ jak bylo podrobně vyloženo v plenárním wsnesení č. 7622 Sb. n. s., 
na jehož bližší odůvodnění se odkazuje (viz též Sb. n. s. č. 4622, 10455, 
11383 a 1.3943), - je předpisem pouze pořádkovým, žádnou sankcí ne
ozbrojeným, a že již pouhým návratem rozvedený-ch manželů k soužití 
je rozvod odčiněn. V dotčeném plenárním mzh-odnutí byl vyložen i vý
Zll"'m opětného spojení manželů, znamenajícího vzájemné, činné od
puštění poklesků, jež byly příčínou a důvodem rozvodu-, a z toho resul
tující návrat do manželského společenství, jaké tu bylo před rozvodem. 
K uskutečnění skutkové povahy opětného spÚ'jeni ve smyslu § 110 obč. 
zák jest tedy třeba návratu k trvalému pospolitému domácímu (rodin
nému) sou~iti, aby tak by to vyhověno účelu manželství (§§ 89, 44 
obč. zák.) , který směřuje zejména k životu vedenému v nerozlučném 
zájmovém společenství, k poskytÚ'vání si vzájemné pomod a vyl<oná
vání práva povínností s manželským svazkem spojených (§§ 90 až 92 
obč. zák). Musí jíti o jasně poznatelný, třebas ne výslovný projev vůle 
manželů, že hodlají trvale obnoviti m,mželské společenství a soužití 
soudním rozvodem před tím rozvázané a přerušené. Není tedy k odči
něn{ právních účinků a následků rozvodu nezbytně zapotřebí dalších tě
lesných styků rozvedených manželů. Ve s-hora uvedeném směru schází 
však náležitá skutková zjištění a jejích řádné zhodnocení, že došlo k ob
novení manželského společenství sporných stran po rozvodu jejích man
želství ve smyslu svrchu dotčených vývodů. S tou otázkou se 'oba nižší 
soudy náležitě nevypořádaly. NebylO' zejmén-a náležitě uváženo, proje
vil-li žalovaný, a jakým způsobem po návratu žalobkyně z nemocní-ce 
po vysloveném zatím rozvodu manželství od stolu a lože svoji vůli smě
řující k trvalé obnově manželského společenství, jaké tu bylo až do. roz
vodu, jakým způsobem pak obě sporné strany jako manželé žily a O' spo
lečnou domácnost a hospodařen,í se staraly, zejména zda žalobce přispí
val k úhradě nákladu na vedení společné domá,onosti, zda žalobkyně 
obstarávala domácí práce pro společnou domácnost, vařila a pod., jak 
se oba manželé i na venek a společensky spolu stýkaH a pod. 

Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu též, že řádně nezhodnotil vý
povědi svědků Augustina, Růženy a Fmntiška š-ových, Jaroslava, Fran
tiška a Běly H-ových a Marie T. o tvrzené jí trvalé obnově manželského 
společenství, ač v té příčině v odvolání vytýkala nesprávné oceněn,;' prů
vodů, a že se zabýval pouze výpovědí svědkyně Běly H. V tom jest dáti 
dovolatelce za pravdu. Názor odvoladho sO'udu, že hodnocení důkazol, 
které odvolatelka napadala, jest jen neodůvodněným brQjením proti 
řádně nabytému a odůvodněnému přesvědčen-í soudu a jeho poukaz na 
§ 272 C. ř. S. po této stránce jest nesprávný. Odvolací soud si neuvědo
muje, že jen dovolání nelze opříti o důvod nesprávného hodnocení dů
kazů a že jest odvolací soud podle § 498, odst. 1, c. ř. s. vázán toliko 

75' 
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zjištěnmi prvého soudu, nedotčenými Ulplatňovanými odvolacimi ó, 
do vy, pockud nebyla opravena 'Odvolacím soudem samým. Odporuj'e-li 
však odvolatel důvDdem nesprávného ocenění důkazů správnosti skut
kových zjištění prvého sDudu, nesml se odvolací soud vyhnouti přezkou
mání správnosti oněch zjíštěni s poukazem na právo prvého soudu volně 
oceňovati výsledky veškerého jednání a provedených důkazů podle 
§ 272 c. ř. s., nýbrž mu,sí podrobíti ocenění prvého soudu svému vlast
nímu (rovněž zás<DdoU' § 272 c. ř. s. ovládanému) pečlivému přezkumu 
a hodnocení, ježto se otázka, zda má býti některé tvrzení, jež pokl<idal 
prvý soud za dokázané či nedokázané, pokládáno i odvolacím osudem 
za pravdivé nebo nepravdivé, stala následkem odvolání sporným bo
dem, jenž musí býti zkoumán (viz Klein: »Vorlesungen«, str. 44 až 48: 
Otto Civilní právo procesní lIl, s,tr. 61, Hora: Čsl. civilní právo procesm 
1924 lIl, str. 61). Odvolací soud musí tudíž podrobiti své vlastní úvaze 
a sám náležitě odůvodniti, zda a z jakých důvodů pokládá jednotlivé 
odvolatelem napadené zjištění za správné, či níkoliv. Ježto pro řádné po
souzení sporu schází ve shora naznačeném směru potřebná skutková 
zjištění a vada ta zasahuje i do řízeni v prvé stolici, bude nutné zjiš
tění, a bude-li třeba, i řízení v té příčině doplniti. Bylo proto dovolání 
Jako odůvodněnému vyhověti. 

čís. 16373. 

železniční zaměstnanci (vlád.nař. č. 15/1927 Sb. z. a n.). 
Změna služebního poměru pomocného zaměstnance ve služební po

měr zřízence československých státních drah (§ 135, odst. 1, řeč. vlád. 
nař.) nastává již splněním zákonného předpokladu vytčeného v § 135, 
odst. 1, uved. vlád. nař., t. j. že pomocný zaměstnanec ztrávll dva
náct let nepřerušené uspokojivé služby ve vlastnosti plně zaměstnaného 
pomocného zaměstnance, aniž jest k změně potřeb! vyhlášky v úředním 
listě ČS. železničnl správy." 

železniční správa není oprávněna stanOviti pro uvedenou změnu slu
žebního poměru jiné podmmky, než jsou vytčeny v .uvedeném zákon
ném předpise, zejména vyhraditi si možnost znovu změniti služební po
měr zřízence ve služební poměr pomocného zaměstnance. 

(Rozh. ze dne 7. října 1937, Rv I 2225/37.) 

Srovn. rozh. 13895, 15040, 15515, 15223 Sb. n. s. 

Žalobce nastouoil službu u železníce jako dělník dne 15. únOra 1908 
ve stanici Z. Stať se členem pfO'visijního fondu bývalých rakouských 
státních drah, počínajíc dnem 1. října 1909. Dne 25. dubna 1919 vystou
státních drah, počínajíc dnem 1. října 1909 \"břkíj cméáyp cméáypvbzb 
pil jako pomocný zaměstnanec ze služeb čs. státních drah, byl však 
opět přijat podle své přihlášky dne 26. dubna 1919 a stal se členem 
pensijniho fondu československých státníoh drah. Hledíc na to, že mu 
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byla započtena doba jeho členství v uvedeném provisijním fondu, počítá 
se jeho členství v pensijnim fondu československýoh státních drah od 
1. ledna 1911. Žalokův slu'žební poměr pomocného zaměstnance byl 
změněn ve služební poměr zřízence československých státních dmh 
a tato změna byla uveřejněna v Úředním listě ředitelství státních drah 
v P. ze dne 21. října 1933, Č. 23. Uveřejněný v něm přestulp ,byl však 
zrušen opravou v témže Úředním listě ze dne 4. listopadu \9.33, č. 24. 
Dne 20. září 1933 byla žalobci dána čtrnáctidenní výpověď. V době 
skončení služebního poměru výpovědí byl žalobce členem pensijnlho 
fondu' československých státních drah 22 let, 9 měsíců a 4 dny, t. j. za
Dkrouhleně 23 let. Tvrdě, že ve smyslu § 135 vlád. nař. č. 15/1927 Sb. 
z. a n. jest postaven na roveň zaměstnancům státní'ch drah, uvedeným 
v 1. díle uved. vlád. nař., a že má nárok na ,pe,nsi podte § 7 Č. 1 stanov 
pensijního fondu československých státních drah, domáhá se žalobce 
žalobou zjištění, že má proti žalova!llému státu (železniční správě) ná
rok na vynplácení pen,se 708 Kč měsíoně a že žalovaný jest povinen za
platiti žalobci na nedoplatku p,mse 25.524 Kč s pří'Sl. Proti žalobě rra
mhl žalovaný s,tát mimo ji'ilé, že se v Úředním listě Č. 23 uveřejněná 
změna slulžebního poměru v poměr zří,zence stala s vJ'lhradou možné 
změny. Tato vyhrazená změna byla pak provedena opravou, když byly 
zjištěny proti žalobcovi jeho protístátní číny a jeho smýšlení, pro které 
byl žalobce podle § 17 praco\čniho řádu vypověděn. Byla tudí'ž změna 
služebního poměrul podle učiněné výhrady odvolána a žalobce se proto 
llemúže odvolávati na § 7, odst. 1, stanov pensijn-ího fondu, nebo!, pro 
něho platí jen ustanovení § 7, odst. 3, řečených stanov. O b a niž š í 
s ou ď y uz·naly podle žaloby, odvol a c í soud z těchto d ů -
vod ;ů: Odvolací soud dospěl steJně jako prvý soud k závěru, že ža
lobce má nárok ,na pensi podle § 7 Č. 1 stanov pensijního fondu' čs. stát
nkh drah. V § 135 vl. nař. Č. 15/19>27 Sb. z. a n. s'e stanoví, že se 
pomocní zi>městnanci po 121eté službě staví na wveň zřízencům a že se 
tento nDvý služehní poměr počíná dnem po dovršení 12leté slu,žby. ža
lobce byl spolu s jinými oznámen k přeřadění do uvedeného nového 
poměru a ředitelství státních drah tuto změnu také vyhlásilo v úředním 
lístě s platnos'tí od 20. května 1933. Z toho vyplývá, že byly ll> žalobce 
splněny k rozhodujícímu dni všechny podmínky přeřaděni a že má od 
20. května 1933 nabyté právo, že jest jej pokládatí za, pomocného za
městnance v poměru zřízence od dotčeného dn;e. Vyhláška o' tom v úřed
ním listě ,není povahy konstitutivní, nýbrž jen deklaratorní" ba sp!š.e jen 
evidenční, ježto nárok má svůj základ již v § 135 uved. nař. Proto vý
hrada možné změny, 'Obsažená v Úřednlm listě, se nemů,že týkati naby
tého již práva a toto právo nemohlo býti účinně .odvoláno jednostran
ným aktem železničnf. správy, nýbrž jen za podmínek, za kterých může 
býti definítívní zaměstnanec ze služby propuštěn. Vyšly-U dodatečně 
proti žalobci najevo skutečnosti, vzbuzující poohybnosti o' jeho politické 
spolehlivosti, nemohla výpověd' slu~ebního poměru zrušiti poměr ten 
tak, že by žalobce pozbyl i nároku na pensi podle § 7 č. 1 stanov, nýbrž 
nastal tu úČÍinek, jako, by byl dán do výslužby; zrušení služebního po
měru bez nároku na pensi mohlO' by nastati jen za podmí'nek služeooím 
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řádem stanovených, což však dosud vysloveno nebylo (na příklad podle 
§ 92 služ. řádu). Správnost vyloženého stanoviska je patrná i z této 
úvahy: Kdyby se byla vyhláška v Úředním Jistě stala na př. začátkem 
července 1933, tedy před zahájením vyšetřování proti žalobci, nebyla 
by mu mohla býti dána výpověď pro podezření z protistátního smýšlení, 
nýbrž mohlo by se proh němu postupovati jen podle služeoního řádu. 
Z toho, CO uvedeno, plyne, že prvý soud právem přiznal žalobci nárok 
na pensi podle § 7 Č. 1 stanov a odvolání nemůže míti úspěch. 

N e j v y Š š í s o u d nevyho,věl dovolwní. 

Důvody: 

Z;bývá jen přezkoumati otázku, zda žalovaný byl oprávněn služební 
poměr žalobcův, změněný podle § 135 vlád. nař. č. 15/1?2!. Sb. ~:. ~.~: 
ve služební poměr zřízence čs. st<Hní'oh drah, znova zmemtr v dnve] SI' 

služební poměr pomocného zaměstnance, když si takovou změnu vy
hradil při přeměně podle § 135 řeč. vlád. nař. Popřel-Ji odvolací soud 
opnivnění žalovan,éh'Ú' k dotčené změně žalobcova služebního poměru, 
vyhovuje i'eha rozhodnutí zákonu a shoduje se se zásad'ami, vyslove
nými ji-ž v rozhodnutích nejvyššího soudu v Č. 13895,- 15040, 15516, 
15223 Sb. n. S., k nímž stačí- pro stručnost odkázati, a jest jen ještě 
doda,ti: Předpokladem změny služebnj,ho poměru pomocnéhO' zaměst
nance ve služební poměr zří'zence čs. státních drwh podle § 135 vlád. 
nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. jest dvanwct let nepřerušené uspokojivé 
služby, ztrávené ve vlastnosti plně zaměstnaného pomocného zaměst
nance. Spl:nil-li pom'Ú'cný zaměstnanec uvedený předpoklad, »stacví se 
- podle doslovu § 135 vl,rd. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n .. - co do slu
ž~bního poměm na roveň" zřízencům ČS. státních drah, o n,ichž jedná 
první, část vl'ád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. Již tedy z doslovu § 135, 
odst. 1, řeč. vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. vyplývá, že změna služeb
ního poměru pomocn.ého zaměstnance ve služební poměr zří-zence čs. 
státních drach nastává již tím, že splněn byl předpoklad dvanáctileté 
nepřemšené uspokoji-vé služby ve vl'astn'Ú'sti plně zaměstnaného pomoc
ného zaměstnance a že k takovéto změně není potřebí vyhlášky v úřed
ním !isiěčs. železni-ční správy. Není-li- však třeba vyhlášky, nemá ,práv
ního významu ani to, že u žalobce byla změna jeho služebn,ího poměru 
ve slu,žební poměr zřízence čs. státních drah v Úředním listě vyhlášena 
s výhradou mOŽJné změny, neboť železničn! správa nebyla hledíc na 
j'asné ustanovení § 135, odst. 1, vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n. opráv
něna stanoviti pro změnu žalobcova služeb.ního poměru ve ,služební po
měr zHzence čs-o stMnkh drah jiné podmínky, než jsou v dotčeném usta
noveníurčeny, a nemohl'a si vyhraditi rozhodnutí O' tom, zda v žalobcově 
osobě byly splněny nějaké podmínky, které by hyhl sama stanovila 
ještě jwko předpoklad změny jeho služebního poměru v poměr zřízence 
čs. státních drwh. Ani výhradou žalovaného o možné změně v žalobcově 
služebním poměru, ani užitím takovéto výhrady a zrušením změny ža
lnbcova služebního poměru, vyhlášené v Úředním Hostě, nebyl tudíž do-
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tčen po právu ji-ž ustanovením § 135 vlád. nař. č. 15/1927 Sb. Z. a n. 
založený nárok na změnu jeho slu'žebního poměru v poměr zří-zence čs. 
státních drah. 

čís. 16374. 

Smluvní pojiš!ětú odpovědnostní. 
Výklad úmluvy o pojištění jiného motorového vozidla, které si po

jistnik opatři místo vozidla, na něž se dosavadní pojištění vztahuje, do 
určité lhůty ode dne, kdy přestal býti vlastnikem (provozním podni
katelem) dosud pojištěného vozidla. 

Ustanovuji-Ii pojistné podmínky, že pojistnik jest povinen ihned 
ohlásiti opatřeni si motorového vozidla k pojištění s přesnými údaji 
určitých skutečností, týkajících se vozidla, a že pojišťovna mu do určité 
lhůty po dojití přihlášky oznámí, zda pojištění pro nové vozidlo pře
jímá a neučiní-Ii tak, že se má za to, že se v pojištění pokračuje a že 
přijetlm pojištění se počíná ručení pojišťovny následujícího dne po do
ručení ohlášky, nedošlo k převodu pojistného poměru na jiné vozidlo, 
neohlásil-Ii pojistnfk nové vozidlo k pojištění. 

Rozh. ze dne 7. října 1937, Rv II 104/36.) 

Srov. rozh. Č. 1317,3,9939 Sb. n. s. 
Roku 1933 sjednal žalovaný se žalujid po-jišťoV'nou pojistnou 

smlouvu o odpovědnosmím pojištění (č. pojistky 268.065) automobilu 
značky »Š.«. Pojistná prémie činila 1.467 Kč mčně a byla splatná dne 
30. řiljna 1933. Tuto první prémii žalovaný zaplatiL Před splatností další 
poji,stné prémie, totiž před 30. říjnem 1934 žal'ovaný pojištěné motorové 
vozidlo směnil za jiný vůz značky "S.«. Tvrdk, že žalovaný na místě 
původně pojištěného automobilu nabyl jiného automobi,lu a že jest po
vinen. ve smyslu čL 6 doclamečných ustanovení k všeobecným pojistným 
podmínkám v pojIštění pokračovati, domáhá se žalující pojišťovna na 
žalovaném žalobou zaplaceni. p'Ú'ji'stné prémie 1.467 Kč s přísI'., splatné 
dne 30. října 1934. čL 6 dodatečných ustanovení k Všeob. poj. podmín-

. kám zněl: »Přestalclibýtlpoji1stník vlastníkem (provozním podnikatelem) 
vozidla ve smlouvě O'mačeného, je povinen tuto změnu p0i'i~ťo"něnepro. 
dleně hlásiti. Jestliže pojistník si- opatří místo vozidla, na něž se pojištění 
vztahuje, do roka ode dne, kdy přestal bý-ti jeho vlastníkem (provoznt:rn 
podnikatelem) jiné motorové vozidlo, jest povilnen ihned, jakmile si je 
opatřil, ohlásiti je doporučeným dopisem k poji'štění s přesným udwním, 
kdy a kterou firmou bylo vozidl-o vyrobeno, k jakému účelu ho bude po
užitO', kolik HP a jaký počet i obs-ah válců vykazuje úřední osvědičeni. 
PojilŠťovna ozn,rmí p'Oj·istníku do 4 dnů po dojití přihlášky, zďa poji,štění 
pro nové vozidlo přejímá. NeučinHa-U t"k, má se za to, že v pojištění 
pOkr"čuj". Nebyly-li pojišťovně současně s ohláškou o-známeny uvedené 
údaje, počíná se tato lMta dnem, kdy je na svůj dotaz zjis<tila. Přijetím 
pojištění' po'čfná ru-čení pojišťovny 12. hodinou polední dne následujícího 
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po doručení ohlášky. Pojistník jest povinen neprodleně zaplatiti připadl1ý 
doplatek na prémi-i; připadný přeplatek bude vyúčtován ve prospěch 
prémie za nové vozidlo. Nevstoupí-li poji'šťovna do pojištění, za:niká 
pojistný poměr. Neopatří-Ii si pojistník v uvedené jednoroční lhůtě jiného 
motorového vozidla, zaniká pojistný poměr bez nárokú n,a vrácení prémie 
za zbytek běžného pojistného období. Poji-šťovna má nárok na doplacení 
částky, o kterou by prémie byla bývala výše vyměřena, kdyby smlouva 
byla bývala sjednána toliko na dobu, po kterou skutečně trvala." S o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl žalobu. D ů vod y: Jde pouze o otázku, zda 
jde o pokračování v původní pojistné smlouvě, či o novou smlouvu, když 
žalovaný původně pojištěné vozidlo prodal a nabyl nového vozidla ve 
lhůtě, vytčené v čL 6 dodatečných ustamoveni k všeobecným pojistným 
podmínkám. Z výše dotčeného zjištěného obsahu čl. 6 jasně vyplývá, že 
pojišťovna rozhoduje o tom, zda přijme či zamítne poji.štění nového auto
mobilu, že tedy jde o nabídku na pojištění nového předmětu. Tím jest 
řečeno, že nejde o pokračo-vání v dřívější pojístné smlouvě, nýbrž 
o smlouvu novou, pro níž má pojišťovna vyhrazeno se rozhodnouti, a to 
na základě přihlášky, kterou jest pojistník povinen učiniti podle ře
čeného čl. 6. V tomže ustanovení jest mu pak uloženo, aby ohlásil po
jišťovně různé skutečnosti, na př. stáři vozidla a pod. Teprve na úkladě 
přihlášky rozh'Oduje pojišťovna, zda pojištění nového auta převezme, a již 
z t'Oh'O, že přihláška má ohsahovati dotčené údaje, v)'plývá, že jde ,o po
jištěni nové. Kdyby šlo pouze o pokrwčováni v púvodní sml'ouvě, pak by 
pojist,nik nemusil oznamovati skutečnosti závažné pro vyměření výše 
prémie a pojišťovna by nemohla požadovati vyšší prémii než původně 
ujednanou, i kdyby nebezpečenské okol,nosti byly daleko vyšší nežli 
u původně pojištěného automobilu. Naopak pojistník by musil platiti 
prémii stejně vysokou za nové vozidlo, třebas i byly u něho daleko 
menší nebezpečenské poměry než u původně pojištěného automobilu. To 
zř.ejmé neměli smlu-vd na mysU. Ustanovení čl. 6 dodatečných ustanovení 
k vŠ·eob.poj. podmínkám není podle svého znění tak jasné, aby sta
čilo k zjištění pmvé v!lIle smluvců, totiž aby s vyloučením: vcškerých 
po-ch)'bnosti bylo mo-žno usuzovati, že smluvCÍ' neměli na mysli smlouvu 
novou (§ 914 obč. zák. a čl. 278 obch. zák.). Všeobecné pojistné pod
mínky jsou součásti smlouvy a musí zejména při své rozsáhlosti a sple
titosti býti tak jasné, aby laik mohl vystihnouti jejich smysl, neboť 
předpokladem smluv vůbec jest projev souhlasné vúle obou stran 
(§§ 861, 869 obě. zák.). Musí proto jednotlivá smluvní ustanovení býti 
tak jasná, a,by <ini pojistní,knemohl mili dúvodrré pochyby 00 jejich za
mýšl'eném simyslu. Pojistné podmínky p'0cházejí od pojišťovny a ne
jMný jejich doslo", zejména nejasné znění čl. 6 dodatečn-ých u,stano
vení k všeob. poj. podmínkáin v příčině otázky, zda jde o no,vou 
smlouvu, jest vykládati podle § 915 obč. zák. v neprospěch pojišťo,vny, 
a ne!lze proto dojíti k bezpečnému závěru, že pojištění automobilu "S.' 
jest po1<račováním v púvodní smlouvě, naopak vyplývá ze shora uve
deného ustwnovení doda,te.oných ustano\"ení, ž'e jde o smlouvu novou 
(rozh.,č. 13173 Sb. n. s.). Ostatně podle názoru soudu není žaloba o,dů
vodněna též proto" že předpokladem pro nové pojištění nově nabytéh'O 
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automobilu je přihláška pojištěného, na níž má pojišťovna vůči pojist
niku (žalovanému) nárok. Ač byl povinen učiniti přihl<išku ,novéh'O vo
údla, žalovaný to neučí,n-i-I, aspoň ža;l'obkyně netvrdí, že by přihlášku, byl 
učinil, a nemohla proto žalobkyně ani prohlásiti, že přijímá nové po~ 
jištěni. Nemohl'O tedy vzniknouti ani, pokračování v ,púvodní smlouvě, anl 
nové pojištěni. žalobkyně žaluje tedy předčasně, neboť podle řečeného 
čl. 6 měla nárok pouze na přihlášku nového vozidla. Poněvadž jest zaža
lována prémie za dobu od 30. října 1934, před niž pojistný poměr podle 
§ 67 poj. zák. zanikl a pojistná smlouva zanikla dle § 63 řeč. zák., aniž 
byla uzavřena nová pojistná smlouva, anebo aniž nastalo pokračování 
v původním pojištění, bylo žalobu zamitnouti jako neodův'Odněnou. O d
V'O I a c i s o u d uznal podle žal'Oby. D ů vod y: Prvý soud dospěl 
k závěru, že pojistná smlouva zanikla podle § 63 zákona o poj. smlouvě 
Č. 501/1917 ř. z. a pojistný poměr podle § 67 řeč. zák., ježto čl. 6 do
datečných ustanoveni k všeoh. poj. podmínkám jest nejasný a nelze míti 
za to, že pojištěni automobilu "S.« jest pokračováním v původní po
jistné smlouvě. Tento názor prvého soudu neni správný. Při odpověd
nostním pojištění, o něž v souzeném případě jde, není pojištěna věc, 
nýbrž osoba proti škodě věcí tou způsobené. Směnil-li teldy žalovaný 
automobil "Š.« za automobil "S.«, neodpadl zájem na pojištění, a neza
nikla proto pojistná smlouva podle § 63 zák. o poj. smlouvě Č. se 1 / 1917 
ř. z., neboť i jako vlastník automobilu »S.« má žalovaný na pojištěni 
zájem proto, že odpovídá za škody provozem automobilu způsobené 
podle § 1 autom. zák. č. 162'/1908 ř. z. Podle § 67, odst. 1, zák. o poj. 
smlouvě by pojistný poměr zanikl vyřaděním automobilu »Š.« z úchovy 
zcizitelovy (žalovaného), k němuž dle souhlasného přednesu stran d'Ošl'O 
v Červnu 1934, kdyby tu nebylo čl. 6 dodatečných ustanovení k všeobec
ným pojí-stným ,p-odminkám. Z ďotčeného -čl. 6 dodatečných ll'Stwl1oveni 
k všeob. poj. podmínkám vychází jasně najevo, že v souzené věci po
jistný poměr nezanikl, nýbrž že se v něm pokračuje, a že nejde o novou 
smlouvu, jak se prvý soud mylně domnivá. Pojistný poměr by zanikl jen 
tehcly, kdyby pojišťovna do, pojištění nevstoupila, mž ani neby,to tvr
zeno. V té příčině nemá odvolací soud o jasnosti čl. 6, ~ádných pochyb
nosti. Je proto žalovaný povinen zaplatiti žalobkyni: další pojistnou 
prémii. 

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

Důvody: 

Jest nesporné, že jde o odpovědno-stní pojištěni, založené poji.stlwu 
č. 268.085, podle níž se žalovaný pojistil jako majitel nakladního auto
mobilu značky »Š.« Nesporné jest též, že uvedený automobil přešel do 
vlastnictví jiné osoby a že jej žalŮ'vaný vyřadil ze své úchovy. Nelze 
tedy pochybovati o tom, že pojistný poměr zanikl podle § 67, odst. 1, 
záko·na o pojišťovaCÍ smlouvě ze dne 23. prosince 1917, Č. 501 ř. z., 
pokud se vztahoval na dotčený nákladní automobil. Jde pouze o 'Otázku, 
zda vylíčený pojistný poměr nebyl přev~den na jiný automobil značky 
»S.«, který žalovaný směnil za Onen púvodní. 

V té příčině jest důležitý čl. 6 dodatečných ustanovení k všeobecným 
pojistným podmínkám pro odpovědno-stní pojištění z provozu m'Otoro-



, 
1 
ji, 
tl 

- Čís. 16375-
1194 

vých vozidet Podle něho, jestliže si pojistník opatři misto vozidla, na 
něž se pojištěni vztahuje, v určené lhůtě jiné motorové vozidlo, jest po
vinen ihned, jakmile si je opatřil, o h I á s i t i je doporučeným dopisem 
k poj i š t ě n í s přesným udáním bližších skutečnosti, týkajících se 
nově opatřeného vozidla. Pojišťovna oznámí pak pojistniku do čtyř dnů 
po dojití přihlášky, zda pojištění pro nové vozidio přejímá. Neučínila-li 
tak, má se za to, že v pojištění pokračuje. 

již z toho je zřejmé, že je třeba určitých předpokladů, aby se vůbec 
mohlo míti za to, že byl pojistný poměr převeden na jiné vozidlo. Pře
devším by bylo třeba onoho ohlášení, o kterém však žalovaný udal že 
je neučinil, a žalobkyně ani netvrdila opak. Berl tohoto ohlášeni nej~nže 
nelze mluviti o tom, že došlo podle doslovu uvedeného čl. 6 »k ohlášeni 
nového vozidla k pojištění«, nýbrž bez něho se nedostává podkladu pro 
to, co nastane, neodpovi-li pojišťovna do čtyř dnů. 

Tyto úvahy vedou k úsudku, že v souzeném připadě nedoMo již pro 
nesplnění smluv0ných předpokladů k tomu, aby se pojistný poměr vzta
hoval na nově opatřené vozidlo »S.«. Tomu ostatně nasvědčuje i další 
obsah řečeného čl. 6 o tom, co vše má pojistník s ohláškou udati, jakož 
i o možné úpravě pojistné prémie. Nelze přehlédnouti ani to, že včasné 
ne(2)námeni přesných podrobností síce oddálí. ručení pojišťovny, avšak 
že i 10 předpokládá Onu o h I á šku. . 

Za toho stavu věci nebylo tu potřebí líe.šiti otázku, zda došlo podle 
čl. &dodatečných ustanovení k pojistným podmínkám o novou smlouvu, 
či zda šlo O pokračování v dřívější smlouvě. Rozhodnutí Č. 9939 Sb. n. s. 
nedopadá na souzený případ, protože z něho nevysvítá, že tam měla 
dodatečná ustanoven! k pojistným podmínkám stejný doslov, jako je 
tomu v souzené věci. Žalobní nárok, jejž žalobkyně opírá v podstatě 
o us.lanovení u:vedenélho čl. 6 dodateoných ustanovení, není proto opráv
něny. 

čís. 16375. 

žalobní žádost, že žalovaný jest povinen trpěti, aby byl společný 
majetek přesně uvedený prodán v soudní dražbě (§§ 830, 843 obč.zák.), 
jest dostatečně určitá a lze podle exekučního titulu na základě ni vyda
ného povoliti exekuci podle § 352 ex. ř. 

Stanovení podi1ů, jimiž má býti výtěžek rozdělen mezi podilnilcy 
(§ 843 obč. zák.), lze ponechati dražebnímu řizem. 

(Rozh. ze dne 7. října 1937, Rv II 781/37.) 

SI·V. v témže smyslu rozh.č. 10305, 8556, 5165, 5381 Sb. n. s. 

Žalobci přísluší jako spoluvlastníkovi tří osminy usedlosti č. p. 4 . 
v H. žalovaným patří jako spoluvlastníkům jednomu dvě osminy a dru
hému tří osminy uvedené nemovitosti. Tvrdě, že nemovitost, o niž jde, 
nelze fysicky rozděliti bez jejího značného znehodnocení, domáhá se ža
lobce, aby ž"Jo"anf bylÍi U'zná:ni po"innými trpěti, 8Jby byl společný ma
jetek stran, zapsa"ý v ruzniých vložkách ... , a to dům č. p. 4 se st. p. 
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Č. kat. 7, stodola Slav. p. Č. kat. 8, zahrada Č. kat. 4 a s touto nemovi
tostí spojené spoluvlastnictví ke 4/752 na pozemcích zaps8Jných ve 
vložce Č. 3759 v H. prodán v soudní dražbě. Niž š í s o u d y uznaly 
podle žaloby, odvolaci soud z těchto důvodů: Mylný jest 
názor žalovaných, že žalobní prosba toho znění, že žalo,vaní jsou po
vinní trpěti, aby společný majetek byl prodá'n v soudní dražbě, nevyho.
vuje zákonu. P.odle ustanovení § 843 obč. úk. je společnou věc není-li 
ji možno rozděliti vůbec nebo bez značného znehodnocení i když jen 
jeden podHníko to žádá, prodati soudní dražbou a výti,žek rozdě
liti mezi podílníky. Ustanovení § 352 ex. ř. nařizuje, že, týká-li se ná
rok toho, aby byla společná nemovitost pro roztřídění prodána soudní 
dražbou, jest užíti k provedení tohoto nároku ustanovení §§ 272 až 280 
nesp. pat. ~e dne 9. srpna 1854, Č. 208 ř. z. Podle § 276 nesp. pat. jest 
k dobrovolným dražbám, pokud není účastníky ustanoveno nic jiného 
nařídití jen jediný dražební rok a nemá býti pří jato žádné podání pod 
vyvolací cenou. Ve výměru, kterým se nařizuje dražba, jest vždy vyslo
vi;i, jak se nalo~í s výtěžke~. Z uvedených ustanovení nijak neplyne, ~e 
lIZ rozsudek ma obsahovatt ustanovení, v jakém p,oměru má býtí vý
těžek rozdělen mezi podílníky. Není jistě námit<ek proti tomu, aby 
některé ·dra,žebuí podmí<l1:ky byly pojaty již do rozsudku (srv. rozh. 

. z 12. května 1899, Č. 201 úř. sb. Nowakovy), avšak není to nutné. Roz
dělení výtěžku )llezi podílníky se neděje podle ustanovení exekučního 
řádu, nýbrž podle ustanovení nesporného řízení. Soudce má dbáti toho 
aby bylo dosaženo souhlasu spoluvlastníku, a nepodařícli se mu to j~ 
tím jeho spolupůsobení při rozdělení skončeno, účastníkům zůstává 
otevřen pořad práva. Provedením dražby je vlastně činnost ·e~ekučního 
SOl~du skončena, avšak z pra~tických důvodu se doporučuje, aby rozdě
lem bylo provedeno exekučmm soudem (srv. Neumannův Kom. k ex. ř. 
vyd. 1909~191O, ·s,lr. 1013 a tam uvedená judikatura). Je proto ne
'právný názor, že napadený rozsudek by nemohl býti exekučním títulem. 

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

Duvody: 

Odvolací soud vyslovíl právní názor, že již p u vod n í znění žalobní 
pro~bl . (»žalovaní jsou povinní trpěti prodej ve veřejné dobrovolné 
drazbe«) neodpo'fO'vallo zákonu, a:by vyvrátil odvoláilÍ, že žalobce nemá 
nároku na náhradu útrat až do vynesení rozsudku, ježto prý až do po
sled~ího ú.stního jednání odporovalo znění žaloby zákonu. šlo tu vpravdě 
o otazku utratovou a netřeba se proto zabývati vývody dovolání pokud 
se týkají puvodního znění žalobní žádosti (§ 528 c. ř. s.). KoneČná ža
lobní žádost, ~b~ bylo uznáno, "ž e ž a lov a nás tra n a j e p' o
V I n n a t r p e t l, aby společný majelek v žalobě blíže uvedený byl 
prodán v soudní dražbě«, jest dostatečně určítá pro případ, že bude ve
dena exekuce podle § 352 ,ex. ř., udávajk pře cl m ě t ii Z P ů s ob 
r o zdě len í (srv. Č. 10305 Sb. n. s.). < 

V ;ozh.0dnutí, uveřejněném pod č. 8556 Sb. n. s., na něž se žalovaní 
odyolav,aJ!,. bflo sl,ce vysloven~, že" žádá-Ii se civilní rozdělení, musí býti 
v za lobe zádano, ze se povolUJe, aby společná věc byla soudní dražbou 
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prodána a výtěžek lITčitýnlÍ' dHy rozdělen·. Leč jak plyne z důvodů uve
deného rozhodnutí, šlo tam především o to, že při žalobě o spoluvlast
nictví nestačí pouhý petit určovací, nýbrž že se v žalobní žádosti musí 
býti, dožadován.o ll' r čit é h o s' pln ě 'll í anebo t r pěn í žal'Ov8Jných. 
A tomuto požadavku žalobn·í žádost v souzené věci vyhovuje. Nebylo 
by ske závady, kdyby již v žalobní· žácdosti bylo urvedeno, jak má ;býti 
rozdělen výtěž",k dra"by, leč není toho nutně třeba, ježto stanovení po
dílů, jimiž má býti výtěžek mezi podílníky rozdělen, (§ 843 obč. z;>k.), 
1ze ,pun:ecnati alž dražeb:nímu Hzení, a to Um spÍ1š'e, že 'nejsou v souzené 
věci' &polurvlastnické podíly mezi, stranami sporné. 

čís. 16376. 

Zadržovací právo lmpecké (čl. 313 a další obeh. zák.) se nepřeměňuje 
zahájením vyrovnacího řízení .o jmění dlužníkQvě v ručni zástavu. Nutno 
je vykQnati žalobou ve smyslu čl. 315 Qbch. zák. i teMa, bylQ-li o jmění 
dlužníkQvě zahájeno vyrovnací řízeni. 

To platí též o realisaci takového práva některým z peněžnlch ústavu 
uvedených v min. nař. ze dne 28. řijna 1865, Č. 110 ř. z., ponec11aném 
v platnosti čl. V uvoz. zák. k ex. ř. 

(Rozh. ze dne 8. října 1937, R I 941/37.) 

Tvrdíc, že Mořic M. jako jediný majitel firmy Mořic Sch. ve V., proti 
níž má ,pohledávku z poskytnutého kontokorentního úvěru, uložil unl 5000 
akcií firmy R. a synové v M. T., o nichž sice nebylo výslovně ujednáno, 
že mají býti zástavou ve smyslu čl. 31.0 a násl. obch. zák., které se však 
hledíc na to, že bylo jak o pozůstalosti po Mořici Sch., tak o jmění obou 
firem, jichž Mořic Sch. byl jediným majitelem, zahájeno vyrovnací řízení, 
změnilo podle § 13, odst. 4, vyr. ř. v právo zástavní, a že je tudíž opráv
něna bez žaloby proti dlužníkovi uspokojiti dotčenou pohledávku podle 
čl. 310 obch. zák. a čl. III. min. nař. č. 110/1865 ř. z., navrhla Živno
stenská banka v P. u krajského soudu obchodního v P. veřejný prodej 
výše uvedených 5000 akcií. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu. 
Rek u r sní s o u d zamítI návrh. D ů vod y: 5000 akcií firmy R. a 
synové nebylo složeno jako zástava za pohledávku 5,780.344 Kč. Z ově
řeného výpisu z konta »pozůstalost Mořic Sch. ve V.«, lol. 321 hlavní 
knihy je však patrno, že uvedené akcie: byly u navrhovatelky složeny. 
Nabyla proto k němu navrhovatelka práva retenčního ve smyslu čl. 313 
obch. zák. Právu zadržovacímu lze podl" čl. 315 obch. zák. zjednati 
platnost žalobou. Jest tedy řešiti pouze otázku, jakou p.ovahu má zadr
žovací právo ve vyrovnacím řízení pozůstalosti po Mořicí Sch. se zřením 
na § 13, odst. 4, vyr. ř. S právy zadržovacími má býti v řízení vyrov
nacím naloženo jako s právy zástavními. To znamená, že se i na právo 
zadržovací vztahuje ustanovení § 13, odst. 1 a 2, vyr. ř., či jinými slovy, 
že zadržovací právo není vyrovnáním dotčeno. Není tím však nikterak 
řečeno, že se změnilo v ruční zástavu ve smyslu č1. 310 obch. zák., a ze
jména, že by tím bylo nahraz'eno písemné zřízení zástavy tam vvžado-, , 
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vané. V souzeném případě nemůže tedy zavrhovatelka uplatniti zadržo
vací právo návrhem podle čl. 310, odst. 2, obch. zák., nýbrž žalobou 
podle čl. 315 obell. zák. Bylo proto rekursu vyhověno. 

N e j vy Š š f s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

J\apadené usnesení hoví stavu věci a zákonu, a odkazuje se proto 
navrhovatelka na jeho ·odůvodněni. Dovo'zuje-H nyní právo na uspokojeni 
své pohledávky z titulu práva zástavního podle ustanovení čl. 310 nebo 
311 obch. zák., vytýkajíc při tom, že nebylo vůbec nutno, aby zástava 
byla zřízena písemně, přehilží, že ani podle obsahu jejího. návrhu na 
povolení prodeje 5000 akcií nebyla výslovně sjednána zástan oněch 
5000 akcií, o jejidž prodej jde, a že proto navrhovatelka také tvrdila, že 
jí přisluší v každém případě retenční právo ve smyslu čl. 313 a násl. 
obch. zák. V takovémto případě však zálež! výhoda peněžních ústavů, 
uvedených v nařízeních ze dne 28. října 1865, č. 110 ř .. (ponechaného 
v platnosti čJ. V uvoz. zák. k ex. ř.), jen v tom, že mohou vykonati re
tenční právo na movitých věcech a cenných papírech dlužníka, jichž 
nabyly obchodem podle stanov dovoleným, podle předpisů čl. 313 až 

. 315 obch. zák. třebaže dlužník nebyl kupcem a pohledávka nevznikla 
z obchodního jednání. Jinak však co do realisace tohoto práva senic 
nezměnilo na ustanovení čl. 3150bch. zák., podle něhož lze navrhnouti 
prodej zadržovaných věci proti dlužníku toliko žalobou (srv. čl. I1l 
řeč. nař.). 

čís. 16377. 

Ochrana původského práva k stavebním plánům (zák. č. 218/1936 
Sb. z. a n.). 

Kdo se domáhá náhrady škody podle § 57 zák. o původ. právu nebo 
nároku na obohacení podle § 58 uved. zák., musí po skutkové stránce 
náležitě doložiti, že a proč šlo o dílo umě 1 e c k é hodnoty. Nestačí 
pouhé tvrzen!, že napodobené stavitelské plány byly dílem stavitel
ského uměni. 

(Rozh. ze dne 8. října 1937, Rv I 259/36.) 

, žalobce zh?tovi! pro Občanskou zálož'nu v N. R. na její vyzvání ná
crtky, staveb nt plány a rozpočet na stavbu jednopatrového. záložen
ského domu a účtoval za dotčené dílo celkem 8.626 Kč. Tvrdě v pod
statě, že žalovaná Občanská záložna odevzdala plány žalobcem vypra
cované druhému, žalovanému Janu K., zednickému mistru v P., bez ža
lobcova vědom! a souhlasu k přepracování a že žalovaný Jan K. zhoto
Vll pak podle lllch plány nové, které dal žalované Občanské záložně po
depsati a předložil stavebnímu úřadu se žádostí o povolení stavby; 
že, ty plány se shodují co do· půdorysu a řezu - až na nepatrné do
pInky a bezvýznamné změny - s žalobcovými plány, že bylo tudíž ža
lobcovo dílo proti zákonu o právu autorském napodobeno, že takto 
oba žalova·ní naložili neoprávněně s žalobcovým dílem, zasáhnuvše tím 
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do jeho práva, a že jsou proto povinni nahraditi mu škodu i ušlý zisk 
a odškodné za utrpěné příkoří, ježto šlo o dílo stavitelského umění do
máhá se na obou žalovaných zaplacení 36.090 Kč 40 h, omezený~h za 
sporu na 30.090 Kč 40 h s přís!. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, o d
vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolací soud má shodně 
s ~rvým soudem za to, že v souzeném případě nejde o zásah do autor
skeho práva ve smyslu zákona č. 218/1926 Sb. z. a n. a že žalobní 
nárok není oprávněn. Žalobce spatřuje takový zásah v tom, že žalovaní 
př:praco~ali jím vl[Jracované. stavební plány, že podle jeho plánů, 
ovsem prepracovanycn, provedh stavbu a že zalovaný zednický mistr 
podepsal plány svým jménem, a odvolává se při tom zcela nepřípustně 
na §§ 16,31,32 č.3, 33 č. 3 a 47 Č. 2 původ. zák. Z přednesu stranla 
výsledků průvodního řízení plyne. že žalovaná Občanská záložna objed
nal'a roku 1932 ll' žalobce pouze stavební plány pro zamýšlenou 
stavbu záloženského domu podle domčeného mu náčrtku, naznačují
cího její přáni, při čemž se o provedení stavby samé mělo rozhodnouti 
později a též rozhodlo zvláštní soutěží, dále že žalobce plány zhotovil 
a dostal za ně zaplacenu požadovanou odměnu, že si záložna 'později 
roku 1934 podle zatím změně,ných poměrů a potřeb přála určité 
změny na uvedeném projektu, že dala proto od spO'luobžalova'l1ého vy
pracovati, ovšem na podkladě p"ojektu původního, nové plány, které se 
sice co do vnitřní disposice celkem kryly s žalobcovými plány, ale po 
stránce vnější architektury se od nich podstatně lišily a představovaly 
samostatné řešení, a ž'e: podle těchto nových plánů žalovanými při před
ložení stavebnímu úřadu podepsaných byla pak stavba provedena. Jde 
tu především o otázku, zda takovéto jednoduché stavební plány, které 
představují vlastně jenu více méně řemeslné vypracování a příslušným 
předpisům způsobené formulování stav,ebníkových přání, lze vůbec 
pokládati za umělecké dílo, mající nárok na ochranu zákona č. 218/ 
1926 Sb. z. a n., ježto uvedeným zákonem jsou podle § 4 chráněny jen 
t.vorby v oboru umění, tedy díla skutečného výtvarného umění, jež 
představují plod tvurčí činností umělecké. O tom by ovšem musili pro
mluviti poslední slovo uměle,čtí znalci resp. znalecké sbory dotčené 
v § 62 autor. zák. Avšak i kdyby se' obyčejným stavitelským plánům, 
o jaké tu jde, přiznala povaha uměleckého díla ve smyslu § 4 Č. 6 řeč. 
zák., nemůže žalobce zajisté spatřovati zásah do svého autorského práva 
v tom, že se podle jeho plánu za odměnu objednaných a jim dodaných 
provedla příslušná budova jiným stavitelem, neboť jak podle znalec
kého posudku, tak podle dopisu, jímž byl proveden důkaz, a podle nO
tor~cké zvyklosti se při objednávce projektu předpokládá, že objednatel 
sml zaplaceného plánu též skutečně upotřebití k provedení stavby, aniž 
si musí koupiti od projektanta ještě zvláštní právo k tomu. Není tu však 
ani zásah ve smyslu zneužití žalobcových plánů k zhotov'cní nových 
plánů, neboť žalovaný zednický mistr vypracoval podle přání a potřeby 
spolužalované záložny, byť i na podkladě shodném s žalobcovými 
plány, co do vnitřního a již žalobci zásadně předem řešeného uspořá
dání stavby projekt, jak znalec praví, architektonicky samostatný, který 
by ostatně bylo lze pokládati ,podle §§ 9 a 33 Č. 1 původ. "tk. aspoň za 
samostatné originální zpracování cizího díla, jež je zákonem dovoleno. 
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2\e 'pa~ podepsání takovéhoto ~ýr,:bku vlastním jménem nemůže zaklá
dalI prestupek dle § 47 Č. 2 zak. c. 218/1926 Sb. n. s. není potřebí se 
šířiti. Není tudíž odvolání v žádném směru důvodné. 

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

o ů vod y: 

Po pr~vní st;ánce .opíral žalobce své žalobní nároky o předpis v zá
kona ~ puvodskem pra,vu ze dne 24. lIstopadu 19'26, Č. 218 Sb. z.' a n., 
a to ~arok na nahradu skody o § 57 a nárok z obohacení o § 58 řeč. zák. 
Prvmm předpokladem takovýchto nároků jest však, že šlo o dílo kberé 
je. a můž.e býti. předmě!em původskéh.o práva ve smyslu § 1 'a § 4 
puvod. zak., tu jmenovlte podle odsl. 2 c. 6 nebo 7 řeč. zák. Že jdeo ta
kovéto dílo umělecké hodnoty, jakou původské právo předpokládá, musí 
žalobc~ nejen t~rditi, al'e i p? ~kutkové ,stránce náležitě doložiti, aby 
bylo ~rej,?e,. proc, je. za, takove 0110 povazuje. Teprve toto jeho tvrzení 
ma byh, Je-li potrebl, prezkoumáno v průvodním řízení. 

V souzeném případě vš,ak žalobce dotčené své po'vinnosti nedostál 
nfbrž s~ po výtce obíral jenom otázkou svého původství a pak otázko~ 
zasahu z~lov~ných a j:ji~h záv,:dn,ého jednáni, kteréžto otázky by však 
mohly mrl! vyznam a pnJll! na pretres teprve na druhém místě. V žalobě 
a ,také v dalším řízení mluvil žalobce jen o svých pláneoh, jako by ja
kekolI plánl ~d něho pocházející již pro tuto skutečnost požívaly 
ochran>: dotceneho zákon~ .. T:,prve v dalším svém přednesu, kd,e opětně 
dovozuj,e zavad~o,~t Jed~lal1l zalovanych s hlediska §§ 16, 31, 32 a 33 
uved. zak. se uvadl, ze zalovam napodobovali nebo dali napodobiti jeho 
dílo. »s!avitelsk~ho u~ění« stavbo~. Že o takové dílo šlo a proč je za ta
ko_ve dllo oznacuje, zalobce am lim nenaznačuje a ne,ovildí skutečností 
jez by s toho.to hlediska mohly a měly býti přezkoumány znaleckým po~ 
sudkem, a dukaz znalcem na tomto místě ani nenabízí. 
.. .~odle ~'ylí~e?ého stavu věci dopadla ovšem i průvodní usnesení, 
jlml~ by! pn.pus!en znalecký ~ůkaz. yše to se týká jen otáz,ek původství 
a zasahu, niC vsak neobsahuje to, Clm by se doličo'vala ona umělecky 
hO?notná povaha příslušných plánů, která je předpokladem původského 
prava a jeho ochrany. 

Za t.:;ho stav? věci, když žalobce tento první předpoklad nároku do
vozov~neho ,z puvodského práva o žádné skutkové okolnosti a žádná 
tvrz,;m neoprel, ~ebylo zde ani podkladu prO' posudek znalce nebo zna
leckehO' sbom; :al~bc?vy nároky, postrádají tedy dotčeného hlavního 
P?dkl,~du ~motnepravn!ho a JSou vsecky jeho námitky uplatněné v oprav
ne!" r1Ze~l' zcela bezduvodné. Platí ~o zejména též a všech námitkách 
jez uplatnuje v dovolání, nechť se týkají řízení l'ebo právního posouzení: 

čis. 16378. 

Ne~-li n~c jiného ujednáno, přecházi nebezpečí nahodilé zkázy věci 
prodllne s vyhradou práva vlastnického jejún ode v zdá ním kupitetL 

(RozlL ze dne 8. října 1937, Rv I 717/36.) 
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V témže smyslu: rozh. č. 5391 Sb. n. s. 

V opačném smyslu: rozll. č. 853 Sb. n. s. 

Proti žalobě, jíž se žalující firma na žalovaném domáchá zaplacení 
17.006 Kč 25 ih s přísl. za dodané zboží (lahve), namítl žalovaný mimo 
jiné, že k zboží, které mu žalobkyně dodala, nepříslušelo žalovanému 
vlastnictví, ježto si žalující firma při objednávce i při účtování vyhradila 
k prodanému zboží vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny a že 
veškeré dodané lahve byly při požáru dne 4. dubna 1931 úplně zničeny. 
Jde proto zkáza lahví na účet firmy, neboť láhve nebyly pojištěny a ža
lovaný od pojišťovny neobdržel za zničené zboží náhrady. S o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. D ů
vod y: Jde o to, zda jest žalovaný povinen zaplatiti prodané a jemu do
dané zboží, jež podle vlastního tvrzení žalujíci firmy zůstalo jejím vlast
níctvím a které pří požáru domu žalovaného dne 4. dubna 1931 bylo 
"níčeno. Ježto nebylo tvrzeno ani prokázáno, že žalovaný zavínil požár 
nebo zničení lahví, nutno tuto příhodu pokládati za pouhou náhodu, jež 
podle § 1311 ob. obč. zák. stíhá toho, v jehož jměni se udála. Nelze 
také žalovanému přičítati k vině, že zboži včas nevrátil, ač k tomu byl 
zástupcem žalujíci firmy dopisem ze dne 2. dubna 1931 vyzván, neboť 
požár vypukl před uplynutím třídenní lhůty v uvedeném dopise stano
venÉ. Ježto zboží zůstalo vlastnictvím žalující firmy, stíhají ji podle 
§ 1311 obč. zák. následky nahodilé zkázy, a není proto po právu její 
nárok na zaplacení zboží. Po právní stránce jiest tomu právě tak, jako 
kdyby bylo zboží zničeno požárem před jeho odesláním. Není proto 
žaJobní nárok odůvodněn. 

N e j vy Š ,š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

D ft vod y: 

Je především řešiti otázku, koho stíhá nebezpečí nahodilé zkázy 
věci prodané a odevzdané kupiteli s výhradou vlastnického práva poda
(elova. Odvolací soud řešil tuto otázku pouze s hlediska § 1311 obč. 
zák. a došel k názoru, že nebezpečí stíhá pro datele. Názor odvolacího 
soudu jest mylný,poněvadž tu nemají ustanovení o věcném právu vý
znamu, nýbrž ustanovení o smluvním poměru mezi smluvci, tedy 
§§ 1064 a 1051 obč. zák., resp. čl 345 obch. zák., protože tu na obou 
stranách šlo o obchod, :podle kterýchžto ustanovení nebezpečí za ná
hodné zničení věci prešlo již odevzdáním věci na kupitele. Na tom nic 
nemění výhrada vlastnického práva pro prodatele, protože takováto vý
hrada znamená jen to, že prodatel má právo volby v případě nezapla
cení kupní ceny a že mŮže v mezích sjednané výhrady žádati zpět pro
dané věcí. Pokud však toto právo není uplatněno a pokud po jeho 
uplatnění nejsou věci prodané a kupiteli odevzdané vráceny prodateli, 
zůstanou v účinnosti řečená zákonná ustanovení §§ 1064 a 1051 ohč. 
zák. a čl. 345 obcl1. zák. podle nichž nebezpečí stíhá kupitele. Nehez
pečí náhodné zkázy přešlo proto odevzdáním věcí na kupitele, a nemění 
na tom nic vyhrazené právo vlastnické, které znamená pouze to, že pro
datel má právo žádati zpět prodané věci. Vrácení věcí prod<ttelce se 
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však neuskutečnilo. Tento názor jest podepl'en i ustanovením § 915 
osnovy nového občanského zákona. Při vylíčeném právním stanovisku 
není proto rozhodující, zda kupite! byl v prodlení s 'placením kupní ceny 
či nikoliv, a ani nebylo potřebí se zabývati otázkou zavinění a bezdů
vodného obohacenÍ. Odůvodněnému dovolání bylo proto vyhověno. 

čis.16379. 

Pokud může baleni určitého druhu zboži do obalu určité formy podle 
poměru jednotlivého připadu býti chráněno zákonem proti nekalé sou
těži (zák. č. 111/1927 Sb. z. a 0.). 

(Rozh. ze dne 8. řijna 1937, Rv I 660/37.) 

Žalující firma F. L.,továrna speciálních cukrovinek v P., se na žalo
vané firmě »0.«, továrna na čokoládu, akc. spol. v P., domáhá žalobou, 
že žalovaná firma jest povinna zdržeti se soutěže balením šumivých 
prášků trojúhelníkového tvaru, zdržeti se v reklamě užívání vyobrazení 
trojúhelníkových sáčků pro šumivé prášky, že žalobkyně jest oprávněna 
uveřejniti rozsudek do jednoho roku po jeho pravoplatnosti na útraty, 
žalované firmy a že žalovaná jest povinna zaplatiti žalující firmě za 
utrpěné přikoři a jiné osobní újmy 10.000 Kč. K bdůvodnění žaloby 
přednesla: Obě sporné strany vyrábějí a prodávají mimo cukrovinky 
ii 'šumivé bombomy a prášky. Roku 1924 zavedla žalobkyně pro šumivé 
prášky obal tvaru trojúhelníku, aby se její výrobky lišily od balení uží
vaného jinými soutěžitelí a aby měla pro sebe charakteristický tvar ba
lení šumivých prášků. Šumivé prášky ta:kto balené dosáhly velké obliby 
a způsob balení šumivých prášků se u zákazníků stal pro podnik žalu
jící firmy příznačným. Na reklamu a propagandu způsobu balení šu
mivých prášků žalobkyně mnoho věnovala a v reklamě poukazovala 
výslovně na trojhranné .sáčky. Obaly v trojhranných sáčcích nejsou sice 
stejně provedeny co do barvy, textu a kreseb, ale všem obalům žalující 
firmy jest společný tvar trojúhelníku. Zákazník mající na mysli její vý
robky žádá »trojhránky« nebo »trojúhelník«, anebo »trojúhelníkové šu
měnky«. Žalobkyně jest jediná, která balí šumivé prášky do trojhran
ných sáčků, a os:tatní soultěžitelé zařízení žalujíd firmy respektují a bali 
proto šumivé prášky zcela odlišně. Roku 1935 uvedla žalo,vaná do ob
chodu šumivé prášky rovněž balené do trojhranných sáčků:. zřejmě 
proto, aby napodobila balení žalující firmy, a žalovaná pro své šumivé 
prášky dělá reklamu s vyobrazením trojhranného balení. Dokonce i užívá 
na sáČCÍch barvy, které užívá žalobkyně. Tím ohrožuje soutěžní výsadu 
nebo državu žalující firmy, 'neboť zákazníci, jimž se nabízí zhoŽí. žalo
vanou firmou, mají za to, že jest jim nabízeno zboží žalobkynino. Ba
lení užívané žal'Ovanou ·firmou jest způsobilé oklamati zákaznictvo' 
o původu (provenienci) zboží, neboť již sácm způsob balení šumivých 
prášků uvádí zákazníctvo v souvislost s podnikem žalující firmy. Zne
užití myšlenky žalující firmy a nákladů na realisování její myšlenky 
ohrožuj e a podkopává žalovaná fí;rma soutěžitelskou posíci, žalobkyninu, 
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znehodnocujíc její pílí a finančnímí obětmi nabytý sou!ěžitelský náskok. 
Příčí se proto napodobení obalu dobrým mravům soutěže. Žalující fírma 
poukazuje na tO J že jde o zboží lidové, kupované zejména dětmi., které 
neumějí čísti a psátí a jež rozeznávají zboží jen podle trojhranného 
sáčku. Žalovaná si byla vědoma, že její jednání je způsobilé poškoditi 
žalující firmu, a bylo právě motivem jejího jednáni to, aby si zjednala 
na žal'Obkyninu új'mu bez námahy a bez nákladli nezaslouženou výhodu. 

Proti žalobě namítá žalovaná, že obal pravoúhlého trojúhelníku není 
myšlenka žalující firmy, neboť před žalobkyní prodávala od roku 1918 
též fírma B. šumivé prášky v pravoúhlém trojúhelníku. V oboru cukro
vinek se užívá obalu, který má 4 nebo 3 úhly, a každý kornoutek, jehož 
se v ObOTU cuhovinek zpravídla užívá, má tři úhly. Je tudíž obal tvaru 
trojúhelníkového již dávno zavedený, obal pro žalující firmu není pří
značný tím, že jest tvaru trojúhelňíkového. Žalující firma nevěnovala 
způsobu balení svých šumivých prášků nesmírnou péči, úsilí a náklady, 
když balení tvaru trojúhelníkového bylo již dříve užíváno, nýbrž uvádí 
šumivé prášky pouze v určitých barvách a s určitým grafickým prove
dením, které má jako známku chráněnou, a podle těchto známek jest 
zboží žalující. firmy rozlišné od ke>nkurenčního zbo·ží. Balen" které má 
tři úhly a jemuž se říká kornoutkové, jest v oboru cukrovinek balením 
obyčejným. Od obalu zboží žalující firmy se liší balení žalované firmy 
ostrou špičkou a kornoutkovou formou, kdežto obal žalující firmy před
stavuje pravoúhlý trojúh'elník. Též barvy obalu, ač se Mí, jsou vš,e
obecně užívány pro různé druhy šuměnek. Balení žalovanou užívané 
není zaměnitelně podobné s balením užívaným žalující firmou, neboť je 
na první pohled zcela různé co do formy jak slovní, tak obrazové 
známky. 

S o udp r v é s t II I i ce zamítl žalobu. D II vod y: O obalech ža
lující firmy zjistil soud, že obaly na šuměnky jsou trojúhelníkové sáčky 
a že jsou lepeny na rubu na odvěsnách. Představují pravoúhlý troj
úhelník a mají společné jen to, že nad přeponou jest text a grafické zná
zornění poháru nebo sklenice s přetékající tekutinou a s písemnou 
značkou »Ex«. Jiné mají ještě grafické znázornění ovoce a jsou vloženy 
do růžového nebo žlutého průsvitného sáčku o třech rozích, takže opět 
představují pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách asi 10.5 cm a přeponě 
15 nebo 14 cm, některé sáčky pak mají odvěsny 9.5 cm a přeponu 
13 cm. Stejné veJtkasti jsou i sáčky, které jsou vl!oženy do průsvitných 
sáčků. O obalech žalované firmy zjistil soud, že jsou rovněž trojúhelní·
kové a že na první pohled představují trojúhelníky s jedním ostrým úhlem 
o 33 stupních, jehož ramena jsou asi 11.5 cm a odvěsna asi 7.3 cm. 
Na sáčcích jest pod odvěsnou grafické znázornění připomínající pohár 
naplně,ný šumivou limonádou v barvě růžově nebo oranžově citronové. 
Na tomto grafickém znázorněníiest pak v bílé!" obdélníku slovní Ozna
čení »Oasašuměnky« a pod obdélníkem velmi nezřetelné, ale známé 
znázornění dvou skřítků radujících se u přetékajícího poháru. iSmysl 
grafického znázol11ění a smysl slovních značek je zřejmý jen tehdy, 
drží-li se sáček tak, že odvěsna jest nahoře. Sáčky žalované připomínají 
též výsečík z kružnice, ale připomínají také formu kornoutu. Nijakým 
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zpil sobem však nepřipomínají tvar obalů _šum-j~ých ,pľá~kú, kt:rj do 
b hodu dává ,žalující firma. Z časopisu »cokoladovy s,ve~«" rocI11k Ul 

~. Cl J který vydává žalovaná, jest zjištěno, ze ž~,lo:'ana (\.t~la rekl~m~ 
~ ~ I .. balelry'm v popsanúch oba'ech ale neuZlva slovmho oznacem sumen {am J' , v' , 

»trojúhelník«, nebo »tro]hranný«,", l~ý~rž reklamu 'pred~adl obvr~ze.111. 
Podle letáčku se zjišťuje, že žaluJ,cl firma. slov~l~ ! oblazem, dela ,e
klamu šumiv)'m práškům »Ex« v, troJhram!~ch sackach ,(1 POlly!WZ,ll]e .na 
charakteristické t:ojhr~annébalen!. Na~ I,etacku obr~a:em ~ysvetlute, Ja~ 
v adá trojhranny sácek Jl ll11neny. Dale Jest z)'steno, ze plO SUllllve 

YP'k v troJ'hranny' ch sáčCÍch dělala žalobkyne reklamu slovem. Na pras y ~ ~ ~d~ . ~ "k . 
odkladě uvedených zjištění dosp:1 soud ~. pre~ve cem, ze sa~ y SpOI-

P, h stran mají společné jen to, z·e JSou tmoile, ale v celkovem dOJlnu 
~~cod sebe podstatně liší, a to ve veli~ostí, v r~zdílném tvaru: ~v r?z: 
clílném zbarvení i výzdobě. úprava obalu žal?vane fIrmy pro JeJ~ sumlv~~ 
prášky není proto způsobilá vzbudlÍl nespra:,n~u domnenku, ze, :;bozl 

ochází od žalující firmy. Při prostém oznacem »troJhranny«. muze SI 
~růměrný zákazník učiniti dojem .o trojh;anu n~bo troJuhelmhl n;b? 
i výsečíku. NemMe si proto v myslI vybaVIti aspon ~doJel11 n:lhavy, k,ery 
by odpovídal tOIllU, co žalující firma ~slover:', chtela ~ nem vzbudlÍl; 
K tomu dojmu dojde teprve tehdy, azspatr!, sk~te.čne nebo, oI;)fa~ne 
obal který prý má žalující firma pro sebe pnznacny. Pro prumer?~ho 
záka'zníka nebude tudíž rozhodující označení sáčkl1, »troJ~Hannycn«, 
nýbrž jiné znaky, které bud' pouze samy nebo ve ,s~poJem ~ J1~ym zl~ake'l11 
zanechají v něm aspoň mlhavý dOJem. Jest tudlz zap?trebl aspo,n po
dobných, zvlášť charakteristických maček, a kdyby te<:hto maček ,~e~ 
bylo, teprve může dojíti k záměně., .~o:rd 'nema z~ t.o, ~e onou zvlaste 
charakteristickou znackou nebo zVlaste charaktensÍlckym znakem Jest 
»trojhranný sáček«. Podá-li se prl1měrnému zákazníku sáč~k tak, aby 
jej mohl zrakem vnímati, pozná a musí Ihned poznatr ro~dll. Nelze, tu 
proto mluviti o n~ějaké způsobilosti záměny ~ tedy oklaman! za~azn~a. 
V tom že snad zalovana hrma napodobIla upravu obalu trOl, ze uzIla 
též tr~jrohého obalu, nelze j:,ště spa~ovati porušení n~jakého materiál
ního práva, které má snad zal ob kyne na myslI, nebot JeJ I ob~1 prlpO~ 
mÍná zcela něco jiného ,nežli obal žalované fIrmy. Nelze tudlZ mlUVItI 
o nějaké příznačnosti. Soud proto neprováděl důkazy o tom, zda žalu
jící. firma byla první, která sáčky tr~jhranné vůbec zavedla, ~ zda tot~o 
balení se uialo tak že mezi zákazl1lky tato pnonta Jest znama a pn 
koupi rozhodující. Napodobení, lze-li vůbec mluviti o napodobení, není 
takové, aby se o něm mohlo říci, že jest napodobením otroc~ým. Soucl 
má proto za to, že se žalovaná nedostala do rozporu s dobrymr mravy 
sou(ěže a že její jednání není způsobilé poškoditi soutěžitele (§ I zák. 
proti nekalé soutěži), nebo že :J.oko~c~ užila zvlá~tn~ho ~p,ravení žalob
kynina obalu, který platí za pnznacny pro podmk za:ujlcr flfmy (§ 11, 
zák. proti nekalé soutěži). Nebylo proto žalobě vyhoveno. O d vol a c I 

s o u d potvrdil napadený rozsudek. D ů v o Ll y: Se stanoviskem žalob~ 
kyně, že nik?? jiný než ona nesmí užívatitrojro~ého s~áčku k b~l~n: 
šumivých prasku, nelze souhlasitI., Je nesRo~ne, ze~ se sum;ve pr,,;~k~ 
balí j'en do plochých sáčků. Takovychto sas~us,e vsak ?de,davn;:, uz;va 
i v jiných oborech obchodních, na př. v cukrarstvI, a to sacku čtyrrohych 
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i trojrohých, což jest notoricky známé. jestliže si tedy žalobkyně Pf() 

své šumivé prášky, které podle jejího tvrzení byly do roku 1924 baleny 
jen do sáčků čtyřhraných, zavedla sáčky trojhranné, nejde o žádnou 
takovou myšlenku, která by jí podle zákonných předpisů byla mohla 
zajistiti nárok na výhradné užívání sáčků trojhranných bez rozdílu tvaru, 
velikosti a provedení, nýbrž lím mohla nabýti ochrany zákona jen pro 
obal toho tvaru, velíkosti a grafického provedení, jakého skutečně uží
vala, na něž v reklamě poukazovala a který ,se tím pro její podnik stal 
příznačným. Materiální právo na ochranu trojhranného obalu vůbec jí 
protq prvý soud právem odepřel, ježto nehledíc na to, že trojhranné 
balení jest majetkem veřejností, jest pojem takového obalu příliš ne
určitý a ,nelze rozumně tvrdití, že by zákazníci, - ať jde o jakéhokoliv 
zákazníka - uváděli trojhranný obal v souvislost s podnikem žalobkyně 
a že by pokládali zboží v každém trohranném obalu za její zboži. O tom, 
že žalobkyně zavedením takového obalu získala tvrzenou ji soutěžitel
skou državu, nemůže proto býti řeči. Rovněž jest jasné, že se žalovaná 
pouhým činem, že také začala užívati obalu, který má tři hrany, nijak 
neprohřešilá proli dobrým mravům soutěže, když se obal jí užívaný, jak 
prvý soud zjistil, podstatně Iiši od obalu žalobkyně, a to takovým způ
sobem, že obal ten vůbec ani nepřípomíná. Není-Ii však v jednání žalo
vané rozpor s dobrými mravy soutěže, není s:plněna skutková podstata 
§ 1 zák. proti nekalé soutěži a zbývá se jen obírati otázkou, zda se 
žalovaná prohřešila protí předpisu § 11, odsl. 3, řeč. zák. Že ani na tu 
otázku nelze přisvědčiti, plyne již se shora dotčených zjištění o nápadné 
různosti obou obalů. Odvolatelčino stanovi,sko, že příznačnost jejího 
obalu záleží v jeho třech hranách, jest neudržitelné. Že obal žalované 
s obalem žalobkyně není pro průměrného zákazníka zaměnitelný, prvý 
soud dostatečně odůvodnil' a odvolací soud s ním souhlasÍ. Nápadná 
různost obou obalů neztrácí svůj účinek ani tím, že se prášky obou 
sporných stran prodávají z krabic, v nichž jsou narovnány, ježto přece 
musí prodavač prášky ,z krabic vyjmouti a jejich odlišný tvar průměr
nému zákazníkovi pak nemůže ujíti. Pro děti neumějící čísti a psáti, 
které podle tvrzení žalobkyně jsou hlavními odběrateli jejich prilšků, 
bude - jak jest nepochybné - padati na váhu právě jen tvar obalu, 
a nikoliv to, že prášky vyráběné a uváděné do obchodu žalobkyní jsou 
v obalech trojhrantlcých nebo trojúhelníkových, kteréžto pojmy takovým 
zákazníkům budou patrně zcela neznámé. Ostatně prášky žalobkyně 
kupují i osoby dospělé a jest tuto věc proto posuzovati s hledi,ska prů
měmého zákazníka (rozb. Č. 14520 Sb. n. s.), pro kterého tu zaměnitel
ností nebude. A nemohou-li obaly žalovanou užívané vésti k záměně 
se zbožím žalobkyně, nemůže se jednání žalované příčiti ani předpisu 
§ 11, odsl. 3, zák. proti nekalé soutěži. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednání a nové 
rozhodnu ti. 

ó ů vod y: 

Podle§ 1 zákona proti nekalé soutěži může se proviniti proti dob
rým mravům soutěže, kdo využije cizí myšlenky; to se muže, státi na př. 
tím; že jeden soutěžitel nap'odobí uspořádání výkladu druhého, jež to-
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hoto stálo práci a peníze, a jestliže. ho druhý" třeb~lS. zatím ~':,z vla,s5-
niha zisku, připraví o ovoce Jeho pracc

o
; to nenl. sluSI1; v sou tezI. Mu::e 

jíti také o napodobení zboží, jeh,o,vzoru, a~l.ebo Jeho upravy, nebo ~pu~ 
sobu výroby, kde si druhý soutezltel, ?SVOjl ovoc~ mysl<;nky nebo uSIll 
druhého soutěžitele na jeho újmu. Muze se tak stal! take u obalu, j est
Iiže si jeden soutěžitel zvolí nějaký obal, kt~l:f je třeba líb~~ý ,svd,U 
úpravou nebo tvarem a t. p~(\., ~Ie druhý ~?utezlt:l, Ihned zm,an oc~k~~ 
vaný a zasloužený úspěch tun, ze lhn,<;d u.zl]e stejn.eho. balen; .. N,:zalezl 
tu zatím na tom, zda je takov~to, zanze~1 v pod~lku p;-? .n';J .lIZ take 
příznačné; tu' jde na prvním mIste o to; ze ta~oveto. pocrnanr je s hle
diska dobrých mravů neslušné. Jako v,ubec vsude j1nd~, al;1 zde nelze 
ovšem stanovití nějaké praVIdlo ,do vsech po?ro??osh, jez by: mo~lo 
býtí spolehlivou směrnici pro ysechny. r;rozne"pnpady, p;otoze ~zdJ: 
záleží na konkretních poměrech jednothveho pnpad,:, pomer<;ch, mlst?1 
vzdálenosti a časových i jiných okolnostech, ale ovsem musI vzdy pit 
o jednání které' v důsledcích hospodářských není indiferentní potud, 
že by vubec nemohlo býti na újmu postiženého soutěŽItele; Z t~ho je 
vidětí, že tu právě ony zvláštní sk~tkové okolnosit konkretrnho pnpadu 
musí býti náležitě probrány a uvazeny. 

V souzeném případě tvrdila žalobkyně, že si zvolila trojúhehlíkové 
balení šuměnek, protože se takového balení v ~?rrrto ~boru, do te d?by 
anebo v té době neužívalo a že chtěla takto odltslh sve zbozl .od ]In.eho 
zboží. Také takový způsob balení - do líbivých sáčků troJúheln,lko~ 
vých - mohl by se uznati za plodnou myšlenku v obchodnrm podmKa111 
s hlediska hospodářského, třebas by šlo o o věc zcela, jednod~chou a 
prostou, a podle poměrů mohl by se ten zpusob bal':,111 ~tatl zakladen: 
hospodářských zájmťt a tudíž také och:a~y, pO'dj,~ dO'tce.;reh? ustanoveni 
zákona, a tO' právě pro ten obor podmkam, toitz pro sum,enky. Tu by 
nebylo rozhodující pouze to, že sna?,iiž,?řive někdo tak,:veho nebo po
dobného baleni pro tento, druh zbozl uZlval, a z?a tak clmla l11ma B., 
o níž se žalovaná zmiňuje, když potom onu myslenku opustrla a z n~ 
netěžila; to zajisté nepřekáželo ani žalobkyni, aby, se ona s~rrra .on~ 
myšlenky uchopila' a osvojila si ji, protože tak neza,sahla clo n!"1 pravn! 
sféry, 'tím méně ovšem by to. bylo závadné, kdyby: byla zalobkyne 
sama - bez oné souvislosti s brmou B. - pOjala myslenku takovehoto 
balení. Nepadalo by na váhu ani to, že se sn~d podobného n':,bo tako~ 
vého balení užívalo v jiných o,bo,:ech, třeba pnbuznych" protoze by ant 
tak nebylo zavedení onoho zpusobu obalu pro sU~len,ky, te.dy pro 
u r čit Ý dr u h z b o ž í, bez h?~podářského a p,r~vnlho vY,znam~, 
kdyby se tento způsob obalu, ať jlZ z jdkychkoh pnčm, v kruZI~h ~a
kaznických pro tento druh zboží stal oblib~ným a proto pro podm:k za~ 
lobkynin úspěšným. Slušná konkurence ma skoro ~eom~zene n:oz~?sit 
úpravy zboží a jeho balení k tomu cíli, aby je zakazn!ctvu pnbh~ll~ 
a pro ně jeho sympatie získala, takže ne',"usí n,ezt:~t~e.~ah.a~1 pra~" 
k onomu způsobu úpravy zboží nebo baler;l, Jehoz uzlva jlZ )1~y sou5e-
žitel s úspěchem. Nejde o to, že by tu mely nebo mohly byit pro za
lobkyni zmonopoHsovány do všech důsledků nějaké geo~let:ické útva!y 
anebo určité barvy, které prý jsou obecným majetkem, nybrz rozhodUje, 
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že si soutěžitel nedbaje jiných možností, zvolí právě ono vybavení zboží 
nebo obalu co do onoho geometrického útvaru anebo právě ono sesku
pení barev, kterého užil druhý soutěžitel a na němž on buduje svou 
reklamní nebo jinakou činnost podnikovou. 

Ve speciálním skutkovém ději § ll, odst. 3, padá více na váhu, zda 
ono - d!llsledné - u,žíváni zvolené úpravy balení dosáhlo v praks; ta
kového účinku, že se stalo mezi zákazníky příznačným pro podnik ža
lující firmy a pro zboží z něho pocházejicí. žalobkyně tvrdila, že tomu 
tak jest, a nabizela o tom dllkazy. Soudy však té otázce nevěnovaly 
valné pozornosti, zabývajíce se více otázkou zaměnitelnosti, která zajisté 
není bez významu s hlediska § ll, odst. 3, ale aní s hlediska § I zák. 
proti nekalé soutěži. Tu však v obou směrech jak přízna,čnosti, tak také 
zaměnitelnosti, maji význam skutkové okolnosti a otázky, jež nebyly 
dosud náležitě probrány, takže ani právní posouzení věci nemůže býti 
spolehlivě uóněno. Záleží tudíž v souzeném případě na tom, jak da
lec je právě jen ona pouhá forma trojúhel,níku sama skutečně tak 
rozhodujícího a dalekosáhlého významu, že by zrovna jen ona pouhá 
trojúhelníková forma sama bez zřetele na grafické provedení a na roz
mčry i jiné o-kalnosti, na něž jak soudy, tak i strany poukazovaly, byla 
mezi zákazníky, jimiž jsou ,převážně děti (jak sama žalovaná nepřímo 
doznává), rozhodující pro rOzlišení a ;ndividua1isacl žalobkynina zboží. 
Tu; jest uvážiti, že jsou zde ještě také jiné znaky u žalobkynim zboží, 
které mohou padati na váhu v tomto směru, a to označení výrazem Ex
šU1TIěn~y zvláštním vyobrazením a pak ještě výslovným označením firmy 
L.-P. Zalobkynt' mluvÍ také o ):)trojhránku Ex« - to jest onen výraz, 
který měl patrně na mysli procesní soud. Bude tedy důležité objasniti 
a vyšetřiti) zda se mezi zákazníky klade větší nebo menší dúraz na ten 
nebo onen způsob označení p'ů"odu a zda ten' neb onen zpúsob oma
če.n~ 1:1ezi nimi nemá buď vůbec žádn}r význam anebo význam zcela 
mlZlvy. Teprve až budou probrány a osvětleny tyto skutkové otázky, 
bude lze utvořiti si úsudek o tom, zda právě onen způsob balení v troj
úhelníčku má v souzeném případě takový význam, že by bylo možno 
posouditi jeho užití se zřetelem Ila časové poměry a na jeho oblíbenost 
n~bo výhradnost za jednání závadné s hlediska § 1 nebo § ll, odst. 3, 
zak. proh nekalé soutěži, a může-li míti pro žalobkyni vůbec ještě ně
jaký ~ýznam s hlediska jejích obchodních a hospodářských zájmů. Ony 
otazky nebudou však bez významu ani při zkoumání zaměnitelnosti 
a z ní vyvozované možnosti maJetkové újmy, protože bude záležeti na 
tom, co zákazníci právě v těch kruzích považují za rozhodující k indi
vidualisaci žalobkynina zboží. V otázce zaměnitelnosti nebude bez vý
zn~.rnu) ~e zbo~í je?t u,r~eno pře~ážně pr~' děti a že ony je kupují a že 
teoy take na ne .ma byh snad pusobeno J zvolenou úpravou trojúhelní
kového baleni. Že tu má a může býti hleděno na mentalitu dětí jako 
spotřebitelů anebo zákazníků) nelze upříti) a vyplývá již také z úprav V 

a ,~bsahu reklamy žalované firmy. Nezáleží ovšem na tom, zda dítě má 
pOJel'; o formách planimetrických nebo stereometrických, nýbrž jde 
o p r, e d s. t.a v~, to Jest obraz balení, které si do paměti vštípí a 
s mmz spoJuJe predstavll určitého zboží a určitého -požitku a jež si může 
zapalnatovati spíše než označení slovní. Takovou představivost při-
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znává dětem i odvolací soud, a proto trojúhelníková forma obalu právě 
u dětí nemusí býti bez hospodářského účinu a významu, ledaže by se 
ukázalo, že ani ony na ni váhy nekladou a zboží individualisují podle 
jiných jeho znaků. Podle toho bude tedy teprve na podkladě zjištěného 
skutkového děje možno posouditi, zda by k záměně mohlo dojíti právě 
jenom pro onu formu balení do trojúhelníku. Nelze tu nechati bez po
všimnutí, že' na sáčcích žalované je firma »0.« uvedena jen na rubu, 
že však zcela chybí na líci. Označení "Oasa«, třebas je odchylné od 
označení na sáčcích žalobkyně, nemusí tu padati na váhu, když nevylu
čuje domněnku, že by mohlo jíti o žalobkynin výrobek, což nevylučuje 
ani vyobrazení dvou skřítků, o němž sám procesní soud právem uvádí) 
že je velmi nezřetelné. Ani rozdíly v ostrosti úhlů a základny pro tisk, 
nemusí podle okolností míti rozhodující význam, ani to, co žalovaná 
uvádí o formě kornoutku, o který zde nejde. V naznačených směrech ne
mÍlŽe tedy býti zatím věc spo1ehlivě posouzena, přezkoumána a rozhod
nuta bez vyjasnění skutkového podkladu, jak bylo' nahoře naznačeno. 

éís. 16380. 

I. Soud povolující exekuci jest oprávněn přezkoumati výpočet zbytku 
vymáhané pohledávky podle vykonaných plateb, jak je udal sám vymá
haj!d věřitel v exekučním návrhu. 

ll. Vykonateinost usneseni o povolení exekuce nezávisí v útratDvém 
výroku na doručeni příslušného usnesení povinnému. 

(Rozh. ze dne 8. října 1937, R II 398/37.) 

Srv. ad l. č. 9940 Sb. n. 5., ad ll. v témž smyslu č. 11805, 11918 
Sb. n. s. 

Vymáhajíci věřitel podáním ze dne 3. května 1937 (E 658/37), 
v němž udal, že povinný zaplatil na vymáhané vykonatelné pohledávky 
dne 4. prosince 1936 5.025 Kč, navrhl, aby mu byla podle platebního 
rozkazu okresního soudu v Z. ze dne 1. července 1936, Č. j. U '646/36-1, 
povol,ena k vymožení uvedených vykonatelných pohledávek ve zbytku 
8019 Kč s 8% úroky od 9. dubna 1937 exekuce na svršky, a podáním 
ze' dne 8. května 1937, (E 719/37) navrhl, "cby nm byla pro tytéž pohle
dávky a dále útraty lllobilární exekuce, 203 Kč 90 h, povolené pod 
E 658/37, povolena proti povinnému exekuce nuceným zřízením 
práva zástavního a vnucenou správou ideální spoluvlastnické polovice 
n·emovitostí, patřící povinnému. S o udp r v é s t o I i c e po,volil žá
dané exekuce podle návrhu. Re kw r sní s o u d povoHl je tolíko pro 
částku 6.099 Kč 40 h s 8% úroky od 4. prosince 1936, kdežto oba 
exekuční návrhy co do vyšší částky, jakož í návrh na povolení exekuc, 
nuceným zřízením zástavního práva a vnucenou správou co do útrat 
mobilární exekuce 203 Kč 90 h zamítl. D ů vod y: Oběma usnesením, 
na něž si povinný stěžuj'e, byla povolena exekuce k vymožení pohle
dávky ve zbytku 8.019 Kč s 8% úroky od 9. dubna 1937. Rekurs je 
\' tom směru odllvodněn. Pllvodní pohledávky podle exekučních titulů 

II 
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U 646/36, U 791/36 činily 4.990 Kč s 8% úroky od 31. srpna 1935 a 
utraty 73 Kč 60 h, dále 4.950 Kč, s 8% úroky od 1. srpna 1935 a útraty 
75 Kč. Podle vlastních údajů vymáhajícího věřitele samého v exekuč
ním návrhu zaplatil povinný dne 4. prosince 1936 5.025 Kč, aniž blíže 
uvedl, na co platí, takže pohledávka zbytková měla býti vypočtena po
dle stavu, kdy se placeni stalo, tedy podle stavu dne 4. prosince 1936. 
8% úroky z pohledávky 4.990 Kč od 31. srpna 19'35 do 4. prosince 1936 
činí 503 Kč 41 h, takže přičtou-Ii se k tomu útraty 73 Kč 660 h, činilo 
příslušenství pohledávky s platebního rozkazu U 646/36 dne 4. pro
since 1936 577 Kč Ol h. 8% úroky z pohledávky 4.950 Kč od 1. srpna 
1935 do 4. prosincc 1936 činily 532 Kč 39 h, takže, čítaje v to i útraty 
75 Kč, činilo celé příslušenství pohledávky z platebního rozkazu 
U 791/36 ke dni 4. prosince 1936 607 Kč 39 h. Celke'l11 tedy činilo při
slušenství ke dni 4. prosince 1936 1.184 Kč 40 h. Platbou konanou dne 
4. prosince 1936 ve výši 5.025 Kč bylo zaplaceno celé příslušenství 
1.184 Kč 40 h a zbyia částka na jistině 3.840 Kč 60 h. Srazí-li se polo
vice uvedného zbytku jistíny 1.9,z0 Kč 30 h z pohledávek 4.990 Kč, 
dojde se ke zbytku na jistíně obou pohl,edávek, a to 3.0669 Kč 70 h, 
3.29 Kč 70 h, takže neuhrazený zbytek jistiny byl dne 4. prosince 1936 
6.099 Kč 40 h a od toho dne přísluší ovš'em vymáhajícímu věřiteli opět 
8% úroky. Hledíc na I:ekurs byla proto výše vykonatelné pohledávky, 
k jejímuž vymožení byla ex,ekuce povolena, stanovena, jak shora uve c 

deno. Odůvodněn jest í rekurs povinného, pokud v napadeném usne
sení byla povolena exekuce též k vymožení útrat 203 Kč 90 h, stano
vený·ch při ,povolení exekll'ce E 658/37. Vždyť přece mobilámí exekuce 
E 658/37 byla povolena podle návrhu vymáhajícího věřitele na přihlá
šení a byla provedena teprve dne 2.0. května 1937, takže teprve tohoto 
dne dostal povinný do rukou usne:sení ze dne 4. května 1937, jímž byly 
útraty 2.03 Kč 90 h upraveny. Dne ll. května 1937, kdy byla k vymo'
žení tě·chlo útrat povolena exekuce, povinný vůbec o nich nevěděl, ne
mohl je "'platiti a nemohly proto hýti již ll. května 1937 vymáhány. 

.. N e j v y š. š i s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolaice, pokud 
JIm byla povolena exekuce E 719/37 í co do útrat mobilární exekuce 
203 Kč 9.0 h, jinak nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího věřitele. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti se stěžovatelem, že by soud exekuci povolující nebyl 
oprávněn přezkoumati, zda je správný výpočet vymáhajícího věřitele 
žádajícího o exekuci pro zbytek jeho pohledávky, na kterou povinný 
podle údajů konal určité platby. Rozh. č. 994.0 Sb. n. s., jehož se stě
žovatel clovol:ává, se na souzený přípacl nehodí. Jest ovšem zřejmé, ž-e 
soucl ipovD'lujícíexekuci sitm nemMe zkoumati, zda nárok vymáhajícího 
věřitele zanikl událostmi nastalými po vzniku exekučního titulu, avšak 
zde je případ jiný. Vymáhající věřitel t:otiž v exekuční' žádosH sám 
udal, ko.Jik povinný po vzniku exekučního titulu na dlužnou pohledávku 
zaplatil. Pouze výpočet vymáhajícího věřitele nesouhlasil s výpočtem 
rekursního soudu co do částky, která ještě po částečném zaplacení vy-
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máhané pohledávky zbývá. ~a st~žov,atel aní n~tvrdí, že, ~y výpočet :'~
kursního soudu nebyl číselne spyravny, a. len 11-:c: za to, ze soud nemuze, 
. ho výpočet přezkoumávati. Lec v tom jest stelOvatel na omylu, nebot 
Jerávě dovolávané rozhodnutí nejvyššího. soudu .č. 994.0 Sb .. n. s'"uva.dl 
iIále, že soud povolující exekuo J~st va~an! uda'l~ vy:~~haJlc;~o ventele. 
Právem tedy rekursní soud ~~Ihledl k uKla]!. vymaha]IcI~o v.e:ltele,,~ohk 
'iž bylo zaplaceno, a přepocltal. SI,. zda vypočet vy.maha]I~:hn ventele 
~o do zbytku pohledávky j.e sprav~y .. Am rozhodn~l! ~elvysslho soudu: 
.. h' se ste'z'ovalel dovolá"a v,e spoJem s § 1416 obc. zak., se na souze,lY 
jlC z . - . I' . k' dl kuč ,. d ehodí neboť exekuční soud ma' povo ll! exe UCl po e exe -pnpa n , , ' . t . 
!lího titulu a možný kO!1lOkorentm pomel' nema u vyznar;'u. 

Jest však dáti stěžovateli za pravdu. co do útrat, ~03 Kc 90 h, stano-
'ch exekuci E 658/37 -piro ktere byla rovnez povolena exekuce 

veny v _ ,- _' I ". k' E 658/37 
E 719/37. Není totiž závažné, že usnesenr pOl'O up CI exe UCl 
b 10 povínnému doručeno až 20. května 1937, kdezto exe~u;e E 719/37 

Y I .. , II kve'tna- 1937 neboť to na v)'konatelnostr utratove po-povo ena ]IZ . '." , ,,' ' ,k _ 
lrl'edávky za exekuční návrh nIc nemem, nebot povolenrm, exe uee ~ro 
půjčil soud svému výroku vykonatelno·st (~~ 67 a 78 ~x. 1'., 52~ c. 1'. ;. 
rozh. Č. 11805 a 11978 Sb. n. s. a Komentar Neulll"lll1\1V k ex. r., 2. 1')-

dání, str. 15). 

čís. 16381. 

Pořad práva. ,'" "h 
Příslušnost řádných soudů 'pr~ za~obu,)1z ~ p~odatel moto~ov~ ~ 

vozidla, který si vyhradil vlastmc}>e pr~vo az ~o ,upineho zaplacen~ kupn' 
ceny domáhá na československem statu vydam (zaplac~nť) ~drzeneho 
přebytku (hyperochy) z dražebnlho výtěžku za ~otoroye ~oz,d!o zaba
vené a vydražené v berní exekuci, vede~é prott kup,~eh ~oz,dla pro 
dlužné přepravní daně z motorových VOZIdel (§ 75 zák. c. 198/1932 
Sb. z. a n.). 

(Rozll. ze dne 8. října 1937, R II 463/37.) 

Berní úřad v M. zahavii roku 1934 u povinného dlužníka Matěje J; 
berní ex.ekucí nákladní automobil k vymo-žení přepr~V'ní daně .1.192 Ke 
s příslušenstvím. Dne '/. září 193'5 bylo zabavene motorove vozl~lo 
v exekuční dra~bě pmdáno za ,4.336, Kč 70 h. Z, uV,ed~ného ď;aže?nlho 
výtěžku byla po srážce kolkovneho uhrazena,clotce~a pr.epravm da~, p~
živající na zabaveném vozidle zirkonnéi10,~astavmho prava. Tvrdlc" ze 
uvedený nákladní automobil prodala MateJI J. s vyhra~ouo vlastl1lc~eho 
práva až do úplného zaplacení kupní ceny, na kterou ]I mstal Matej J. 
dlužen nedoplatek 4.812 Kč 20 h, takže její vyhraze;oé vlast~lcké, pravo 
k vozidlu, o které jde, nezaniklo před exekučHl drazbo~, a ,ze d,:c~?d
kový kontrolní úřad v M. byl oprávněn uhradIl! Z d~azeb~lho. vyte~ku 
jen přepravní daň 1.192 Kč, která ovšem podle zákonnych prc,dplsu v.azl~ 
na vozidle, požívajíc přednostního zákonnéh~ ~ástavního práva; mkolI 
však zadržeti i přebytek (hyperochu) z exekuclllho 'prodeJe vozu a, ~po
tře bili ho na jiné neprivilegované daňové pohle~avky ~ro,h MatejI J., 
domáhala se žalující firma žalobou, podanou n~ zalovany ceskosl~:en
ský stát, vyplacení přebytku (hyperochy) v častce 2.928 Kč s pn sl u-

I '. 
1 
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~ell~;t~ím. Proti ža~obnímL~ nároku namítl žalovan)1 mimo věcné námitky 
I nep.npustnost poradu prava. S o udp r v é s t o I i c e zamítl námitku 
nepnpu~tnostJ pořadu práva a uznal ve věci samé podle žaloby. Od
:- o I a c I ~ o u d vyhověv námitce nepřípustnosti pořadu práva, odmítl 
zalobu. D u vod y: Nem sporu o tom, že jde o berní exekucI kterou 
p,:ovedl. berní úřad v M., a že v ní byl zabaven u dlužníka Matěje J. 
l1~kla~tnl ,aut?;1l0bl! ~v vymože:1í přepravní daně, že zabavený automDbi1 
b} I plOda~, cast vytezku upotrebena na zapravení přepravnl daně a oře
bytek ~1l0ze~1 do finančních ~teposit berního úřadu v M. Jde tedy o' vy
,::~han! dam .nebo Jlnych vereJných dávek správními úřady, jež jest věci 
~~~eJI:eh? pra~a a upraveno v zákoně o pří111)Tch daních. Do této veřejno-
1"aVl11 .č1l1nostJ mohou soudy zasahovat1 jen potud, pokud to zákon sám 
dovOluJe .. Zákon. o přÍ1,:1ch daních dopoušt~ zása~. soudů v případě § 370 
a § 38L_.l,vecl. zak. o pnmych damch. V nasem pnpadě nejde však o ža
lobu pfl[~ustnol1 P?dle § 370, odst 3, řeč. zák., poněvadž není ani 
tvrzeno, .ze by se zalobkyl;ě dom~hala svého nároku pře d prodejem 
zabaveneho aut~mo?J!u, nybrz o zalobu na vydání přebytku z výtěžku 
podle § 382 clotc. ;."k .. Nezachoval-li se však finanční úřad podle § 382 
uved. zák., ~ ne;lO

o
zll-l! přebytek u okresního soudu, není v zákoně po

skyt~uta u~castmkum z."l?ba na vy?ání tohoto přebytku. Nelze se tedy 
domahatl zalobou vydam tohoto prebytku ani tehda, kdyby se věc po
su~ovala ~ hkcllska bezdůvodného obohacení, neboť i tll by šlo o pOlněr 
vereJnopravl11. Odúvodněnému odvolání bylo proto vyhověno. 

" N e j v,! Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice v otázce 
poradu prava a odvolacímu soudu uložil, aby o odvolání znOVll rozhodl. 

Dů v o cl y: 

_ Podle .ž~lobníllO přednesu se žalující firma lla žalovaném domáhá 
zazalo~ane castky Jako hyperochy z titulu tvrzeného p r á v a v I a st
~; c ke h o k nI, tvrdíc, že žalovaný jí bezdůvodně odpírá po skonečné 
lIZ ben:1 exekUCI tuto hyperochl1 vydati. Žalující firma právem uvádí 
ze berl11 exeku;1 na. exeku~~ě prodan~ auto,:,obi! ani nemohla odporo~ 
v~Íl pocHe § ~,,7 .zak. o. pnmych da~lch, Jezto šlo o vymožení dlužné 
pr~pl avm ,dalle ,vaznoUCl na ~xekučne prodaném automobilu zákonným 
P:itve n:,.zastavlllJTI. (~ 75 zák. v~. 198/1932 Sb. z. a n.), jak ialovaný 
pnpous,l. Nedomaha se takecastky, kterou žalovaná stmna zúčtovala 
z dražebního výtěžku dne 10. září 1935 na vymáhanou daňovou pohle
clavku v pro;p~ch daňo~ého dlužníka a exekuta Matěje J., jemuž žalující 
f"'~Ja exekucn~ pmdane vozIdlo před tím prodala, jak tvrdí, s výhradou 
prava vlastl1lCKeho. Podle toho nejde v souzeném případě vůbec o ža
IO,bu ~e .. smyslu§357 zák. o přímých daních. Nebylo proto důvodu, aby 
p;ed J'e'JIl11 p~da11Im byly splněny podmínky druhého odstavce řečeného 
z«konneho predpl'su, a nemusil v té příčině "mi žalobce nic tvrditi ani 
soud nic zkot1l:1ati. žalpba, o niž jde, jest žalobou z p r á v a v I a' st
nIc ke h o. Jez s berm exekucí má jen to společné, že jejím předmětem 
test hyperocha, vZl11klá v berní exekuci. Rozhodování o nároku soudem 
zalobou vymáhaném) neb-yio však odňato řádným soudťml Žádným práv-
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nim předpisem, zejména ne zákonem o přímých daních č. 76/1927 Sb. 
z. a n. (§ 1 j. n.). žalovaný háje opačné stanovisko, marně poukazuje na 
uvedený zákon. Především jest uvážiti, že berní exekuce byla pž dne 
10. září 1935, tudíž dávno před podáním žalobv, skončena. Pro složení 
hyperochv k okresnímu soudu ve smyslu § 382 zák. Č. 76/1927 Sb. 
z. a n. nébylo podkla~u, jak v'yplývá z o?sahu._ber?ích spi~ů exekučních 
'a jak připouští sám zalo~an~. NeobsloJ; tUdlZ. na~n:tka, ze ro~I1Odnuh 
o souzené žaiobč znamena zasah do vereJl10pravlll cml1ostt) JaKOU Jest 
vymáhání daní a c1ável~. O to tu_.vůbec nejde. Pokud by však v s.o~zen~I:' 
případě měl význam .zakon o"pnn:~ch d:"l11ch pro r~zhodn,uh ota~Ky ~f1,
pustnosti pořaclu prava, sluSI uvazltl, ze z Jeho predplsu vyplyva, P,( 
to 111 U nasvědčují zejména §§ 366, odst. 8, 357, odst. 2, 370, odst. 3, 
i 382 odst. 1, 2 a 3 řeč. zák., že t a k é zákon o přímých daních, pokud 
by sám nestanovil opak - a v souzeném případě jej nestanovil - po
nechal z á s a li n ě ochranu a rozhodování o soukromých právech a 
nárocích v berní "exekuci řádným soudům. Na v~cí nic nemění, že v ně
kterých případech může řádný soud rozhodovati teprve, nebyl-li nárok 
nebo právo uznány příslušným exekučním úřadem. To jest jen vý]1mka 
z pravidla, čemuž nasvědčuje účel, pro který' byl~ clo zálwna potat~: 
totiž, aby se předešlo zbytečným s o u dnI m sporum, Jak o tom ~vedcl 
důvodová zpráva k zá:ko'nu (§§ 356, 357 řeč. zák.). Pokud odvolacl soud 
poukazuje v odůvodění svého názoru též na předpis § 370, odst. 3, uvecl. 
zá:,;:,) činí tak neprávern, neboť žalobou není vymáhán žádný z nároků, 
iež má dotčený předpis na myslÍ'. Pokud žalovaný v odvolání poukazu}e 
na rozhodnutí Č. 14082 Sb. n. S., stačí uvésti, že se na sOUlzený případ 
nehodí. Zda žaloba j-est věcn-ě odůvodněna, nelze ovšem zatím v tom to 
řfzenÍ' 'Q rekursu rozhodova'ti. 

čis. 16382. 

Nekalá soutěž (zák. č, 111/1927 Sb. z. a n.). 
Při ochraně zevnějších zaHzení podniku nerozhOduje pouhá priorita 

jejich užíváni a může se ochrany té dovolávati i mladší podnik, stalo-li 
se ono zařlzenl pro něj přiznačným. Stane-Ii se takové zaHzooí pří
značným pro vice podniků, nemůže Se žádný z nich ve vzájemném po
měrl! dDvolúvan ochrany podle § 11, odst. 3, zák proti nekalé soutěži. 

Núzev časopisu je zvlaštn! zevnější zařízeni podniku vydatele éaso
pistl (§ 11, od&t. 3, zák. proti nekalé soutěži). 

(Rozh. ze dne 8. října 1937, Rv II 516/37.) 

žalující firma »M.«, akciová společnost pro grafický průmysl a IM
kladatelství v P., majitelka a vydavatelka peruodického časopisu »Praž
ský Hustrovaný zpravod'aj«, se na žalovaném Bohuslavu V., majiteli 
a vydavateli periodického č"sopisu »Ilustrovaný týdenní zpravodaj«, 
domáhá žalobou výmku, že žalovaný jest povunen zdržeti se další-ho 
užívání slov »Ilustrovaný zpravodaj«) a to obou s'ouča'Sně v titulu jím 
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vydaného časopisu, nebo učiniti v zákaznickém styku a v titulu svého 
časopisu rozeznatelnost zabezpečujicí, a že žalobkyni přiznává se opráv
nění uveřeiníti v určitých časopisech pravoplatný rozsudek i s podstat
nými důvody na útraty žalovaného nepřevyšujíd 5.000 Kč. K odůvod
nění žaloby přeclnesla: Periodický časopis pod názvem »Pražský í1u
strovaný zpravodaj«, vydávaný žalobkyní po mnoho lel, dosáhl deseti
tisícového nákladu a jest rozší'řen nejen po celé republice, ale i za hra
nicemi, a jeho titul, zejména, slova »11 u str o van Ý zpravodaj« se 
v kruzích zákaznických stal příznačný pro podnik žalující firmy. Žalo
vaný však počal teprve později vydáv"tí časopis »I1u,strovaný týdenní 
zpravodaj«. Oba uvedené tituly jsou prý zaměnitelně podobné, neboť 
se skládají z toto·žných slov pouze s tím rozdílem, že časopis žalující 
firmy má přívhstek »Pražský«, kdežto časopis žalovaného pří!vlas'tek 
»týdenní'«. Tento rozdíl však n'ení průměrný zákazník při průměrné s to 
postřehnouti, a to tím spíše, že se v zákazniokých kruiZÍch st"lo samo 
ozn"čení »20pravodaj« omačením příznačným pro časopis ž"luFcí firmy. 
Žalobkyně dále uvádí, že dokud časopis, vyďávaný žalovaným v M. O., 
měl pouze místní (lokální.) význam, nebylo nebezpečí záměny pro ža
lujíd firmu zvlášť významné, avšak nyní, kdy jes;t soustavněji propa
gován také v zemi české, stouplo nebezpečí záměny ma!čnou měrou 
a také skutečně úkazníci řečené čawpi,sy neustále zaměňují, jak je 
zřejmé z korespondence docházející ž"lobkyni. Kromě toho je značný 
rozdí·1 mezi obsahem a úro-vni obou časopisů. 

Proti ža],obě namítl ža]ovaný,že vydává v M. O. již po 14 let časo
pís pod názvem »lIu1strovaný týdenní zpravodaj«, který se prodává všude 
v prodejnách po 1 Kč. ŽaJlobky1fiě pak svůj časopis »Pražský ilustro
vaný zpravodaJj:« prodává za 80 hal. Oba řečené časopi'sy se však liší 
již svým n.ázvem, způsobem vytištění, formátem, pap-í-rem a jinými znaky 
do té míry, že záměna obou časopisů je úplně vyloučena a wzdílnosl 
jejich n.a první pohl~ed patrná, takže zákazník pwstřed'ní pozorovací 
schopnosti a prostřední inteligence nemůže zaměniti časopisy, o něž 
jde, neboť průměrná po-zornost vylučuje jakýkoli.vomy-l. Mimoto si 
žalohkyně nemůže pHsvo}ovati nárok na ochranu n.ázvu »I1ustrovan\r 
zpravodaj«, poněvadž tato slova jsou jen z-cela všeobecným označeni;' 
toho, že běží o časopis obrázlmvý. Kromě toho se hlavička názvu časo
pisu vydávaného žalov"ným nápadně liší od hlavičky časopisu žalující 
firmy a té·ž to způsobuje přímo okatou rozdílnost. Rovněž docela nezá
vaclně vychází a jest rozší,řeno mnoho časopisů pod názvem »Zpravodaj 
Chrudimska, Zpravodaj PřfbramskaJ, Cestovní zpravidaj č. S. D.« atd. 

Soud prvé stol'ice zamítl žalobu. Důvod,y: Jest ovšem 
správné, jak soud zjišťuje ze svědeckých výpovědí a z předložených 
korespondenčních lístků, že několik zákazníků dopsalo buď na adresu 
»Moravský zpravodaj«, Brno, nebo na adresu žalující firmy, nebo re
dakce íJulstrovaného m o- r a v s k é h o zpravodaje v B., o za'slání určí
téhoo románu a že někteří< z nJ,ch žádali, aby jím bylo zasláno o několik 
výtisků časopisu »zpravodaje« více, avšak z tohlO ještě neplyne, že by 
se títo zákazníci při objednávce onoho románu· mýlilf v totožností časo-
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pislI žalující firmy s časopisem žalovaného. A jen ta skutečnost jest roz
hodující, neboť nekalé soutěže podle § II zák. proti nekalé soutěži 
dopouští se ten, kdo užije jmé~a" firmy, neb?_ zvláštního oz~ačení pod
niku nebo závodu takovým zpusobem, ze muze z toho vze]llt ve styku 
zákaznickém zámě'na s jménem, firmou, nebo zvláštním označením pod
niku nebo závodu, užívaným po právu již jiným soutěžitelem. Při tom 
nutno. klásti zvláštní důraz na slova zákona »ve styku zákaznickém<<
Podle smyslu uvedeného záckonného ust211"ovení se tedy musí záměna na
bízeného zboží státi ve styku se zákazníkem, I. j. m:usrl by zákazník 
při nabídce nějakého zbož!. býti ~ved:n v 0t;',yl a zaměln~ti j<; právé pro 
nápadnou podobnost ZbOZ1, nablzeneho dvema nebo nekoltka vyrobcl 
nebo podníkateli. A to není v souzeném případě naprosto možné, neboť 
se »zpravod·aj«, vydávaný žalující firmou, liší diametrálně od »zpravo
daje«, který vydává žalovaný, a to nejen hlavičkou ~ titulním listem: 
nýbrž i firmou, tiskem, papírem a obsahem, a ty rozdlly hned na prvnl 
pohled i pod.průměrnému zákazníku bijí přlmo do oči, o čemž se soud 
přesvědčil porovnáním obou těchto »zpmvodajů«. I když tedy, jak bylo 
výše řečeno, různÍI zájemci o určitý román snad i přfmo žalujíd firm~ 
dopsali a objednali při lom o několik výtisků čas.opisu více, nelze z toho 
ještě nic vyvozovati, co by svědčilo proti žalovanému, neboť oni zá-

. jeTIld zřejmě oba zpravodaj'e ani neviděli, což zejména vyplývá z toho, 
že nepsali o román na adresu žalující firmy do Prahy, nýbrž někteří 
z nJ.ch na adresu Ilustrovaný zpravodaj, nebo Moravský ilustrovaný 
zpravodaj clo Brna. Záměna obou časopisů ve styku se zákaznidvem 
jest tedy naprosto nemožná. Žalobkyně však nemůže opírati ža-lobu ani 
o to, že se snad s,lo-va »I1ustrovaný zpravodaj« stala pro ni příznačná, 
neboť, jak soud zjišťuje ze svědeckých výpovědí, začala žalobkyně 
s vydávimím svého »zpravod:aje« někdy roku 1922 nebo roku 1 9·23, 
kdežto žalovaný někdy roku 1923- nebo 1924, takže tato poměrn.ě krátká 
doba nemohla v zákaz.mictvu vyvolati dojem něčeho příznačného, ze
jména "když, jak jest soudu všeohecně známo, i druhé časopisy mají 
podobný název. Ježto se žalovaný podle názoru soudu svým jednáním 
nekalé soutěže podle § II zák. p. n. s. nedopustil, bylo žalobu jako 
neodů'vodH'ěnou zamíltnollti. O cl voJ. a c í s o u d potvrdil napadený 
rozsudek. D ú vod y: Odvolatelka vytýká 1"O"zsudku soudu prvé sloEce 
hlavně nesprávné právni posouzení v otázce, že hyl souzený případ 
posuzován pouze s hledi'ska § II zák. proti nek. soul. a ni!koli laké 
podle § 60 autor. zák. a že má prvý soud za to, že není naprosto mo·žná 
záměna mezi oběma časopisy, vydávanými spornými stranami, z' dů
vodů uvedených v napadeném rozsudku, zejména že tu jesl zákaznický 
styk naznače,ný v § II zák. p. n. s. jen tehdy, jestliže zákaznfk nabí
zené zboží vidí a ph tom j-est uveden v omyj a zaměňuje je právě pro 
nápadno.u podobnost zboží naJbízeného dvěma nebo několika výrobci 
anebo -podnikateli. Přípou-ště'Fc, že vzhled a zevní úprava obou časo
pisů, o něž jde, jsou od sebe naprosto odlišné, neboť v té příčině zji
štění soudu prvé slolice ani neodporuje, brojí odvolatelka proti dotče
nému názoru prvého soudu proto, že podle § II zák. op. n. s. stačí 
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k naplnění skutkové podstaty řečenéh,o zákonného ustanovení abstraktní 
možnost záměny obou časopisů, že taková zámč'na pro fonetickou po
dobnost názvů obou časopisů je nejen možná, ale i že k ní ve skuteč
nosti dochází. Odvolací soud však nepokládá právní názor prvého 
soudu v té příčíně v n"'padeném rozsudku vyslovený za nesprávný. 
Čtenář časopisu se ro.zhodne k odbírání anebo ke koupi toho nebo 
onoho časopi'5U zpravidla - výjimky tll' nemohou rozhodovati - pro 
obsah časopi'su (vědecký, literární, obrázkový) a není tu posledniho 
významu i zevní jeho úprava (tisk, uspořádání látky a pod.). Plyne 
z povahy věci samé a možno bez n"'dsázky tvrditi, že bude mizivě málJ 
těch zájemců, kteří se k odbíráni nebo ke koupi časopisu rozhodnou, 
aniž jej dříve, třeb",s jen zběžně, prohlédnou. Není tedy nesprávný ná·
zor soudu prvé slolice, pokud pří výkladu pojmu styku zákaznkkéh0 
ve smyslu § 11 zák. p. n. s. vychází z podmínky a z pravídla, že jest 
potřebí, aby úkazník časopis kupovaný viděl. Že pak v takovémto pří
padě jest záměna mezi oběma časopisy pro rozdíly svrchu už naz.na
čené ztěží myslitelná, odvolatelka se ani nepokouší popírati. Avšak 
i kdyby se vycházelo ze stanoviska žalobkynina, že totiž možnost zá
měny ohou časopisů nutno posuzovati' abstraktně jen podle znění názvů 
obou časop'sů bez zřetele na jeji,ch konkretní zevní úpravu, nelze sou
hlasiti se žaIobkyniným názorem, že by pro průměrného zákazníka a 
při jeho prítměrné pmomostí byla záměna možnir anebo aspoň pravdě
podobná. Pojmy »prítměrný zákazník« a »průměrná pozomost« je při 
předmětu, o který v sou,zené věci jde, vykládati poněkud odlišně od 
Jiných přípaclů, kde jde o zboží jiného druhu. Velké množství časopislt 
vydávaných a vycházejídch a skutečnost, že jsou zhotoveny z téže 
hmoty a že i v zevní úpravě právě pro toto množství bude mnohdy 
obtÍ"Žné zvoliti podobu rozlišující jednoi1ivý ča,sopi's od jiného, mají ",rc; 
v zápětí, že název, pojmenování časopisu, jest jedním z hlavních roz
lišujících zn,aků. A právě pro ono velké množstvi růmých časopisú, 
s nímž každý prúměrný čtenář a zákazník po>Čitá, čtenáři a zájemci vě
nují právě názvům a titulLtm časopisů pozornost poněkud zvýšenou, než 
tomu snad bývá ll' zboží jiného druhu. S takovou vyšší jakou,si měrou 
pozornosti mO'ž'no počítatí zvlášť tam, kde jde, jako jest tomu v sou" 
země věci, o název vzatý částečně z označení druhového (zpravodaj 
ilustrovaný) a užívaný closti často k označení časopisu. Naposled uve
dená skutečnost plyne z výtiskít p,ředlo,žených žalovaným ve sporu, 
totiž č",sopisů: Zpmvodaj čs. červeného kříže v M. O., Láze'ňský zpra
vodaj luhačovický, Zpravodaj středo moravské výstavy v Přerově, a 
taMé z dopisu Svazučeskosl'Ovenských vydavatelů a redaktorů časopisu 
a periodických listů v P. ze dne 16. červn,a 1936, podle něhož i'e větší 
počet listů v Českosloven,sku vycházejících, které mají v titulu pojme
nování »Zpravodaj« nebo »I1ustrovaný zpravodaj«. Zjištění soudu prvé 
stolice, že je rozšířeno mnoho časopisů pod názvem »zpravodaj«, od
volatel ske napadá, ale nikoli jako nesprávné, nýbrž jen proto, že ne
bylo prvým soudem odůvodněno a že neprávem soud prvé stolice to 
pokládá za notorické. Odvolací soud má za to, že při takovéto pozor-
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nosti, povahou věci samé vyžadované a také v běžném životě zachov::l
vané, jest záměna obou, časopisů skutečně velmi málo pravděpodobnó, 
a že tedy ozn",čení časopisu žalovaného názvem »lIustrovaný týdenní 
zpravodaj« na rozdíl od názvu časopisu žalující firmy »Pražský ilustro
vaný zpravodaj« nemůže zpravidla vésti v zákaznickém styku k záměně 
při abstmktním výkl"diw tohot'O pojmu ve smyslu žalobkynina tvrzeni. 
Jinak jest souhlasíti s odvolatelkou, že k průkazu zdržovacího nároku, 
jehož se touto žalobou domáhá, není potřebí, aby se záměna skutečně 
stala, nýbrž že stačí v té příčině jen možnost záměny. Nejde-li však 
o možnost záměny v naznačeném smys'lu, nelze mluviti ani o jednání 
podle § 11 zákona protí nekalé soutěži, ",ni podle § 60 autor. zák., který 
také předpokládá možnost záměny při průměrné pozomosti. Z kte,-é 
skutečností pak odvolatelka vyvozuje, že jednání to jest podřaditi i pod 
usbnovení § 1 zák proti nek soutěží se v odvolání vůbec derozvádí. 
Patrně má za to, že jed~ání žalovaného je proti dobrým illlravům sou
těže, avšak nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by tomu nasvěd
čovaly. žalobkyně 'opíral'" ,žalohnl nárok též o to, že se část názvu 
jejího časopisu »I1ustrovaný zpravodaj« stala pm ni pi'íznačnou, a brojí 
v odvolání i proti názo.nr prvého soudu, pokud se touto příznačn'ostí 
zabývá. Než otázku přímačnosti v té příčině nebylo potřebí zkoumati 
a nebylo třeba v tom směru provádětí důkazy n<tbídnuté žalující firmou 
jednak proto, že soud zaujal' stanovísko, že záměna obou časopísů není 
pravděpodobná, jednak také proto, že přizna'čností by se mohla žalu
jicí firma dovolávati jen pro celý název svého časopísu, nikoli jen pro 
někter.ou, jeho část. Jen pro úplnost budiž v této souvislosti podotčeno, 
že si odvolatelka nesprávně vykládá onu část rozsudkových důvodú, 
kde se otázka přívnačnosti probírá a kde jest zmínka o době vzni,ku 
obou časopisů. Poměrně krátká doba, nepostačujicí podle názoru soudu 
prvé stolice pro přízna'čnost, se nevztahuje na celou dobu po kterou 
časopís žalu:iíd firmy vůbec vycházel, nýbrž jen na čas'Ové ;ozpětí mezi 
ďob",m~ vzmku, obou časopisů v něm vytčen}'mi. Rozpětí to je skutečně 
v pomeru k delce doby, po kteroU' oba časopisy vycházejí, poměrně 
malé a není tudíž nesprávný úsudek soudu prvé stolice. že doba ta je 
přpi'š krátká, ~.ež a:by se mo~la část názvu jejího časopi~u státí pro ža
IU]Ic! firmu pnznacnou, kdyz Jest nesporné, že za nedlouho po vzniku 
žalobky~!na časopisu' :ačal vycházeti i časopis žalovaného, který, jak 
Je fO,vnez n'esporno, az do posledni doby, tudíž po dobu d'elší, desíti 
let, vycházel nemšeně vedle č<tsopisu žalující firmy. Odvolací soud 
souhlasí i v té příčíně s názorem soudu prvé stolice, že je ztěží mluviti 
o příznačnosti i jen části názvu časopisu vydávaného žalobkyní. Nebylo 
proto odvolání vyhověno. 

N e j v y Š š í so u do nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Zalobkyně se dotýká předpisu § 60 zákona o původském právu 
č. 218/!9~26 Sb." z. a n. v d,ovolán~ jen mimochodem, poukazujíc na to, 
ze pry receny precJp!s nezna oznacení druhové; jinak však ani v dovo-
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lání nedoličuje, proč má za to, že by souzený případ hledíc na zjištěný 
skutkový stav měl býtí posouzen také podle tohoto zakonného před
pisu. Právem upozornil žalovaný již v odvolacím sdělení; že pro takové 
posouzellí neposkytuje výsledek jednání po skutkové stránce d o s t i 
s P o leh I i v Ý pod k I a d. S odvolacím soudem lze souhlasiti, že jak 
u dotčeného předpisu, tak i v předpisech zákona proti nekalé soutěži jde 
v podstatě o stejný stupeň pozornosti, při čemž u případů posuzova
ných s hlediska zákona proti nekalé soutěži je třeba přihlížeti k průměr
nému zákazníku, kdežto u zakoO'a o původském právu mají význam 
osoby, které mají zájem o dílo podle jeho povahy jako díla na př. lite
rárního nebo jiného díla, o které pr<ivě běží. Netřeba řešiti otázky, po
kud se ony právní předpisy stýkají nebo dokonce kryjí, protože z dal
šího vysvitne, že by žal'obní nárok ani s hlediska § 60 původ. zák. ne
mohl býti žalobkyni přiznán. 

V souzeném případě nejde o užití jména, firmy nebo zvláštního ozna
čení podníku nebo závodu žalující firmy, jak to má na mysli § ll, 
odst. 1, z<ikona proti nekalé soutěži. Jen s hlediska tohoto přeclpisu by 
padala na váhu otázka priority do té míry, že by žalobkyne musila do
kázati, že svého jména nebo označení podniku již dříve' po právu uží
vala. Zbývá tedy jen předpis § ll, odst. 3, zákona proti nekalé soutěži, 
protože název časopisu, který je s hlediska zákona proti nekalé soutěži 
zbožím, lze uznati za zvláštní zevnější zařízení podniku žalobkynina. 
Správně ukazuje sama žalobkyně na to, že tu otázka pouhé priority ne
rozhoduje a že se ochrany smí s úspěchem dovolávati třeba také pod
nik mladší, jestliže se ono označení stalo příznačným pro něj. K přípa
dům, o nichž se zmiňuje dovolání, jest vsak připojiti ještě dalŠÍ možnost, 
že se totiž postupem času a sběhem okolností označení vžije mezi zá
kazníky pro oba podniky, že se v kruzích zákazníků každé z obou stran 
spojuje představa označení s podnikem jejich dodavatele a že se tak ono 
označení stane via facti příznačným pro oba podniky, což vede k tomu, 
že se žádný z obou ve vzájemném poměru nemůže opírati o to, že by 
označení bylo právě pro jeden z nich výhradně příznačné. V takovém 
případě pak již ve skutečnosti - v poměru obou takových podniků -
není označení pro žádný z nich příznačné a nezáleží na tom, že právě 
pro tuto o,l<olnust dojde náhodou: nebo z nedbalosti k změnám. Je právě 
na podniku, aby se vhodnými cestami postaralo to, aby p,říznačnost, jíž 
dosá:hl, nebyla rušena, a zanedbá-li, čeho je k tomu potřebí, není rozho
dující, z jakých úvah a důvodů se stalo. Tu se pak musí spokojiti sta
vem, jak se vyvine postupem doby. 

V souzeném případě je mimo spor, že také žalovaný vydává časopis 
s pozastaveným označením již od roku 1923 nebo 19'24. Tato skuteč
nost sama je dokladem, že k hospodářské existenci a k trvání této vyda
vatelské činnosti také žalovaný získal svůj kruh zákazníků, kteří časopis 
pod oním označením znají a odbíraj'í. To ostatně <ini žalobkyně sama 
nepopírá. Z toho však je viděti, že se ono označení stalo příznačným pro 
okruh zákazníků žalovaného pro jeho podnik nebo časopis aspoň stej
nou měrou, jak dosáhla žalobkyně příznačnosti pro svůj podnik mezi 
svými zá:kazníky. Když pak sama tento stav přivodila tím, že nezakro-
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čila, pokud se kruhy zákazníků setka!y' nebe: zk}ížily alespo~. v odby_tišti 
žalovaného - na Moravě -, nemuze s uspechem zakrocil!, kdyz se 
v soutěži střetla se žalovaným také v čechách. Tu jde již o soutěž ne
pohodlnou; se zřetelem na to, co bylo ř~čeno, nemusí vš~k jíti ,a,nejde 
o soutěž nekalou podle § ll, odst. 3, zakona prol! nekale soutez!. Ne
bylo by potřebí proto řešiti ani otázky, týkající se označeni druhového, 
ať v celku, O'ebo z části, třebaže ani v té příčině nelze než přisvědčiti 
názoru odvolacího soudu, který buduje také na vlastní znalosti poměrů. 

Neobstojí-Ii však nárok vyvozovaný z řečeného předpi,su zákoilla, ne
lze opravdu uznati" z č,eho by bylo možno vyvozovati zdržovací nárok 
s hlediska porušení dobrých mravů soutěže podle § I zákona proti ne
kalé soutěži, když by tu musilo býti přihlédn~to tak~ k o,kolnostoem, za 
kterých žalobkyně anebo také žalovaný oznacem svych casopisu volrlr 
v té formě, jak ho uŽíVi'.jí, a v čem by se byl tehdy žalovaný prol! dob
rým mravŮm soutěže prohřešil, anebo v čem by bylo lze spatřovati také 
ještě pro nynější dobu takové prohřešeni. Proto tu neni podkladu ani 
pro užití § 50 zákona o právu původském nehledíc ani na to, že by 
musilo býti uváženo, jde-Ii při označení periodického časopisu skutečně 
o literární dílo, jak je má na mysli autorské právo, nebo jenom ° ozna
čení zboží v soutěžitelském poměru. 

čís. 16383. 

Nemovitostí po.dle § 252 ex. ř. jsou veškeré věci, na něž jest vésti 
podle §§ 87 a násl. ex. ř. exekuci na nemQvité jmění. 

Na stavby, které JSQU vystavěny na cizím pozemku s úmyslem, aby 
na něm nezůstaly trvale (§ 435 obč. zák.), zejména na stavby zřízené 
poživatelem, pachtýřem, nájemcem nebo. jmou Qso.bo.u, mající omezené 
právo k pozemku, pro dQbu jejich Qprávnění a k jeho využití, jest vésti 
exekuci jen podle předpisll o. exekuci na nemovitosti v pozemkQvé knize 
nezapsané. Příslušenství uvedených staveb smí býti do. exekuce PQjato 
jen s nimi samými. 

Na příslušenství štěrkámy (lanow)U dráhu, úzkokQlejnou dráhu, mQ
tQry, drtiče kamene atd.), které je sPQjeno s budovami vystavěnými 
pachtýřem a určeno k výkonu jeho práva dQbývati štěrk z lomu na 
týchž pozemcích, nelze vésti mobi1ámi exekuci. 

(Rozb. ze dne 12. října 1937, R 1 1031/37.) 

Srv. rozh. č. 8269, 12808, 3397, 12070, 1054 Sb. n. s. 

Správce konkursní podstaty.firmy »čedičo'vé závody A. S. a spol., 
komanditní, společnost v iÚ.,« navrhl zrušení m o' b i I á r n í exekuce 
vedené vymáhajícími věřiteli na 20 železných voziků, asi 1000 m ko
lejnic pro úzkokolejnou, dráhu, 2 drtiče kamene, 1 transportní páS'ku 

eS příslušenstvím, 3 elektrické motory A. E. G. s příslušenstvím, 1 la-
Civilnl rozhodnuti XIX. 77 
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novou dráhu 780 m, 1 nakládací stanici dřevěnou a 1 síto na třídění 
drtě, a odůvodnil návrh tím, že povinná firma jest majitelkou. závodu, 
který se skládá z hlavní třípatrové budovy, po·s'tavené na belonovýcl1 

základech, z kanceláří a kovárny, že veškeré za'bavené předměty j-sou 
v uvedeném podniku, jsouce s.oučástkami, závodu z větší části pevně 
s ní spojeny a že jsou určeny k dobývání a zpraoování štěrku', tv.oříce 
jeden ho·spodářský a výrobn,í celek, takže jest je pokládati za příslu
šenství nemovitosti (štěrkárny). Ex e k u ční s o u d vyhověl návrhu. 
D ů v.o d y: Místním ohledáním za přibrání soudn1ho znalce a znalec
kým posudkem je prokázána tato skutl<ová ,podstata: Jde o čedičový 
lom, provozo.vaný povinnou firmou v blízkosti obce V. B. Podle celého 
sl,ožení podniku a jeho konstrukce jde o cdek, jehož součástí jsou exe
kučně z"bavené předměty. Čedičový lom se skládá z tří hlavních částí, 
t. j. ze zařízení jsoucího přímo v lomu (kolejni'ce, vo.zíky, navíjecí 
brzda), dál'e z hlavní budovy s,e všemi' stroji a konečně z lanové dráhy, 
která od štěrkárny vede na železnIční stanici V. B.. Všechny jednotlivé 
předměty jsou jenom součástmi celého zařízení, bez nichž by celý pro
voz byl ztížen, ba znemnžn,ěn, a to i tehdy, kdyby jedna část z celého 
pndniku byla vyň"ta. Ztížen'Í provnzu' odnětím té neb on.é součásti by 
tu bylo t"ké tehdy, kdyby šlb o části, j.ež mohou býti nahrazeny no
vými, neboť by odstranění a umí'stěninové soulčásti bylo spojeno hlkdíc 
na místní polohu lomu s nepřiměřeně velkými výlohami. To sice ne
platí o dnpravním pásu, ježto ten není podle znaleckého posudku sou
částí podniku, ale přesto není, oddělená exekuce mobilární na tento 
předmět právně možná, ježto dopravní' 'pás, o nějž jde, jest podnikate
lem určen k trvalému: u'žíváJní v podniku, t"kže i ten předmět má vlast
nost příslušenství. Tím jest prokázánú a .odŮvodněno, že jde o jeden 
celek Řečený celek jest vybudo,ván a umístěn jak.o stavba, tudí~ ne
movi,tost na cizím p.ozemku resp. na cizích pozemcích, jež nenále.ží 
'vlastnicky povinné fiormě, nýbrž velkosta';káři Karlu Ch. a zčásti želez
ni'čnÍ- správě. Nelze proto v souzeném případě vésti exekuci na svršky, 
nýbrž 'i'en exekuci podle §§ 87 a nás'!. ex. ř., t. j. exekuci· na ,nemovi
tosti ve veřejné knize nezapsané a co do této exekuce jest bezpodmí
nečně šetřiti příslušných U!st"novení exekučního řádu. TO' znamená, že 
jednntlivé součásti a příslušens'Íví nemohoU' býti' vydraženy bez oněch 
bUlclov, to tím spíše, že, jak bylo zjištěno místním ohledáním, jest bu
dova betonovými základy pevně spojena s po.zemkem, na kterém stojí, 
a že I·anová dráha jest postavena na betonových podstavcích, zapuště
n.ýeh pevně do půdy. Rek u r sní s o u d k rekursu přistouplé vymá
hajicí věři,telky zamftl návrh. D ů v.o d y: Stěžovatelka napadá právní 
náznr prvého 'soudu, zdůrazňujíc zejména, že uvedené předměty nej-sou 
určeny k hospodářskému využívání bU'clovy, nýhrž k vyu",íváni čedičového 
kamenolomu j~ko podniku, který - jak jest nesporné - jest na cizich 
pozemcích. Exekučn.í řád n.emčuje, co je rozuměti názvem »příslušen
ství nemovHosti«, nýbrž poukazu~,e v § 252 ex. ř. na ustanovení §§ 294 
až 297 obč. zák Příslušenstvím nemovitosti jsou věci, které jsou po
vahou věci mo,vité a které jsou podle záJkoma k nemovitosti v jistém 
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právnickém spojení, a proto jsou pokládány za věci nemo~ité. Ze. znalec
kého posudku vyplývá, že celkové zař!zení čedič?véh<: .zavodu jest po
kládati za jeden organický celek, jehoz podstatne ~oucastky jS~;U s~ora 
uvedené předměty až na transp~rtni p,~s. I?o~čen~ ~el~ov: za;I,ze~l se 
skládá z kamenolomu, z dopraV'llIho zanzem az k sterkar?,: (hlav~l bu
dova) se stroji a z lanové dráhy pro dopravu hotového sterku k zelez
niční stanici ve V. B. Zabavené předměty jsou pO:dle jejich povahy sou
částmi tohoto celkového zařízení (vozíky, kol'~Jmc;, st~oje, moto:?:., ,la
nová dráha a.td.). I když jsou budova a lanov~ draha, Ja'k~yh} z)'steno 
při místním ohledflní, s pozemkem pevně spOjeny. bet~novyml zaklad~, 
nelze přece tvrditi, že jsou příslušens't~ím .nen:'ovlt~SÍ1. § :~2,ex. r: 
mluvi pouze o přislušenství nemnvltosll,tl!l'kohv vsak o p;lslusenstvI 
provo'Zll podniku. Zařizovací předměty shor,a. uved~n,é, jS?U nepo
chybně nejen příslušenstvím, ale i dokonce soucastkaml st.erka.my lako 
provozovadho zařízení, nikoliv však p!íslušenstvím ,nem~vl,tosh. Vyl.ou~ 
čil-Ii tudíž prvý soud podle § 252 ex. r. zabavené, predmety -' mobIlarm 
exekuce a zrušil-Ii ji podle § 39 č',2 ex .. ř., neuvedo~'11 s~, ze zaba~~n.é 
předměty patří ovšem j~ko příslusenstvl podmku zn'Zen~mu na. clZl~n 
pozemcích, ni1koliv však k nemovit,osti samé. ,MlffilOv to te~t u-ves~l, ze 
podl'e znaleckého posudku je~,t .odnětí. uv,"d~nych pr,"dmetu ze -,a~o?~ 
technicky možné, třeba>S' s ubhzemll. Pravm naz?r, prveho soudu, ~e ste,l
kárna jest staV'ba, která byla po'stavena: na CIZlm pozem~u ":. umyslu, 
aby tam trvale nezůstal'a, toUž o nemovitost v pozem~ov: kn:lze neza
psanou (§ 435 'nbč. zák.), nemá opory v přednesu povmne hrmy proto, 
že ona sama při místnim ohledáni' uvedla, že zpeně~e?í podniku, má 
býti< provedeno prodejem z volné ruky, aby byla. takto st~rkarna udrzen~ 
v provnw. Z toho vysvítá, že P?dni,k. má~ýtI podle uI?Y'slu povlnne 
fi.rmy zachován jako podmk ,a. ma byh nadak pmvnzovan. Bylo protO' 
oprávněnému rekursu vyho·vetl. 

Ne j v y Š š í' s o u d obnovil w&neseni soudU' prvé stoHce. 

Důvo·dy: 

Jde jen o to, zda svršky yyl~;čované dlužníkem P?dle ,§ 35~ ,:x .. ř. 
jsou příslušenstvím budov povmneho a zda JSou pko pnsl~senstvI tec?,!? 
budov příslušenstvím n.emovito,sti ve smyslu. § 252 ex. r. CO' se tyka 
především otázky, co jest »nemovitostÍ« ve, smyslu § 2~2 ex. ř". j~st 
poukaz § 252 ex. ř. na §§ 294 az 29,7 obc. zak. bez vyznamu, lezlo 
sl'oU'ží jen k vysvětlení pojmu »příslušenství«, o němž jednají §~ 294 
až 297 obč. zák. O pojmu nemovitosti ve smyslu občanského zakom" 
jedln,á § 293 obč. zák. a právě z toho, že tento~ředpis přín;o předc~á
zející §§ 294 až 297 obč. zák. není v § 252 ex.}. spolu s, m~, c:t~van, 
zřejmě plyne, že nemovitolstf podle § ~52 ex. r.. j'S?U ~eskere. v,ec}, ~a 
něž jest vésti exe'kuci podle §§ 87 a nas!. ex. r. MIstmm ohledamm le 
zjištěno, že budovy, v nichž je sporné zařízení ~ s ,n~~ .je spojena i l.a,~ 
nová dráha, jsou pevně spojeny s pnzemkem naleze]lclm velkostatkan 
Karlu Ch. a jsou určeny povinným k výkonu práva dobývati štěrk z če-

n' 
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dičového l'omu na tomtéž pozemku. Budovy jsou proto superedifikáty 
ve smyslu § 435 obč. zák., t. j. stavbami, které jsou na cizím pozemku 
vystavěny s úmyslem, aby na něm nezůstaly trvale. Otázka ta se nepo
suzuje podle nějakého skrytého úmyslu, nýbrž podle účelu, zda jsou 
tu takové skutečnosti, které vylučují- uznati; na úmysl, aby štěrkárna 
tam zůstala trvale, zejména jde-Ii o stavby zřízené poživatelem, pach
týřem, nájemcem nebo jinou osobou, mající omezené právo k pozemku, 
pro dobu tohoto oprávnění a k jeho využití. Na stavbu na cizim pozemku 
ve smyslu § 435 obč. zák. lze však vésti exekuci jen' podle předpisú 
o exekuci na nemovitosti v pozemkové knize nezapsané, třebas ji bylo 
pokládati za věci movité ve smyslu občanského zákona. Tuto zásadu 
vyslovil nejvyšší s-oud již v rozhodnu,tich Č. 3397 a 12070 Sb. n. s., na 
jehož důvody se pro stručn,ost odkazuje. Dovolací soud nemá příčiny, 
aby se v souzené věci od řečené zásady odchýlil. Proto jest i budovu 
dlužníka, o kterou v souzené věci jde, posuzovati jako nemovitost podle 
§ 252 ex. ř. a smí jejich příslušenství býti vzato do- exekuce jen s nimi. 
To odpovídá také hospodářským důvodům, pro které byl předpis § 252 
ex. ř. stanoven. Avšak nemůže býti pochybnosti ani o tom, že zabavené 
svršky js-ou příslušenstvím budov dlužníka hledíc na výsledky míst
ního ohledání a znaleckého po-sudku, podle něho-ž js-ou budovy (štěr
káma) dlužníka se zařízením a s lanovkou jednotným ho,spodářským 
c-elkem s kamenolomem, jehož provozusl'Ouží. Na tom, že odstran·ění 
zabavených svršků z dlužníkova závodu jest technidy mo·žné - 2.Č 
s oblí-žemi', jak reku-rsni soud praví -, naprosto nezáleží. Techni-cky 
odstranitelné jsou konečně součásti věci, ba i budovy. Otázka, zda věc 
je příslušenstvím jiné věci, n'eř,eší. se proto- podl-e způsobu trvalého 
spojení obou věcí, nýbrž podle toho, zdali se vedlejší věci při hlavní 
věci stále upotřebuje, a zda jde o takové vedlej'ší věci, bez nichž hlavní 
věc nelze upotřebiti neb o nichž zákon nebo vlastník určil, aby se jich 
trvale upotřebno pro hlavní věc (srov. Sb. n. s. Č. 1064). Rovněž nelze 
přisvědčiti vývodům rekursu, že ustanovení § 252 ex. ř. v souzené věci 
nedopadá proto, že dlužníkovy budovy se všemi věcmi, jimiž jsou vy
baveny, ISOU zahzením kamenolomu jakožto půdy jsoucí ve vl'astní-ctví 
osoby třetí, s nímž tvoří jeden celek. Kameno-Iom, o nějž jde, není 
hmotnou nemovItou věcí, nýbrž podnikem vykonávaným dlužníkem na 
zá~ladě ~volení m~jitele půdy, na níž se kamenolom provozuje, a pří
slusenstvlm nemovItosti (budovy) jsou i věci věno-vané dlužníkem k uží
yá.ní j~ho podniku, jemuž je výhradně věnována i nemovitost (budo-va), 
lezto I tehda slouží vedlejší věc hospodářskému účelu nemovitosti (bu
cI?vy). To, že dlužníkovy věci i :budovy jsou určeny společně jeho pode 
mkuane:bo výkonu- j-eho práva, lámati kámen na cizím po-zemku, mohlo by 
p~oto mlÍ! vyznam len pro otazku, zda I'ze na budovy s jejich zařízením 
vesÍl samostatnou exekUCI bez souča,sné exekuce na kamenolom. O to 
však v souzené věci nejde. Namítá-li však stěžovatel dále že si k ně
kterým zabaveným předmětům vyhrad,i! svého času jako do-davatel vlast
nické právo, jež si však nemohl zajistiti podle § 297 a) ohč. zák., po
něvadž prý dlužníkův superedifikát není nemovitosti ve smyslu § 297 a) 
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obč. zák a není vůbec zapsán v pozemkové knize, nemá to významu, 
protože na tyto věci vedle exekuci mobilární podle § 249 ex. ř., o niž 
právě jde čímž Uiolatňované výhrady vlastmctví pozbyl (srv. rozh. 
Č. 4993, 8527, 10005, 10579, 11358 Sb. n. s. a jud. Č. 246). 

čís. 16384. 

Podmínky, za nichž možno omeziti žalobu. 

žalobcovo prohlášení, že omezuje žalobu, ~e~~ prá~niho ~čink?, 
jestliže se bud' žalobce zároveň nevzdal omezene castky zalobního na~ 
roku, anebo _ nedošlo-li k takovémuto vzdání se - nedal žalovatly 

svolení k omezeni žaloby. 
(ROlh. ze dne 12. října 1937, R 1 1074/37.) 

Srov. rozh. Č. 9.089 Sb. n. s. 

žalobkyně zažalovala 1.185 Kč s přísl. Při ústním jednání konaném 
dne 8. ledna 1937 prohlásila, že omezuje žalobní nárok o 1.125 Kč. 
žalovaný, zastoupený advokátem, s'e ohra~il proyi dOlt~enému ~m~ez~ní 
žaloby, zároveň však navrhl, ahy bylo urceno, ze doslo k zmene za
loby. S o Ui d P r v é s t o I i c e zamí-tl návrh žalovaného. Rek II r s fl; í 
s o- u d odmítl rekurs žalovaného. D ů vod y: žalobkyně omezila při 
ústním jedná,ní dne 8. ledna 1937 žalobní nárok o 1.125 Kč, tudíž na 
6.0 Kč, a toto omezení žaloby co do žalobního nároku podle výslovného 
zněni § 235, odst. 3, c. ř. s. není změnou žaloby, ježto žalobní důvod, 
t j. placení pachtovného, které jest žalovaný dlužen, zůstal nezměněn. 
Avšak důsledkem uvedeného omezení jest žaloba znějící původně na 
1.185 Kč s přísl. vedena dále pouze pro 6.0 Kč a platí pro ni předpisy 
§§ 448 až 453 c. ř. s. o věcech nepatrných. Podle § 517 c. ř. s. mŮiŽe 
býti ve věcech nepatrných podán rekurs jen z důvodu v něm jmenovitě 
uvedených. Takovýto- důvod tu však není Není proto proti napade
nému usnesení d,alšího opravného prostředku a odvolací soud rekurs 
odmítl. 

Ne j vy Š š í s o ll' dulo-žil rekursnímu soudu, aby o rekursu znova 
rozhodl nehledě na důvod, pro nějž rekurs odmítl. 

Důvody: 

Ner}vyšší soud nesouhlasí s právnfm názorem reku'fsního soudu, že 
se důsledkem prohlášení žalobkynina při ústním jednání dne 8. ledna 
1937, že omezuje žalobní prosbu na 60 Kč s úroky a útratami, stal spor 
věcí nepatrn-ou, takže jest užíti předpisů o řízení ve věcech nepatrných 
(§§ 448 a násl. c. ř. s.). Omezení žaloby není v podstatě nic jiného 
než částečné zpětvzetí žaloby, jež podle § 237 c. ř. s. jest bez odpůr
cova svo-lení dovoleno jen. do počátku prvého roku, a kdyby se žaloe 
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~aný k němu nedostavil, také ještě při něm. Jen tehdy, zřekne-li se 
zalobce zároveň nárokw, může býti žaloba vzata zpět bez přivoleni ža
lovaného až do konce ústního jednání. Žalobkyně však neprohlásila 
výslovně, že se vzdává žalobního nároku co do té jeh'O čilsti, o níž 
žalobu omezuje. A poněvadž žalovan.ý k tomuto omezení, správně čás
tečnému zpětvzetí žaloby nedal svůj souhla.s, ba naopak tomu odpo
roval, nelze přihlížeti k jeh'Ú prohlášení (rozll. Č. 9089 Sb. n. s.). Bylo 
proto dovolacímu rekursu vyhověno. 

čís. 16385. 

. Odpovědnost šoféra a závozníka za škodu nastalou výbuchem ben
z~u dopravovaného jako zásoba (reserva) pro jízdu s motorovým vo
zidlem ve skleněné nádobě (demijonu), nebylo-Ii šetřeno předpisů mi
nisterského nařízení č. 12/1901 Sb. z. a n. a vybuchl-Ii benzin na místě 
kam Jej závozník uložil pro další potřebu. ' 

Právnická osoba (spotřební společenstvo), užívající při provozu 
podniku nákladního automobilu, jest odpovědna podle § 1315 obč. zák. 
za nezdatnost závozníka nákladního automobilu. 

Administrativní a obchoduí vedoucí spotřebního společenstva (,kon
sumu) neodpovídá za to, že bylo opominuto postarati se o bezpečnou 
dopravu reservního benzinu, nenáleželo-Ii to k jeho s1užebnlm povin
nostem, ani za to, že přijal do služeb konsumního družstva neopatr
ného šoféra a závozníka, nebyla-Ii mu před tím jejicih neopatrnost 
známa. Jeho zavinění nelze spatřovati ani v tom, že uvedené osoby ne
poučil o zacházení s benzinem. 

(Rozh. ze dne 12. října 1937, Rv 1 670/36.) 

Dne 2. července 19.31 jel žalovaný šolér Roman B. a závozník Fran
ti'šek N. nákladním au.tomobilem, patřícím žalovanému konsumnímu 
ciružstvu K., jeho!ž vedoucím jest FranUšek P., do M. " stanulo před 
domem žaloboových rodí'ČŮ v M., kde byla fifiálka žalovaného spole
č~nstva, Automobil byl určen k tomu, "by se ním po dva dny dovážel 
pls>ek na novostavbu filiálky v M., a měl proto s sebou zásobu 30 I 
benzinu. Jmenovaný závozník složil láhev s benzínem, poněvadž měla 
bý!í us~lad,něna v uvedeném domě a odtud měl, býti potřebný benzin 
bran k ]lzdam s pískem. Teprve v domě byla zpozorov"na trhlina v láhvi 
a z ní prýštíd benzin, který se rozHl jo po pekárně s chodbou sousedí'cl', 
~ při tom došlo k výbuohu, při němž žalobce utrpěl popáleniny. Tvrdě, 
2e benzm nebyl do:pravován tak, jak i'e předepsáno § 14 min. nař. Č. 12/ 
1901 ř. Z., a že za to j-sou odpovědni jak žalov"ný šofér a vedoucí kon
sumu, tak žalované spo.lečenstvo, prví dva proto, že se nepostarali 
o řádné bezpečnostní opatřen'l' při ciopravě benzinu, nebnť benzin byl 
ve skleněné nádobě uložené v příJ.i·š veHkém ko'ši, vyplněném jen tro

.chou slitmy, a žalované 'společenstvo proto, že užívalo při provozu au·to-
mobi.lu nezdatných osob, domáhá se žalobce zaplacení 89.567 Kč s pří-
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slušenstvím z důvodu náhrady škody. S o udp r v é s t o I j, c e uznal 
žalobuí nárok důvodem .po právu proti všem třem žalovaným. O d ,v o
I a c í so u. d nevyhověl odvolání žalovaného spo·lečenstva ". spra,:ce 
konsumu Františka P. a napadený rozsudek stran mch :potvrdIl, kdezto 
v příčině žalovaného Romilna B. neuznal žalobní nárok po právu. 

N e j v y Š š í s o u d na dovolání .~. žalobce, II. ž~lovaného spole: 
čenstva a III. správce konsumu Fran'Ílska P. 1. obnOVIl rozsudek prve 
stolice stran žalovaného Romana B., ll. dovolání žalovaného společenstva 
nevyhověl a III. zamHl žalobu proti správci konsumu Františku P. 

D ů v O' d y: 

K I. Žalobcovo dovolání jest odůvodněno s hlediska ~ovolacích dll' 
vodů rozporu se spisy a nesprá~ného pr~~~ího p~souzent (§ 503 č. 3, 
4 c. ř. s.). Odvolací soud opommul polonh ~.a yredpoklad pro :P:,~ou
zení zavinění žalovaného Romana B. rozhoduJlcl skutečnosh, ktere, JSou 
obsahem spisů; takto je položen rozhodující části ,rDzsu~ku za ~",klad 
sku,tkový předpoklad, který je v rozpor~ s pr,ncesmml. spl'sy. ~a z,aj,~b~ 
Ců'vo tvrzení, že žalDvaný Roman B. měl pko, sof ér. povlOn?st presve?cltl 
se o řádném zabalení balonu s benZ1'nem a sam JeJ, bylo-II toho potrebl, 
řádně zabalití udala žalovaná strana (všichni tři žalovan,í shodně), le 
šofér Roman B. a závnzník František N. vzali s sebou silný skleněný 
demijon, u].ožený v proutěném koši, vY'stlané,u; 'slam:oLl:, a v něm jako 
reservu así 30 1 benzinu že se tak stalo be pkehokolt, pnkazu se strany 
žalovaného kO'fi'sumu ~ebo jeho s:právce Františka P., dál>e že šofér 
Roman B., který automobil řídil, měl stran něho povinnost naříditi vše, 
čeho bylO' třeba, a že jako šofér, který vykonal> šoférskou zkoušku dn~ 
14. prosince 1929, musH věděti a také věděl, jak je třeba z~Gházeh 
s benzinem; konečně že bylo věd šoféra postarati se o automob"l a p?
honné hmoty a že žalovaný Roman B.. jako odborník s šoférskou zko~8-
kOll zastával funkci, aby ben,zin naložil na auto a všechno prohledl. 
Tímto přednesem bylo žalovanou stranou připuště.no, ~.e .žalovaný R<:
mam B. měl povunnost řádně se postaralI o benzm pn Jeho doprave, 
zvlášť že měl též při tom všechno prohJédn'nuti. Při závěru odv~I"CÍ'~O 
SOUdlU, jako by nebylo lze od něho jako zaměstnance z kategone del
nlků požadovati, aby odpovídal též za vadnost uložení benZInu za do
pravy a aby odepřel svému zaměstnavateli dopravu benzinu, byl uve~ 
deuý přednes žalované strany neprávem pominut. Tyto skutečnoslI 
samou žalovanou stranou přednesené mtlže však i nejvyšší soud pnmo 
položiti za základ svého právního pO'souzení věci se zřetelem na ostatní 
zjištěné skutečnosti, j'menovitě CD do způsobu zabalení skl,eněného ba: 
lnnu s benzinem při jeho. dopravě. Na uv,edeném skutkovem pod~lade 
uznává nejvyšší soud, ž·e se žalovaný ~oman B. prOVInil zanedbamm 
své povinnosti, aby dbal po čas dopravy na řádné opatření ?~pra~o
vaného benzinu. Tuto povinn·ost měl ovšem podle povahy ve~1 nejen 
po čas dapravy benzínu na autě, ale i po celou dobu, kdybenzm k d'o
pra.vě od jiné odpovědné osoby převzal až dotud, než by z jeho opa-
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trování převzala řádně benzin ji.ná osoba odpovědná za další manipulaci 
s ním; měl tedy tuto povinnost i při tom, když jeho závo·znik František 
N. odnášel benzin od automobilu k uskladněni v mistnostech ko·nsumu 
v M. Základní zjištěnou přičinou vybuchu, k .němuž při tomto odnášení 
bendnu došlo, bylo, že benzin vytekl z rozbitého ba}onu; phčinou tohoto 
vytečeni benzi·nu však podle zjiště.ninižšfch soudů bylo, že benzin nebyl 
uložen bezpečně v kovové nádobě, nybrž že byl dán do skleněného 
bal-onu řádně před tím neprohlédnutého a Il!edostatečně zabaleného. 
Řádné opatřeni dopravovaného benzinu, tudíž též dohled na to, zda je 
pro bezpečn-ou dopravu do·statečně zabalen, bylo povinností žalovaného 
Romana B., zvláště též proto, že benzin byl dopravován do M. k tomu 
účelu, aby byl reservou pro jízdy nákladního automobilu řízeného ža
lovaným Romanem B. O řádné opatřeni takovéhoto benzinu s'e musil 
již podle své šoférské funkce především postarati žalovaný šnfér sám. 
Opominutí této jeho povinnosti je tudíž v příónné souvislosti s nastalým 
výbUlchem, a odpovídá pro·to. pro své opominutí žalovaný Roman B. 
podle §§ 1295 a 1297 obč. zák. za ;;!oodu výbuchem benzínu žalobci 
způsobenou. Nemá významu, že při tom bylo snad i spoluzavinění 
druhé os·oby, jmenovitě usmrceného závozníka N., jenž podle tvrzení 
žal'Ov<l!ného šoféra skládal balon s automobilu a dio konsumu jej odnášel 
proti jeho zákazu; takovéto jednáni N-ovo přistoupno k n.edbalosti ža
lovaného Romana B. jako další mezipříčina, kteroU' však nebyla nijak 
přerušena příčinná soucvislost mezi nedostatečným způsobem zabaleni 
dosti značného množství výbušného benzinu ve snadno porušitelné skle
něné nádobě a mezi výbuchem. Podle zjištění učiněných nižšími soudy 
na základě znaleckého posudku byl benzin zasílán v nádobě nevyho
vu'jíd podle zákonných předpisů a platných zvyklostí bezpečnosti· osob 
a majetku, a mimo to byl obal balomL nedostatečný. Za to· však odpo
vídal podl'e přednesu žalované stmny právě žalovaný Roman B. Že mu 
jako šoférovi' musila býti známa nebezpeonost beminu jako látky 
snad'no výbušné a též nebezpečí rozbiti těžkého, nedostatečně opatře
ného, skleněného balonu při dopravě, netřeba šířeji doJičovati. Odpo
vědnosti za rozbití balonu a vylití benzinu nedostatečně opatřeného ho 
nezbavuje ani tvrzený zákaz daný závoznikovi N., aby benzin s auto
mobilu sám 'n,eskládal a neodnášel, neboť takto nebylo. dostatečně čeleno 
nebezpečí., které hmzilo z vadného zabalení skleně.ného balonu. Žalova
ného Romana B. nemůže zbaviti odpovědnosti ani poměr k jeho z<l!měst
navatel'i zdůraz.něný odvolacím soudem, jako by nebylo lze na něm po
žadovati vytčené povinnosti proto., že jest j-en z kategorie dělníků; vždyť 
podle uv·edeného přednes).! žalované strany bylo to právě úkolem žalo
vamého šo[éra" aby se postaral" o zajištění, bezpečné doopravy, a tato 
svěřená povinnost byla též přiměřená jeho schopnostem a zaměstnání 
jakožto šoféra. Správně poukazuje žalobcovo dovolání na to, že by mu 
jen ne-odolatelné donucení bylo v naznačeném směsu omluvitelným dů
vodem; toho se však ani on. sám ·TI!E~dovolává. Poněvadž jsou takto 
splněny všechny -Dál,clitosti zavin,ění žalovam-ého Romana B., jež záleží 
v nespl,nění povinnosti ve výkonu jeho zaměstnání mll' uložené, a tím 
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. 'd, 'kl<ldy povinnosti k náhradě škody podle obecného obč<l!nského 
I pre po . . ' I 'h' f' . k 'k bylo vyhověno žalobcovu dovolaTI! stran za ovane '0 sn era. 
za Dm a, v' v'hl" ' 
K předpisům automobilového zákona nebyl? pn t~m pn neno, pone-
vadž nešlo o událost při provozu motoroveho vondla. 

Kll. Dovol:íJní žalované firmy S. Z., ;,apsan~ spol<;čenstvo.'.;učením 
ny'm v K nenl' oo·ůvodněno. Ne,m tu' ovsem zakl,a,d k JeJlmu od-omeze '"J. 'v"" 

. v tom co uvedl odvolaci soud že tollz spolecenstvo Jako prav-souzeni, J,.v p' 'h 
nická osoba odpovídá za zavinění žalovaneho FraTIlllska . Jako sve .o 

, ,zvláště když .podle toho, co bude uvedeno ad 111., nebylo zaVI-
nrganu, ' ' 1 ' f' , k 

, ď t hoto z' alovaného and s.hledáno. Odpovednost za ovane mny vsa nemo , t . "h ' t 
• O· a'klad v předpisu § 1315 obč. zák. pro nezdatnos JeJI o z"mes.-

ma svuJ z , I b t"' 'I N' 
Z
ávozníka Františka N. o kterou se za o a cz opl.fa a. em 

nance ' . . 'k I 'b' 'h ' I' van" . . z'e J'menovany' závozník byl pko zavozU! ve s uz· ac za o c sporne, ' , . d'"' I .. o 

f. . p'rl' tom když benzin skládal s automobIlu a o n, as, e Jej, a ze 
Irmy, " I t t" 'k to dělal pro žalovanou, firmu, která ho tudlz ve, v a~ .~os I zavoZll; a 
oužila k tomuto úkolu. Není rozhodující, zda mel byll benzm sloze:n e M. -nebo. v L., když je jisto, že byl dopraven na to mlsto, kam leJ ch~el 

závoznik N. uložiti pro žalovanou firmu k účelu'"aby, ho bylo upot;c
beno při jí-zdách au'tomobilem žalované fIrmy ,pn ~ra~:, ~terou ,sVY,t~ 
zaměstnancům nařídila. Nezáleží na tom, zda dostal! te~ vyslovny pn
k k tomu aby si vzali reservní benzin; stačí, že si vzal! beTIlzl'll k ton:.u 
ú~~I'U, aby 'mohli bezpečně provésti ulože?ý úko: .. Není potř~bí aTI! ~y
šťovati, jak k vylití benzinu. do'~:o, ~e.bot ~ze .pn, posouzem ?dpove,d
nosti žalované firmy též VY"JIÍ1 ·pz z Jejích udaJu, ze N-OVl kos ,s b,alo
nem a benzinem zachytil při skládání O' kTIlof1ik a ž~se tak slal'O, ze' ]'ahev 
nebyla složena na zemi zvolna, ale že se N-ov! ~ys~;e~la a ~p~dla. 
I z u'vedeného způsobu manipulace závozníka N-a , pk J~ zalovana tlfma 
řipou<ští, a z tohoto jednoho případu nutno usoudItI na nezdatn,?,! 

~~ovu ve smyslu § 1315 obč. zák. Hledíc na t~to nezd-atnos~ Odpovlda 
žalovaná firma jako jeho zaměstnavatelka, ktera ho ~ uved~nemu ~konu 
uži.]a za škoda N-em při tom způsobenou. Došlo k ll! mkoh pro ,nah~du 
v os.~bě N-ově, j<lk se snaží dovoditi žalovaná firma, .ale z hrubé VI~y 
N-ovy. Ta záleží v souzené věci v tom. že N. sám. ski'adal ,~ a~tomo~lllI 
a odnášel nedostatečně opatřený, snadno rozblteln~, !ezky odemlJo~ 
s obsahem 30 I výbušného beminu, ač mu to. podle pred~es: zalo~ane 
strany šo,fér Roman B. dokonce zakáz~l; nebyl?y to smel ~sak d~I~~I, 
kdyby byl při povinné opatrnosll, Jaka se na nem mohla duvod~e z,a
elati, uvážil, že i malá překážka při odnáše'ní těžkého bř~.mene Jedm;n 
čl'ověkem múže snadno způsobiti rozbití skleněného deml]OITIU, napln,,
ného výbušným benzinem, a tak způsobi~i nebe~peč~. jeho ,výbuch~; 
i jen při malé míře opatrnosti by si byl uvedonlll, ze ~n značn~m m~oz~ 
ství benzinu v balonu a při tom, že byl dopravovan na mlsta I! dm I 
obydlená, bylo nebezpečí výbuchu spojeno s velkým nebezpečím .šk~dy 
na lidských životech zdraví i majetku. že závozník N. nedbal dotcenyc~ 
nápadných velmi nebezpečných o~olností, s;:ědčí o t~~ vysokém stup11l 
jeho nedbalosti, že i jeden tak-ovyto JeJ! pr!pad S't":l' k tomu', aby s~ 
uznalo. na jeho nezdatno·st podle § 1315 obc. z"k. Pn tomto. posOll'zem 
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věci jsou bezvýznamná všechna tvrzení dovolání o vadnosti řízení jak 
se o nich stala již výše zmínka, zejména jak přesně k výbuchu d~šlo 
zda bylo potřebi, aby šofér Se závo2)níkem s sebou brali benzin do re~ 
servy, stalo-li se tak m nějaký .příkaz, a též zda žalovaná firma měla 
zásobu jiných nádob; v souzené věci je rozhodujíd neopatrnost v za
cházení s nádobGu, jaké bylo skutečně k dopravě u.žito. Nezávažné je 
dál:. pro od'povědno~t ža"ované firmy vše, co se uvádí v dovoláni o po
stacltelnosh zabalem balonu při dopravě automobilem, neboť závGLní
k?v.a ne.z,:atnost se ukázala při odnášení balonu a žalovaná firma odpG
vlcla prave pr~. tuto !~ho. nezda'tnost, jak bylo blíže vyloženo, už podle 
toho, jak Sl pn odnasem ba"onu počínal. Ani to, že závozník N. snad 
neuposlechl příkazu šoféra Romana B., aby sečkal se skládáním bal'Onu 
s aut?mobilu, ~esvědčí nikterak ve prospěch žalované firmy, nýbrž spíše 
v le]l neprospec:l, ?ebo~ právě tím projevil závozník N. vyšší stupeň 
nezdatnosh, kdyz pres zakaz konal nebe21pečnou práci sám. Otázku zda 
anebo dS jaké .m:íry byl .či . nebyl nezdatný i šofér Roman B. (ve v~tahu 
k ~dp~vednost~ zalo::~n,e ,llrmy jak? za.městnavatelky ve smysl'U § 1315 
ob:. zak), netreba ]lZ resltl, nebot ]el' odpovědnost jest ji'ž dostatečně 
odu.v~dnena n,ezdatností závozníka N-a. Tím jsou vyvráceny výtky do
voJan 1 , .uplalnene. z dŮVGdu vadnosti řízení a nesprávného' právního pG
souzenl. I tvrzen,y rozpor se spisy týká s'e jen právního posouzení věci 
v otázce, šlo-Ii při neštěstí o mihodu v osobě závozníka N. Bezdůvodné 
dovolání žalGvané Hrmy bylo tudiž zamítnuto. 

K lil. Dovolací soud shledal z důvodu nesprávného právního posou
ze~!. oprávněným dovolání žalovaného Františka P. Jeho vinu vyvodily 
mZSl soudy z Jeho vlastnostJ jako administrativní'ho a obchodního ve
doucího ,ko:nsumu p!edevš!m z toho, že se nepostaral o potřebné nádaby 
k bezpecne doprave bwzmu. Podle dosud pla,tného § 14 Č. 6 min. naŤ. 
č. 12/1001 ř. z. nelze však považovati za vyloučenou dGpravu mille
::áh!íc~ olejů prvn! třídy n~' silu,ici i ve skleněných balonech, ovšem za 
setre~, opatrnostJ tam predepsané. Tato opatrnost tu náležela jiným 
asob,am, které s balonem přímo mi1wipulovaly a měly povinnost, když 
upotrebIly balonu, aby jej při tom náležitým způsobem podle dotčeného 
předpisu opatřily. Vina žalovacného vedoucího konsunm nenl ani v tom 
že do služeb konsumu přijal neopatrného Romana B-a a závozníka N-a' 
n,ebof .mu jejich neopatmost, projevená v souzeném jednom případě: 
nemuslla býll předem zjevua. Nelze mu 'Přičítati za vi'nu ani to že ne
poual šoféra Romana B. o zacházení s benzinem, poněvadŽ právě 
u něh? mohl právem podl'e jeho povolání předp'Okládati, že jest náležitě 
'Obeznamen se .za~?ázením s benzinem a že je si vědom povinnosti a 
mlry opatrnostl pn t'Om nutné. Vždyť právě proto byl Rom"n B. jako 
odborník sám především 'Odpovědný za řádnGu dopravu benzinu kte
rého měl upotřebiti při provozu automobilu jemu k obsluze svěř~ného. 
Ani ,za jednotlivý případ. závozníkovy ne'Opatr,nosti nemůže býti ve
douci kon'Sumu jen s hledlska jeho vše'Obecného dozoru činěn odpo
vědným, n,eboť sám žalobce přednesl, že žalovaný František P. ani ne
věděl o naložení láhve s 35 I benzinu, a nedokázal, že by bylo jeh'O 
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ovinností jako vedoucího, konsumu starati se, do pod.robností y té~ 
P řádné provedení jednotlivých úkonů při doprave uvedeneho mnozstvl 
~e<llZinU', o jaké tu šlo. S pouč~ním zá~omí'~a mohl s,: pak právem .spo
lehnou,ti na osobu, která upotreblla :avnzn~ka k ;nampula:~ s ~enzm~m 
v 'Oboru jí přikázané práce a od:pov~dnostl. P~nevadz. v zadne".', smelU 
žalobou uplatňovaném nebyla shled"na Vlna zalovaneho Frall'Ílska P., 
bylG jeho dovnláJní vyhověno. 

čis. 16386. 

Směno,'U půdy zabrané z~ I?ůdu nezabrano~ .?-a. základě do,ho,dy ne
mohou býti do,tčena práva třehch OSo,b ~e, smeneneTu p~e~ku,. n~tJI!d
léhajíclmu zábo,ru. Podle do,hody o sm~e.P?Zemku a pndelo,ve .bshny 
nelze pOVo,liti odepsáni záboru nepodlehaJtclho pozemku bez zavaď a 
převedeni jeho do, jiné vložky, neby~o-Ii přip'Oj~o p.ropouyštěci ?r~lá; 
šefll 'Osob, pro něž vázla před poznamkou zamysleneh'O prevzeh vecna 
práva. , ' 
. Ustanoveni § 31 náhr. zák. č. 329/1920 ve znění zák .. c. ~20/1922 
Sb. z. a 11. plati pro věcná práva, která nejsou z pozemkove kuthy nebo 
zemských desk patrna, předpisy §§ 26 a 28 téhož zák. pouze t:ro ~a-

. jetek zabraný státem podle zák. č. 215/1919 Sb. z. a n., nikoltv vsak 
pro pozemky získané směnou. 

(Rozh. ze dne 13. října 19.37, R I 730/37.) 

Dohodou 'O směně ze dne ll. října 1935, č. j. 20.600/3-1/2-142, 
směnilo ministerstvo zemědělstvi s Fran·tiškou R-ovou její pozemek 
Č. kat. 293 ve vložce Č. 96 v S. za pozemek Č. kat. 434/53 v Z. ve 
vložce Č. 808 z. d., pocházející z velkého pozemkového záboru velko
statku L. Alberta M. T.-T. a L., a přídělovou listinGU z téhož data, Č. ]. 

176.856/32-1/2, přidělilo směnečný pozemek č. p. 293 třem skupinám 
drobných 'Přídělců. Pod d"tem 21. března 1935 byla ve vložce Č. 96 
v S. zapsán'" poznámka zamýšlenehG převzetí Stát~ím 'pozem~ovýl!l 
úřadem. V té době vázly knihovně na této nemovltosÍl sluzebnoslr bytu 
a práva zástac"ni pro pohledávky různých osob, zejména zástavní práva 
pro pohledávky ObóLnské zál'Ožny.~ L., vložená v dob~ od 13. dub~a 
1926 do 12. ledna 1931. Dne 15. bjm 1935 podalo mmlsterstvo zeme
ďělstvÍ knihovní žádost, aby podle sumárního výkazu dělených parcel, 
si,tuačního plánu, shóra uvedené dohody O' směně a přídělové listmy 
bylo provedeno rozdělení parcely Č. kat. 293 na pozemky p. č. 293jl, 
293/2 a 293/3, aby tyto pozemkové částice byly i d·osacvadnf vlozky 
Č. 96 z á v " d pro stě odepsány a převedeny do nově zřízených tří 
vložek a aby bylo k nim vloženo právo vl'a,stnické pro rŮl'llé přídělce. 
pmpouštěcí prohlášení hypotekárních věřitelů a jiných oprávněných ne
byl,a připojena. K n i h o' v n i s o u d (okresní soud vL.) zamítl návrh. 
Rek u r sní S'O U cl vyho,věl návrhu. , 

N e j v y Š š í s o u d k rekursu knihovni věřitelky O. záložny v L. 
obnovil usnesení soudIl prvé stolice. 
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o ů vod y: 

Prvý soud dotčenou knihovní žádost zamítl proto, že ve vložce Č. 96 
vázne věÍ'Ší počet knihov'ních břemen před poznámkou zamýšleného 
převzeti Státním pozemkovým úřadem. V knihovní žádosti jest na
vrženo závadpwsté odepsání, a,však propouštěd prohlášeoí zástavních 
věřitelů a oprávněných osob nebyla připojena. Na rekurs ministerstva 
zemědělství rekursní soud zmšH správně změnil u,snesení prvého soucl" 
tak, že knihovní žádosti plně vyhověl, odůvodniv své usnesení tím, že 
podle § 31 náhr. zák. Č. 329/192'0 ve znění zákona Č. 22'0/1922 Sb. 
z. ano po uplynutí 3D dnCt od výkonu poznámky vyhlášení zamýšleného 
p~evzetí nelze. se domáhati práva vlastnického nebo jiných práv věc
nych k nemovItostem převzatým ani vůči státu, ami vů,či osohám, jimž 
se dostalo nemovitostí těch přídělem, a že ustanovením § 26 řečeného 
zákona o výmazu břemen a dluhů a závadpwstém odepsání platí i pro 
zkrácený příděl, pcoveďený podle § 28 uveď. zák. Toto odůvodnění je 
mylné, neboť se ustanovení § 31 ná:hr. zák. vztahuje na věcn'á práva, 
která n'ejsou z pozemkové knihy nebo zemských desk patrná, a usta
novení §§ 26 a 28 řeč. zák. se vztahuje na majetek stá:tem podle zá
kon~ č. 215/1?19 Sb. Z. a n. z a. b r a 'fl ý, nikoli však na pozemky 
s m e n o u' z I S k a n é. Podle § 24 přídělového zákona č. 81/192'0 Sb. 
z. a n. může po,zemk,ový úřad, nyní. mi:ni.sterstvo zemědělstVÍ, di.Q h o
d o u s úča'stníky směniti půdu zabranou za půdu n'ezwbr<tno'll, avšak 
takovou směnou nemohou býti dotče"la práva osob třetkh k směněnému 
pozemku, nepodléhajícímu velkému záboru pozemkovému. Vlastník ta
kového pozemku nemůže býti k jeho směně donucen, směna podle § 24 
příděl. zák se zakláclá na dohodě s účastníky, tedy na s o u k r o m o
p r á v n í s m I o u v ě mezi pozemkovým úřadem, nyní ministerstvem 
zemědělství, a vlastníkem svobodného pozemku a nemohoU' býti tedy 
takovou smlouvou_ dotčen,a práva třetích 'Osob k pozemku tomu již na
bytá. V odstavci IV shora uvedené dohody o směně jsou smluvn'í strany 
povinny dáti vymazati knihovní dluhy a břemena svým nákladem nej
déle clo dne zaknihování. Je tedy i podle smlouvy samé k depuraci po
zemku p. č. 293 povinna Fra'ntiška R. Tuto depucaci !'ze provésti jediné 
v souhlase s osohami kniho,vně oprávněnými, nikoli však z moci úřední 
podle § 26 náhr. zák Bylo proto obnoviti usnesení soudu prvé stolice. 

čís. 16387. 

Jestliže si manželé při postoupen! usedlosti vymínili doživotní vý
měnek částečně dělitelný, částečně a převážně nedělitelný lze z tollo 
usuzovati na úmysl o nedílnosti i dávek jinak dělitelných.' 

(Rozll. ze dne 13. řijna 1937, Rv I 7'09>/36.) 

Postupní smlouvou ze dne 27. ledna 1921 postoupil žalobce spolu 
se svou manželkou Marií D. jako spoluvlastnicí žalovaným dům č. p. 23 
v M. s pozemky zapsanými ve vložce č. 23 pro kat. území M. Postu-
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pitelé ujednali s nabyvateli, že nabyvatelé budou postupujicím po dobu 
'ejich života plniti každý rok jako výměnek kromě jiného: vždy po 
~ních v čistém zrně 200 kg žita, 100 kg ječmene, 10'0 kg ovsa a po 
sklizni 5'0'0 kg přebraných jedlých brambor; Uvede,ný výměn~k byl vlo
žen jako reální bře,rneno na ~en:ovlt,:s~ech, zalovanyd1 ve vl~Zkac? 23 a 
277 pro kat. územl M. Tv~de, ,ze v :ecene P?st~pn~,smlouve ~en~ usta
noveno, že má nastatr nejaka zmena ve vymenk~rskych dav~ach po 
smrti jednoho výměnkáře a že po smrtr Jeho manzelky zemrele dne 4. 
ledna 1934 dali žalovaní žalobci po žních toho roku jen polovici uvede
ných výměnkářsk~ch dá~ek, ?0t;Jáh,~ se, žalo,bce na žalovaných, mimo 
jiné vydám I dluhe polOVice vymenkarskych davek. So udp r,~,e ~ t,o

-1 o ce uznal podle žaloby. O d v o ) a ~ I S o u cl za!"ltl v te, p~lcrn~ za
lobu. O ů vod y: Prvý soud nespravne. Q'OSOUdll ,::ec po pr~vn~ s!rance; 
když uznal, že žalobci přisluší po smrtr jeho manzelky pine vyme~k~ve 
dávky ujednané v postupní smlouvě ze 27. le~na ,1921, Qro, oba ~Yr:'e~
káře. Vždyť z ustanovení §§ 888 až 89'0 obc. zak. zre]lne vyplyva, ze 
bylo-li slíbeno více osobám plnění dilné, jakým jsou výměnkové dávky 
shora uvedné, k jejichž plněni se žalovaní dotčenou postupní srr;louvou 
zavázali, má každý z oprávněných, nebyl?-h sm}o,Uv?U vysl,o~ne u~ta
noveno jinak, nárok pouze na poměrnou čast pln;m pnpadajlcI na neho 
podle počtu hlav. ustanovení §§ 888 až 8~D obc. zak. ~e vz~~hUj~ I na 

. výměnkové dávky, pokud JSou,; drlné, a jezto v souz?ne~n pnpade, pk 
jest patrno z uvedené postupm, s,?lo~:'Y' n~byl? v .?I, vy~lo;,ne.~st~no
veno, že po smrti jednoh? z, v~menk~ru .ma zby:~a]l:~ ~ymenkar narok 
na plné původně sjednane vymenkove. davk,Y, pnslu~1 zal?bcl po Sl:r,rtr 
jeho manželky pouze nárok na polovrnu vymenkovych davek n.a n,:no 
připadající, kterou 111U žalovaní za rok 1 ~34 take poskyth, ~Ikohv v~ak 
nárok i na další jejich polovinu, jehož se zalobou domaha. Nazor prveho 
soudu že ustanovení §§ 888 až 890 obč. zák. platí pro výměnkové 

, dáVky' pouze potud, pokucl jSOUioba výměnkáři na živu, a že žalobci p~ 
smrti jeho manželky přisluši jako jedinému oprávněnému nárok na pine 
výměnko'vé dávky, nemá opory v zákoně, neboť není zákonného ustano
vení, kteTé by něco takového stanovilo. R.0vněž názor vyslovený v rr:z-
hod nutí bývalého nejvyšího S.oudu vídenského z 25. lrstopadu 18~7, 
č. 12176 a z 25. října 1899, Č. 149m a v rozhodnutí Č. 7317 Ol. U., že 
výměnék jest částí kupní ceny usedlosti, že dělitelné dávky výměnkové 
jsou v nedílné souvislosti s povinnostmi nedělitelnými, a že proto
hledíc na to že by snížením dávek na polovinu byla značně zkrácena 
výživa zbýv'ajícihÓ výměnkáře, klerá má býti výměnkem zajištěna, -
přísluší po smrti jednoho výměnkáře celý výměnek zbývajícímu výměn
káři, odvolací soud nesdílí, ježto pro tako-výto názor není opory v plat
ných zákonných wstanoveních, naopak Isou v rozporu s předpisy §§ 888 
až 89'0 obč. zák. Také není v zá'koně opory 'pro názor zastávaný Sedláč
kem (Obligační právo II, str. 182), podle něhož nutno při výměnku roz
lišovati, zda jde o hon.orováni vyživovací povinnosti, či o pouhou natu
rální rentu, a že tam, kde byla učiněna obsahem výměnku vyživovací 
povinno-st, nutno jednotlivé povinnosti vykládati tak, aby se jimi do
sáhlo řádné a přiměřené výživy výměnkáře, a že proto lze snížiti dávky 
pro zbývajícího výměnkáře pouze tehdy, stačí-li dávky na polovinu sní-
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žené k jeho výžíve, a proto odvolací soud jeho námr nesdílí. Odvolací 
soud jsa toho názoru, že nárok na další polovinu výměnkových dávek 
za rok 1934, uvedených v postupní smlouve, o niž jde, nepřísluší, ne
shledává rozhodujícím pro posouzeni věci to, zda Se žalobce nároku na 
tuto další polovinu výměnkových dávek vzdal, či nikoliv. Nebylo proto 
třeba zabývati se vývody odvolání, které napadají skutkové zjištění 
prvého soudu o tom, že se žalobce tím, že přijímal od žalovaných na 
něho připadající polovinu výměnkových dávek za rok 1934, nevzdal ná
roku na další polovinu těchto dávek. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu další jednání a nové 
rozhodnutí. 

Dllvody: 

Napadeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba výměnkáře, aby i po 
smrti jeho manželky byl mu neztenčeně plněn celý ujednaný výměnek, 
a to proto, že dávky, o které v žalobě jde, jsou dělitelné a že pozůstalý 
výměnkář má v takovémto případe podle §§ 888 až 8901 obč. zák. jen 
nárok na jejich polovinu. Dotčených zákonných ustanovení se však od
volací soud v souzeném sporu dovolával neprávem, neboť oba před
pisy platí jen tehdy, neprokáže-Ii se, že smluvci ujednali nedilné (soli
dárné) oprávnění, tedy že projevili úmysl (§ 914 obč. zák.), že má jim 
býti výměnek plněn oběma celý tak, že by pak bylo jen jejich věci, ja!c 
se mají oň rozděliti. A o takovýto případ jde právě v souzené věci. 
Vždyť v postupní smlouvě bylo jen ujednáno, že žalobce s manželkou 
postupují nemovitosti za umluvenou postupní cenu 1.5001 Kč, služeb
nost bytu a výměnek, že ,slu;kbno-st bytu záleží v doživotním užívání 
jedné světnice a že za výměnek si odstupující vyhrazují ročně odvádění 
200 kg žita, 1501 kg ječmene, 1001 kg ovsa, 500 kg brambor, právo živiti 
si jednu krávu a místo pro ni a pro hnůj, právo chovati si čtyři slepice, 
Jedno prase, že si dále vyhrazují chlívek pro prase, místo pro dříví na 
dvoře a půdu nad světničkou. O tom, že by některá z těchto částečných 
plnění jim neměla příslušeti doživotně, I. j. až do smrti obou, ač totG po
slední je výslovně uvedeno pří služebnosti bytu, není ve smlouvě níc 
uvedeno. Z toho však, co uvedeno, jakož i z toho, že si odstupující vy
hradili jako výměnek plnění částečně dělitelná, ale částečně a převážně 
také nedělitelná, lze vyvoditi, že chtěli, aby celá ujednaná úplata za po
stoupenou nemovitost byla jim poskytována jako celek nedílně (soli
dámě), a to i byt i výměnek až do smrti obou. TGmu nasvědču1ie také to, 
že nelze pochybovati, že polovice toho, co může stačiti dvěma osobám, 
žijícím ve společné domácnosti k ukojeni ,společného živobytí, nepostačí 
vžcly k ukojení jedné z nich, když si musí sama vésti domácno,st a sama 
se vyživovati. Podle úmyslu smluvců projeveného postupní smlouvou 
měJ tedy býH výměnek neeHlným ce'lkem různých dáve'k, třebas í' některé 
z nich jsou dělitelné. Tatáž zásada jest i v sou ladě s do,savadní judika
turou {Ol. U 5953, Ol. U. N. F. 7317 a neuveřejněná rozhodnutí nejvyš
šího soudu Rv I 288/23 a Rv II 419/28) vyslovena v § 1104 osnovy no
vého obč. zákona, I. j. že není-li nic jiného vyjednáno, výměnek manže
lům vyhrazený se smrtí jednoho z nich nezkracuje. Jest tudíž dovolaci 
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důvod nesprávného právniho posouzení (§ 50~ č. 4 c~ .Ls.) oprávněn, a 
bylo proto napadený rozsudek podle § 510 c. r. s. zrusltl a bude na od
volacím soudě, aby se ještě zabýval tim, zda a pokud se žalobce vzdal 
práva požadovati zbývající pOlo'vinu výměnkových dávek, které mu měly 
býti odevzdány. 

čís. 16388. 

Odepřel-li ten, komu může býti pla!t,ě doručeno, zaplatiti poplatek 
předepsaný za doručení soudní zásilky (§ 109, odst. 2, c. ř. s. ve zněni 
čl. II č. 1 zák. Č. 23/1928 Sb. z. a n.), musí doručující orgán uložiti ne
přijatou zásilku u 0' b e c n í h o úřadu v místě dovučení, není-li v tomto 
místě poštovní úřad. V takovémtG případě nemá uložení zásilky (obsa
hující žalobu a Gbsílku k prvnímu roku) na poštovním úřadě, k jehož 
úřednímu obvodu místo doručení náleží, účinek doručeni ve smyslu 
§ 109, odst. 1, c. ř. s. a jde o zmatečnost podle § 477č. 4 c. ř. s., byl-li 
proti žalovanému, vydán přes to rozsudek pro zmeškáni. 

(Rozh. ze dne 13. října 1937, Rv I 996/36.) 

Zalovaný, bydlící v Z., kde není poštovní úřad, se nedostavil 
k prvnímu roku, ustanovenému na den 31. srpna 1934 o žalobě, jíž se 
žalobkyně domáhala na něm "lJplacení 16.8201 Kč 80 h s přísl. z důvodu 
náhrady škody. S o udp r v é s t o I i c e vynesl k návrhu žalobkyně 
rozsudek pro zmeškání žalovaného, jímž uznal co do částky 12.150 Kč 
80 h s přfs!. podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl odvolání žalo
vaného, po-kud jím žalovaný vytýkal' zm"tečnost podle § 477 Č. 4 c. ř. S., 

a ve věci uznal jen co do částky 8.320 Kč 80 h s přísl. podle žaloby, 
v otázce v právní větě vytčené pak uvedl v d ů vod ech: Neprávem 
vytýká žalovaný zmatečnost podle § 477 Č. 4 c. ř. s., neboť odepřel-li 
přijeti zásilky, postupoval poštovní zřízenec správně, uložil-li zásilku 
u po,štoVllIího úřadu v R. Zvl·ášlní:ho poučení' žalov"ného, že bude zá-

'silka ulo'žena u dotčeného poštovního úřadu, nebylo potřebí (§ 109 
c. ř. s.). Ze šlo o obsílku k prvnímu roku, žalovaný věděl, jak sám v od
volání jím sepsaném doznává. Nebyly tudíž porušeny předpisy o doru
čování žalob a nejde proto ani o případ § 477 č. 4 c. ř. s., ani o případ 
§ 471 Č. 4 c. ř. s. 

Ne j v y Š š í so u d zrušil na dovolán' žalovaného rozsudky nižších 
stoik i s pňedchožlm řfzemím, počínaje doručen lm žaloby a obesláním 
žalovaného k prvému roku, pro zmatečnost a uložil soudu prvé stolice, 
aby o věci dále jednal a znova rozhodl. 

D ů vod y: 
Ustanovení § 109, odsl. 2, c. ř. s. v doslovu čl. II Č. I zák. ,č. 23/1928 

Sb. z. a n. praví: »Odepře.I-li příjemce zaplatiti poplatek předepsaný za 
doručení, uloží doručující orgán písemnost u poštovního nebo obecního 
úřadu v mís t ě d o ruČ e n í s účinky naznačenými v odstavci 
prvním.« Odepře-li žalovaný Karel N. zaplatiti poplatek předepsaný 
za doručení zásilky, nemohl poštovní domčující orgán nic jiného učiniti, 
než ji uložiti u poštovního nebo obecního úřadu v místě doručení, a nO'
potřeboval j! .... zal1ecl1_"tí._.lla __ l11ístě_d()ru~e_l1í,pol1e"adž. takovt~o. postup 
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\, 
" jest naříz~n jen v případě uvedeném v § 109, odst. 1, c. ř. s., o neJZ 
;, ··Ýsouzené věci nejde, a nezáleželo by na tom, že žalovaný snad nevěděl, 

kde zásilka byla uložena, poněvadž místo uložení uvádí přesně § 109, 
odst. 2, c. ř. s. v do.slovu čl. II č. 1 zák.č. 23/1928 Sb. z. a n. a ne
znalost zákona neomlouvá (§ 2 obč. zák.). Uloženi zásilky u poštovniho 
úřadu v R. neodpovídá však zákonu a nemá účinky doručení ve smyslu 
§ 109, odst. 1, c. L s. Neboť podle doslovu a smyslu řečeného § 109, 
odst. 2, c. ř. s. "klade zákon důraz na mís t o do ruč e n i, což plyne 
z toho, že tu zákon ulil slov »úřadu v místě doručení" jen jednou, a to 
společně jak pro poštovní, tak i pro obecni úřad, takže se vztahuji nejen 
slovo »úřad«, ale i slova »v místě doručenÍ«, jak na poštov,ní, tak i na 
obecní úřad, COž znamená, že zásilka musí býti uložena buď u poštov
ního úřadu v m i stě do ruč e n i, nebo u obecniho úřadu v m i stě 
d o ruč e n í, ·neboť při označení příslušného po š t o v n í h o úřadu 
není v odst. 2 § 109 c. ř. s. vůbec obsažen poukaz na ustanovení § 104 
c. ř. s., jako tomu jest v odst. 1 § 109 c. ř. s. Z toho vyplývá, že, 
není-li v mís t ě do ruč e n í poštovní úřad, musí zásilka býti ulo
žena u obecního úřadu v místě doručení. Tomu nasvědčuje i rozumový 
výklad, neboť účelem uvedeného ustanovení jest, aby osobě, které zá
silka měla býti doručena, bylo usnadněno vyzvednutí uložené zásilky 
a aby jí byla ušetřena delší cesta k poštovnímu úřadu, jestliže ho v místě 
doručení ncní. To plyne i z důvodové zprávy k zákonu č. 23/1928 Sb. 
z. a n., jehož čl. II č. 1 a čl. III č. 6 byly vydány zejména se zřetelem 
na Slovensko a Podkal'patskou Rus, kde vzdálenosti sídla poštovních 
úřadů od míst doručeni jsou mnohdy veliké. Poněvadž v obcí Ž. jako 
místě doručení jest sice obecní úřad, ale není tam poštovni úřad, měla 
býti zásilka uložena u obecního úřadu v Ž. a nikoliv u poštovního úřadu 
v R. Nestalo-li se tak, nebyla zásilka obsahující žalobu a obsílku 
k prvnímu roku uložena s účinky doručeni, takže opominutým doručením 
byla žalovanému odňata možnost před soudem projednávati. Jde proto 
o zmatečnost podle § 477 č. 4 c. ř. s., jež zasahuje nejen rozsudky obou 
nižších soudú, nýbrž i předchozí řízení uvedené ve výroku, a bylo jíž 
proto podle § 477, odst. 1, c. ř. s. zrušiti nejen rozsudky obou nižších 
soudů, ale i předchozí jednání. Pro úplnost se ještě připomíná, že na 
souzený případ nelze užíti předpisů o doručování soudních vyřizení 
poštou, jež byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva spravedlnosti 
z roku 1928, č. 9 (str. 184 až 194), protože tyto předpisy nabyly účin
nosti již dnem 1. b řez n a 1 927, byly tedy vydány ještě před účin
nosti ustanovení čl. II č. 1 zákona ze dne 19. ledna 1928, č. 23 Sb. z. a n., 
jež nastala dnem 1 4. ú nor a 1 928, takže nemohlo v nich býti ještě 
pamatováno na uvedené pozdější zákonné ustanovení. 

čís. 16389. 

Je-li předmětem exekuce obligační nárok povinného na vráceni pe
něžité jistoty (kauce), stač! takovýto obligaČt1i nárok třetí osoby vil.či 
poddlužnlku na vrácen! jistoty k odil.vodněni jej! žaloby podle § 37 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 13. řijna 1937, Rv I 907/37.) 

Srv. mzh. č. 8740, 11170, 14152 Sb. n. s. 
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Žalobce se domáhá nepřípustnosti výkonu exekuce vedené žalova
nými pod E 11.010/31, ~ okresního so~du exekučního v P. na jistot>: 
19.656 Kč 55 h, složene zalobcem Jako JIstoty pod Č, dep., 37.755 hlaVnI 
městské pokladny ·města P., s!-ožené poté p~uze do soudl1lho d~poslt~ ~ 
přijaté usnesením prvého soud~, ze dne 20. ?er~en,ce 1 ?34. K oduvodnen: 
žaloby přednesl, že k zabavene a k vybr~~1 p,nkazane častce 19.656 Ke 
55 h přisluši jemu právo, které nedopou~h, vykon exe,kuce. Pohledavka 
19.656 Kč 55 h se skládá z částek, ktere zalobce slozll jako JIstotu za 
firmu »L.« v době, kdy ji financoval, vyhradiv si vlastni·ctví na částkách 
jako jistoty s·Jo.žen·ých, a byly mU,také na ~ákladě toho vy~iln~ dep?sitni 
listy. Podle depositních listu s10211 takto zalobce u hlavl1l mestske po
kladny pod č. dep. 37.755 čá,stku ,7;0.00 Kč,. a to v~ 4% ~ spořitelniu; 
listu Městské spořitelny p-ske, znejlclm na jeho jmeno, dale 12.000 Kc 
ve 43,4 % spořitelním listu téže spořitelny, znějícím mvněž na žalob
covo jméno. Žalobce si při skládání uvedenýchč~stek,. zvětšenýc~ 

. o úroky ve výši 656 Kč 55 h, za fIrmu »L.« vyhrad!1 k mm vyslovne 
vlastnické právo. Niž š í s O u d y zamítly žalobu. 

Ne j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednání a no"é 
rozhodnutí. 

Důvody: 

Neobstojí názor odvolacího soudu, že v souzeném· případě není ža
loba podle § 37 ex. ř. odúvodněna, protože předmětem exekuce je nárok 
povinné na vrácení kauce složené navrhovatelkou II soudu, kdežto ža
lobce tvrdí, že kauci složil svým jménem a že jemu má býti vrácena 
a že tedy neopírá žalobu o to, že- jemu patří pohledávka povinné, nýbrž 
o svůj vlastni nárok na vydání kauce. Z ustanovení § 37 ex. ř. vyplývá, 
že při vylučovací žalobě záleží jen na tom, zda žalobcovo právo jest 
takového rázu, že exekuci nedopouští, a pak na tom, zda se vztahuje 
k předmětu exekucí dotčenému (rozh. č. 8740 Sb. n. s.). A tomu je tak 
podle tvrzeni žaloby v souzeném případě, neboť podle ni přísluŠI ža
lobcI obligačnÍ' nárok na vydá,ní k soudu slo-žené k,moe, a ten by ovšem 
činil nepřípustnou realisaci zabaveného a k vybrání přikázaného rovněž 
obligačního nároku na vydání kauce vymáhajícímu věřiteli, o který právě 
v exekuci jde. Kdyby se žalobce nebránil vydání kauce složené podle 
§ 1425 obč. zák. u soudu, přišel by o svůj nárok a kauce by byla vydána 
vymáhajícímu věřitelí tak, jako kdyby měla býti vrácena ne žalobci, 
nýbrž povinné. Nezbylo tudíž žalobci nic jíného, než aby se proti exe
kuci, jejímž předmětem jest domnělý obligační nárok povinné, ohradil 
vylučovací žalobou, ježto nárok na vydání kauce složené u soudu patří 
jemu a nikoliv povinné. Nezáleží na tom, že žalobce opírá žalobu jen 
o pouhý obligační nárok a nikoliv o věcné právo, neboť v souzeném 
případě, v němž je předmětem exekuce právě též jen obligační nárok 
povinného, dostačuje i tvrzený obligační nárok jiné osoby (žalobce) 
k odůvodnění žaloby podle § 37 ex. ř. (rozh. nejv. soudu ze dne ll. 
dubna 1922 č. j. Rv II 242/22, Práv. 25/25, č. 11170 Sb. n. s.). Bude 
tedy na prvém soudě, aby zjistil, zda jsou pravdivé skute,čnosti tvrzené 
zalobcem, z nichž on vyvozuje svůj nárok, aby byla kauce vydána jemu, 
.a aby znova rozhodL 

Clvilnf rozhodnut{ XIX. 78 
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Byly-Ii v exekuci vedené proti třeti osobě zabaveny věci patřici do 
jměni neprotokolované komanditni společnosti, jsou k žalobě podle § 37 
ex. ř. oprávněni všichni členové společnosti společně. 

(Rozh. ze dne 13. října 1937, Rv I 1595/37.) 

V listopadu 1934 zadala městská obec T.-Š. firmě »Komanditní 
spol. "S.", E. a spol.« v T.-š. různé silniční práce, na které tato firma 
vystavila účty ze dne 8. října a 15. listopadu 1934. Jménem uvedené 
firmy, jejíž označení nebylo vždy stejné, jednal Arnošt E. Znění firmy 
bylo také »"S.",· podníkatelství silničních staveb Jindřich E. a spol., 
kom. společnost v T.-Š.« anebo »stavební komanditní společnost "S." 
E. a spoL«. Usnesením okresního soudu v T.-š. ze dne 16. října 1934, 
E lC 4076/34, byla žalovanému Janu F. povolena exekuce zabavením 
a přikázáním pohledávky Ludvíka E., majitele firmy Jíndřích E. a spol., 
podnikatelství silničních staveb, komanditní společno'st v T .-Š., která 
prý mu přísluší proti městské obci v T.-S. za provedené silniční práce. 
žalobd, a to JindHch E. jako komplementář aJ An'tcmie Š. a Sabim E. jako 
komanditistky, přihlásili sice v říjnu 1933 komanditní společnost pod 
názvem »Podnikatelství silničních a pozemních staveb "S.", komanditní 
společnost Jindřich E. a spol. v P.« k zápisu do obchodního rejstříku 
v P., avšak tuto žádost vzali dne 12. října 1934 zpět. Než žádali o pro
lo'kolování, spojili se jmenovaní roku 1933 za účelem společného vedení 
podniku provádění sÍ'lničních staveb a jejich zmocněnec Arnošt E. jed
nal s městskou obcí T.-š. o ;<adání prací, za které vznikla zabavená 
pohledávka. Tvrdíce, že uvedená pohledávka přisltrší' jim a nikoHv Lud
víku E-ovi, domáhají ,se nepřípus1nosti exekuce podle § 37 ex. ř. S o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d uznal podle 
žaloby. 

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

D ů vod y: 

Po právní stránce zastává dovolání názor, že jde o komanditní spo
lečnost, jež v době rozhodující pro posouzení žalobního nároku existo
vala, přes to, že nebyla proto/kolována, a že dosud existuje, protože 
n<Jbyla .zrušena a že pmto žalujícíl společníci komanditní ,společnosti, 
vystupující vlastním jménem a ne jm~nem komanditní společnosti, ne
mají k zabavené pohledávce právo vytčené v prvním odstavci § 37 ex. ř. 
Dovolací soud nesdílí toto stanovisko. Je sice souhlasiti s názorem, že 
zápis komanditní společnosti nemá ráz konstitutivní, ježto společnost 
existuje již od zahájení své činnosti, a že proto nedostatek zápisu spo
lečnosti do firemního rejstříku nemá tu rozhodujícího významu. Je dále 
nepochybné, že lest mzeznávati mezi, jměním komaJnd'itní společnosti 
fl soukromým jměním členů, protože jde tu o dvě různé majetkové pod
staty. Z toho však nikterak neplyne, že společnému vystoupení všech 
členÍ! komanditní společnosti lze odpírati oprávnění k ochraně společen
ského jmění pwtí bezprávnímw zásahw třetí osoby. Společné právní 

- Čís. 16391 -
1235 

jednání všech členů komanditní společnosti, třebas se nestalo jménem 
společnosti, plně nahrazuje po této stránce jednání společnosti samé 
jejimi přislušnými orgány, protože takovýmto společným jednáním lze 
právem disponovati se jm,ěním spol~čnosti. Při t?m I~e ponechati~tra~ou 
otázku, zda i jednothvy clen spolecnosh neb nektery z mch map pravo 
vystupovati ,vlastní:n jménem na oc~ranu společe,nského j,mění 'p'rot~ bez~ 
právnímu zasahu trehch osob, kdyz sama spoj,ecnost svyml pnslusnyml 
orgány nevystoupila. Z toho, co uvedeno, plyne na podkladě závazného 
skutkového zji'šlění, že spol!ečně vy,stupujíd žalobcí mají k sporné po
hledávce takové právo, které nedopouští výkon exekuce, t. j. zabavení 
pohledávky příslušící komanditní společnosti a ne exekutovi a že jsou 
oprávněni domáhati se nepřípustnosti výkonu exekuce na dotčenou po
hledávku. 

čís. 16391. 

I. Vyhláškou ministra zemědělství č. 96/1935 Sb. z. a n. byl změněn 
pouze název obvodových úřadoven pozemkového úřadu, nikoliv i jejich 
pravomoc. 

ll. Rekursy podané státní obvodovou úřadovnou pro pozemkovou 
reformu nemusí býti ve věcech agendy ji přikázané podepsány linanční 
prokuraturou. 

(Rozh. ze dne 13. října 1937, R JI 367/37.) 

Srv. ad ll. rozh. č. 6190, 8802,9093,9163 Sb. n. s. 

Knihovní soud (okresní soud v P.) povolil k návrhu knihovních vlast
níků Uberta a Marie č"ových, rolní<kÍ! v P., ve smyslu § 2, odst. I, a § 6, 
odst. 1, zák. ze dne 27. května 1931, č. 93 Sb. z. a n. na nemovitostech, 

, zapsaných v,e vlo,žce č. 1768 kat. území C. a patřících navrhovatelUm, 
výmaz poznámky, že k zcizení, zatížení a propachtování jest potřebí 
souhlasu Státního pozemkového úřadu. Rek u r sní s o u d k rekursu 
podanému stáJI",í' obvodovou úřadovnou pro pozemkovou reformu v B. 
zamítl knihovní návrh. 

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

Důvody: 

Dovo,lací rekurs vytýká jen to', ž,e stá,tní obvodová úřadovna pro 
pozemkovou reformu v B. nebyla k rekursu proti usnesení soudu prvé 
stolice oprávněna, nýbrž že k tomu byl oprávněn tolíko československý 
stát, zastoupený finanční prokuraturou v B. Výtka ta není správná. 
V rozhodnutích č. 6190, 88()2, 9093 ,a 9163 Sb. n. s., na jejichž důvody 
se odkazuje, bylo vysloveno a dovoděno, že Státní pozemkový úřad 
i jeho obvodové úřadovny jsou oprávněny zastupovati ve věcech pozem
kové reformy stát mí,sto finanční prokuratury a že jejich rekursy nemusí 
býti podepsány fůnaJnon! proku<aturo'U. Vládním nařízením č. 22/1935 
Sb. z. a IU, byl dnem 1. května 1935 zmšen pozemkový úřad, zřízený 
podle §§ 1 " 15 zák č. 215/1919 záJkon,em č. 330/19!l9 Sb. z. a n., a 

78" 
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působnost jeho i jeho předsedy, zahrnujíc v to jej i ch p r á v a a po
vinnosti, byla přikázána ministerstvu zemědělství, nebyly však zrušeny 
obvodové úřadovny zřízené ve smyslu § 8 zákona č. 330/1919 Sb. z. a 
n. Vyhláškou mínistra zeměděJství ze dne 1. května 1935, Č. 96 Sb. z. 
a. n. byl změněn toliko název těchto obvodových úřadoven pozemko
vého úřadu n<1 státní obvoclo,vé úřadovny pro pozemkovou reformu. Na 
agendě uvedených obvodových úřadoven se však nic po věcné stránce 
nezměnilo, jenže podléhají nyní místo zrušenému Státnímu pozemko
vému úřadu ministerstvu zeměděJ;ství, jak vycplývá také z presidiálního 
oběžníku Č. 1 ministerstva zemědělství ze dne 29. dubna 1935, čís. 2393-
'P'res.j1935 a z oběžníku odboru IX Č. 1 ministerstva zemědělství ze dne 
2. května 1935, Č. j. 201.374/351 IX. Blyl proto' rekurs státní obvodové 
úřadovny pro pozemkovou reformu v B. jakožto organické součásti mi
nisterstva zemědělství proti usnesení soudu prvé stoUce podán úřadem 
k rekursu tomu oprávněným. 

čls. 16392. 

I. Nejde o potvrzující usnesení rekursnlho soudu (§ 46, odst. 2, zák. 
Č. 100/1931 Sb. z. a n.), odmítl-li rekursnl soud návrh na projednání 
pozůstalosti i dědickou přihlášku pro nedostatek stěžovatelova opráv
něni k rekursu i k návrhu, ježto jej nepokládal za účastníka řízení (§ 6 
a 37 zák.č. 100/1931 Sb. z. a n.), kdežto soud prvé stolice rozhodl 
o uvedených návrzích zamítavě, protože neuznával svou příslušnost 
k projednání pozůstalosti (§§ 24, 25 nesp. pat.). 

II. Dědíckou přihlášku, která má jinak předepsané náležitosti (§ 122 
nesp. pat.), nelze odmítnouti proto, že domnělý dědic nemá podle česko
slovenskéhO právního řádu dědické právo po zůstaviteli, a nutno jí při
jmouti na soud, pokud tu jsou ostatní předpoklady, jichž jest třeba 
k zavedení pozůstalostního řízení. 

III. Dokud určitá osoba nepodala dědickou přihlášku, není účastnicí 
pozůstaloslního řízeni a nenl oprávněna k rekursu proto rozhodnutím 
soudu. 

(Rozh. ze dne 14. října 1937, Rl 718/37.) 

V :pozůstalos,tní věci po YOll'ssefu Behom S. z A. (v Egyptě), z,emře
lém dne 21. srpna 1928 v M. L. (v československu), navrhli zůstavitelovi 
bratří Abramin S. a Salamon S., aby bylo pokračováno v projednání 
dotčené pozůstalosti, a Abramin S. mimo to podal zároveň bezvýmineč
nou dědickou přihlášku ze zákona. S o udp r v é s tol i c e (okresní 
soud v M. L.) zamítl uvedený návrh a dědickou přihlášku, o níž jde, ne
přijal na soud. D ů vod y: Navrhovatelé tvrdí, že jsou tu podmínky 
k projednání pozůstalosti po YOl1ssefu Behoru S. československým 
soudem podle §§ 24 resp. 25 nesp. pat., ježto dodatečně vyšlo najevo, 
že nelze zjistiti státní přislušl1Ů'st zůstavitelovu a že zůstavitel zanechal 
v M. L. část svého jmění, t. j. svršky v ceně asi 10.000 Kč. Než pod
mínky §§ 24, 25 nesp. pat. nejsou v souzeném případě splněny. § 24 
nesp. pat. předpokládá především, že zůstavitel měl v tuzemsku řádné 
bydliště. Tomu tak v případě, o nějž jde, není, neboť zůstavitel se v M. 
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L. zdržoval přechodně pouze jako láze,ň,ský host, neměl však úmysl 
trvale se tam usadíti. I kdyby však zůstavitel měl v M. L. bydliště, nebyl 
by soud k projednání jeho pozůstalosti přislušný, poněvadž celá pozů
stalost záleží pouze ze jmění, jež jest v cízině (rozh. Č. 7688 Sb. n. s.). 
Též § 25 nesp. pat. předpokládá, že movitá pozůstalost cizincova, jehož 
státní příslušnost nelze vyšetřiti, jest v tuzemsku. Z doslovu §§ 23, 24, 
137, 138 nesp. pat. vyplývá, že československé soudy mohou projednati 
movitou pozůstalost jakéhokoliv cizince, tedy i cizínce, jehož přísluš
nost nemůže býti zjištěna, jen tehdy, je-H takovéto jmění, v českoslo
vensku. ]ak.jest patrno z ínventáře sepsaného dne 29. srpna 1928 no
tářem Robertem K. jako soudním komisařem, nenalézalo se ani v době 
zůstavitelova úmrtí z jeho jmění' na území Československé republiky 
nic, nýbrž veškeré jmění zůstavitelovo bylo v Egyptě. Navrhovatelé 
tvrdí dodatečně, že se v době úmrtí zůstavitelova nalézala v M. L. část 
jmění zůstavitelova, totiž jeho svršky, jako prádlo, hodinky, jehlice a 
šatstvo, v ceně asi 10.0000 Kč. Tato část pozůstalostního jmění by 
byla hledíc na celé pozLtstalostní jmění, jehož hodnota přesahuje 
50,000.000 Kč, pranepatrná a kromě toho ani tvrzená nepatrná část 
jmění zůstavitelova na území československé republiky již dávno 
není, jak vyplývá ze samého návrhu obou navrhovateltl. Soud jest toho 
názoru, že jak § 24, tak § 25 nesp. pat. předpokládají, aby se jak v době 
zůstavitelova úmrtí, tak v době projednání pozůstalosti nalézala v čes
koslovensku aspoň podstatná část pozLtstalostního movitého jmění. Ne
rozhoduje, že zůstavitelova státní příslušnost není zjišt"na a že snad 
v době úmrtí byl pokládán za československého státního příslušníka. Že 
zůstavitel nebyl československým státním přísluŠ'níkem, je pravoplatně 
rozhodnuto československým ministerstvem vnitra. Poněvadž tedy soud 
není příslušný k projednání řečené pozůstalosti, nemohl přijmouti na 
soud ani dědickou přihlášku Abramina S. Rek u r sní s o u d potvrdil 
oběma navrhovateli napadené usnesení s opravou, že se odmítají ná'vrhy 
stěžovatelů, nikoliv zamítají. D ů vod y: Z'e: spisů D 206/28 okresního 
soudu v M. L. jest patrno, že Youssef Behor S. zemřel dne 21. srpna 
1928 v M. L., že zanechal při svém úmrtí v M. L. svršky v ceně asi 
10.000 Kč, že posledního pořízení není, že má tři děti Famu O., Sol N., 
Bose A., že stěžovatelé jsou bratry zemřelého, že zůstavitelova státní 
příslušnost nemohla býti zjištěna, resp. že zemřelý pozbyl státního ob
čanství československého rozhod'1Utím čs. ministerstva vnitra ze dne 4. 
listopadu 1931 a že podle rozhodnutí smíšeného soudního dvoru v A. 
(v Egyptě) ze dne 13. února 1934 nelze ho, pokládati za příslušníka 
egyptského státu. Rozhodujicím pro projednání pOZllstalosti a pro zji
štění jmění jest den úmrt' zůstavitelova (§§ 536, 5450bč. záck.). ZŮ'sta
vllel zemřel dne 21. srpna 1928 v M. L. a' zanechal jako dzozemec značné 
movité jmění. K projednání pozůstalosti o tomto jmění je příslušný podle 
§ 108, pasl'. věty, j. n. okresní soud v M. L., neboť podle čl. VlIl č.3 uvoz. 
zák .• k j. n. nebylo dotčeno ustanovení § 25 nesp. pat. V souzeném pří
pade Jde o clZlnce, jenž není příslušnlkem žádného státu a jehož se má 
podle § 25 nesl'. pat. ujmouti a ujimá se podle řečeného předpisu če'sko
slovenský ~oud. Cizinec, jehož státní příslušnost není možno určiti, má 
podle prvl1l věty § 33 obč. zák. vůbec stejná občanská práva a povin-
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nosti jako tuzemec. Podle toho jest užíti na projednání takovéto pozů
stalosti československého hmotného práva občanského. Podle n",šeho 
!práva (§ 132 obč. zák.) jsou povol'ány k zákonné dědické posloupnosti 
děti, tedy zůstavitelovy dcery. Na zůstavitelovy bratry by došlo, kdyby 
tu nebylo dětí (§ 135 obč. zák.). Stěžovatelé proto nemají u nás zákon
ného dědického práva a nemohou býti pokládáni za účastníky řízení po
dle § 6 zák. č. 100/1931 Sb. z. a n. Nejsou tudíž vůbec oprávnění k ná
vrhům v pozůsta10stním řízení, o něž tu jde .. Rekursní soud se proto ne
zabýval ostatními vývody jejich rekursu a nevyhověl mu s tím, že jejich 
návrhy odmítl. 

N e j vy Š š í s o u d na dovolací rekurs Abramina S. zrušil napa
dené usnesení a uložil rekursnímu soudu, aby bez zřetele na svůj právní 
názor po doplnění řízení, bude-li ho třeba, znova rozhodl, dovolací re
kurs Salamona S. odmítl. 

Důvody: 

Třebaže rekursní soud nevyhověl rekursu, přece nejde o souhlasná 
rozhodnutí nižších stolic, ježto prvý soud zamítl návrh Abramina S. na 
projednání pozůstalosti po Youssefu Behor S., zemřelém dne 21. srpna 
1928 v M. L., a nepřijal na soud jeho dědickou přihlášku podanou ze 
zákona bezvýminečně, kdežto rekursní soud ve skutečnosti se meritem 
věci nezabýval a rekurs vlastně odmítl proto, že Abramina S. nepova
žoval za účastníka řízení pozůstalostního' po YOllssefu Behoru S. To ja,sně 
plyne z důvodů napadeného usnesení, jakož i z toho, že rekursní soud 
opravil enunciát rozhodnutí prvé stolice v enunciátu svého vlastního 
rozhodnutí tak, že zamítavé rozhodnutí prvé stolice změnil na odmítavé 
rozhodnutí. Je tudíž dovolací rekus přípustný bez zřetele na rekursní dů
vody uvedené v § 46, odst. 2, zák č. 100/1931 Sb. z. a n. 

Dovolací rekurs, pokud brojí proti názoru rekursníhosoudu, že do
volací stěžovatel není účastníkem řízení pozůstalostního proto, že nemá 
podle práva československého dědického práva po svém bratru Youssefu 
Behoru S., ježto zůstavitel z",nechal d.W, je dLlvodný, neboť pozůstalostní 
soud není oprávněn takto anticipovati výsledek možného sporu o dě
dické právo (§ 125, 126,nesp. pat.), a proto - pokud nebudou ovšem 
scházeti jiné předpoklady zavedení řízení pozůstalostního - dědická 
přihláška dovolacího stěžovatele ze zákona musí býti přijata na soud, 
jak nařízeno v § 122 nesp .. pat., předpokládajíc, že bude i po formální 
str"nce vyhověno všem předpisům dotčeného uste.novení. Poněvadž tedy 
rekursní soud bez zřetele na §§ 122, 125, 126 ne,sp. pat. vlastně odmHI 
rekurs dovolacího stěžova!tele, bylo dovolacímu rekursu vyhověno, a 
bude nyní 11a rekursním soudě, aby po doplnění řízení, bude-Jí ho 
třeba, rozhodlo rekursu věcně. 

Salamon S. se k pozůstalosti po' Youssefu Hehoru S. dosud nepřihlá
sil, nelze ho tudíž pokládati za účastníka pozůstalostního řízení, a jeho 
rekurs byl tudíž právem odmítnut rekursním soudem, třebas z dll vodů, 
které se naň nehodí. Ježto stěžovatel nemůže podávati rekurs pouze ve 
prospěch Abramim S. (§ 31 zák č. 100/1931 Sb. z. a n.), tudíž v,e pro
spěch o,soby třetí, byl jeho dovolací rekurs odmítnut podle § 39, 46 zák. 
č. 100/31 Sb. z. a n. 
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čis. 16393. 

Podle § 331 ex. ř. lze vésti exekuci zabavením kupitelova čekatel
ského práva proti prodateli na získání vlastnictvl k věci prodané s vý
hradou vlastnického práva do úplného zaplaceni trhové ceny i jeho 
nárok na vrácení splátek, kdyby prodatel Jlstoupil od smlouvy a žádal 
od lrupitele vrácení věci, k niž má vyhrazeno vlastnictvl. Zákon dopouští 
také podle povahy věci i zájemné popsáni věci prodané s výhradou 
vlastnictvl a listin o právním jednáni sjednaném mezi povinným jako 
kupitelem a třetim jako prodatelem a o právech vyplývajících z něho 
povinnému (kupiteli). 

(Rozh. ze dne 14. října 1931, Rl 1001/31). 

Srv. rozh. č.lI008,7174, 10581,9191,4090 Sb. n. s. 

Vymáhající věřitelka navrhla mimo jiné, aby jí byla proti povinnému 
povolena k vymo'žení její vykonatelné pohledávky ze smíru 400 Kč 
s přísl. exekuce jednak 1. zabavením čekatelského práva na úskání vlast
nictví k osobnímu automobilu, přizpůsobenému na nákladní automobil 
ev. zn. Č 94.523, které příslu.šípovinnému jako kupiíeH proti firmě »0.« 
jako prodatelce, od níž povínný koupil uvedený automobil trhovou 
smlouvou, podle níž získá vJa,stuické právo k němu, jakmile úplně za· 
platí trhovou cenu více nebo méně 40.0010 Kč, na níž vázne nedoplatek 
více nebo méně 4.000 Kč, jakož i zabavením všech ostatních práv vy
plývajících z řečené trhové smlouvy, jednak 2. pro případ, kdyby firma 
»0.« uplatnila výhradu vlastnického práva a odstoupila od trhové 
smloulvy nebo, z jiného dů'vodu žádala vrácení dotčeného automobilu, 
prod·aného s výhradou vla'stniokého práva, zaba,vením práva resp. po
hledávání, které přísluší povinnému podle trhové smlouvy nebo podle 

,zákona o splátkovém obchodě proti uvedené firmě jako poddlužnici ua 
vrácení do té doby zaplacené části trhové ceny ve výši vÍCe nebo méně 
36.000 Kč, a dále 3. ve smyslu ustanovení § 331 ex. ř. z á je m n é p o
P s á n i shora uvedeného majetkového práva, a to jednak přesným po
psáním dotčeného automobilu. jednak popsáním trhové smlouvy resp. 
objednávky, účtu a stvrzenek o platbách, týkajících se koupě a placení 
trhové ceny za onen aUitomobil Hrmě »0.«, a to jak listin jsoucích u po
vinného, tak u firmy »0.« S o udp r v é st o I i c e povolil navrženou 
exekuci podle uvedených návrhů. Rek II r sní s o u d je zamítl. D ů
vod y: Práva resp. pohledávky, o něž jde, nemohou býti zabaveny ani 
pod1'e § 331 ex. ř., ani podle § 294 ex. ř., neboť čekatelské právo na 
získální vlastnictví neni ma:jetkové právo (rozh. ·č. 6192 Sb. ,n. s.) a po
hledávka z trhové smlouvy, která snad vznikne povinnému, uplatní-li 
firma »0.« výhradu vlastnického práva, toho bsu neexistu}e. Není prolo 
"'111 tento exekuč,ní návrh přípu1stný a jeví se pak nepřípustn)Í'm i další 
návrh na zájemné popsání práv uvedenýoh v exekučním návrhu. Bylo 
tudíž rekursu vyhověno. 

Ne j v y Š š í s o II d obnovil usnesení soudu prvé stolice. 
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Důvody: 

Podstatou exekučních návrhů, o něž v souzené věci jde, jest, že mají 
býti 'exektrcí postižena kupitelova práva z kupní smlouvy, sjednané 
mezi povinným a firmou »G.«, o osobním automobilu, přizpůsobeném 
na n"kladni automobil ev. zn .. č 94.523, pří níž si prý prodatelka, ode
vzdavši věc kupiteli, vyhradila k prodanému vozu vlastnické právo do 
zaplaceni trhové ceny ve výši více nebo méně 40.000 Kč; nezáleží tu na 
tom, že vymáhající věřitelka v exekučním návrhu kromě všeobecného 
uvedení práv vyplývajících z řečené kupní smlouvy vytkla zejména i ku
pitelovo právo na nabytí vlastnictví a jeho nárok na vráceni do té doby 
zaplacené části trhové ceny ve výši více nebo méně 36.000 Kč, kdyby 
prodatelka uplatnila výhradu vlastnictví a od smlouvy odstoupila. Na 
takováto práva kupitelova lze však vésti exekuci podle §§ 331 a násl. 
ex. ř. (rozh. Č. 7174 a 11008 Sb. n. s.) a nelze souhlasiti s názorem re
kursního soudu, že by tu nešlo o zpeněžitelná majetková práva, jež ne
náleží mezi pohledávky. I kdyby se exekuce na nárok povinného na vrá
cení zaplacené části kupní ceny posuzovala jako samostatná exekuce na 
peněžitou pohledávku (návrh učiněný v odst. V vyhovuj'e též předpi
sům § 294 ex. ř.), n,eobstoji důvod, z kteréhož rekursní soud ji za
mítl, že totiž prý jde o pohledávku toho času ještě neexistující. Vždyť 
lze na peněžité pohledávky vésti exekuci, i když jsou podmíněné, časem 
doložené, sporné (rozh. č. 4090 Sb. n. s.) nebo závislé na vzájemném 
plnění (rozh.č. 9197 a 10587 Sb. n. s.), pokud ovšem nejsou zvláštními 
předpisy vyňaty z exekuce. Nárok na vrácení zaplacené části kupní ceny 
je však podmíněným nárokem dlužníkovým, neboť závisí na uplatňo
vání výhrady vlastnictví a 'na odstoupení prodatelky od smlouvy a tkví 
již nyní v právním poměru založeném podle: exekučního návrhu mezi po
vinným a ·poddlužníkem. Z toho stavu věci však posoudil rekursní soud 
věc nesprávně po právní stránce, když exekuční návrh v té příčině za
mítl. Zároveň bylo obnoviti usneseni prvého soudu co do zájemného po
psání, jež § 331 ex. ř. podle povahy věcí dovoluje. 

čis. 16394. 

Vliv devisových předpisů řišskoněmeckých (řišskoněmecký zákon 
ze dne 4. února 1935 o devisovém hospodaření). 

Zaplatila-li říšskoněmecká firma na poukaz (§ 1400 obč. zák.) čes
koslovenského dlužníka jeho dluh u řišskoněmeckého věřitele, zanikl Hm 
závazek tuzemského dlužnika, nemůže-Ii býti podle říšskoněmeckých 
devisových předpisů uplatňována nicotnost placení na jeho újmu, ježto 
nebylo prokázáno, že jako osoba usazená mimo řiši Německou znala ni
cotnost poukazu, třebaže bylo placeni pro zákaz uvedených devisových 
předpisů mezi poukázaným a poukaznikem nieotné a bylo věřitelem 
československého dlužníka (poukazníkem) vráceno tomu, kdo platbu 
vykonal. 

(Rozh. ze dne 14. řijna 1937, Rv 1366/36.) 
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Žalující firma (sídlící v říši Německé) se původně na žalované firmě 
S sídlíci ~ ~epublice čeS'~oslovenské) ~ po prohlášení konkursu na jmění 
zalovane f1rmy na spravcl konkurslli podstaty žalované firmy domáhá 
zaplacení, 120 RM s přísl. S o udp r v é s t o I i c e 00 ·do částky 
3.60 RM vyhověl žalobě, co do částky 117.40 RM zamítl žalobu. 
O d vol a c í s o u d na odvolání žalobkyně vyhověl žal·obě i co do 
další částky 116.40 RM s přísl. D ů.V o d y: Prvý soud nemá žalobu 
za odůvodněnou, poněvadž podle devisových předpisů říše Německé, 
zej;né~a podle § II prováděcíh~ na!!:en~ k zákonu o devisovém hospo
~~rel1l ;nohla .fJr~.a I-!. P: platitI v, nss,kych m:,rkách žalujíd firmě jako 
nsskonemeckc pnslusmcl v prospech zalovane firmy jako českosloven
ské stá.tní příslušnice a di.sponovati s pohledávkou žalované firmy v její 
pmspěch jen se schválením říšskoněmeckého devi.sového ústavu, a pro
tože podle výpovědi svědka P. ve spojení s dopi'sem presidia zemského 
finančního úřadu v N, (devisníh'O ústavu v říši Německé) ze dne 
20. 'Srpna 1934 nebylo firmě H. P. dáno takovéto schválení, nýbrž ji 
onen ú!ad ,vyzval, aby. do 15. zář~ 1934 dokázala vrácení, platby. Ža
lobkyne pravem napada rozhodnltÍl prvého soudu pro nesprávné právní 
posouzení. Placeni tvrzené žalovanou firmou a popřené žalující stranou 
se skládá,,~ dvo:r právních jednání: 1. z pou'kazu (asignace) žalované 
firmy na ns~konemeckou hrmu H. P., aby zaplatila žalující firmě částkll 
z, toho, ,co 1·~s.t hrm,a J:I. P. dlllžna žalované firmě, 2. ze zapravení té 
častky ZalU]lCI flflne hrmou H. P., které bylo pro nicotnost zrušeno. 
~~ní p,ochyb?osti, že j~st U,žíti?~ druhé právní jednání ustanovení 
n.sskonemeckf~h ,devlso.vych predpI'su, neboť jde o právní jed-nání mezi 
Clzo~emCI v clZlne. Bylo proto po-dl·e §§ 11, 38 říšskoněmeckého zákona 
o devisovém hospodaření resp, podle vyhlášky zákona a prováděcího 
n~ř~ze:~í k n~mu .P?tř~bí" ab~,příslušný devisový úřad schválil pouká
zam castky zalu]lCf flrme v flsských markách firmou H. P. nemělo-li 
býti j.ed,n~ní to .nkotné; Ježto však :akovéto sohváleni nebylo 'dáno, bylo 
po~kaz~nl . to, ],:k pr,vy soul(\ce yr,:vem rozhodl, niwtné a vrácení po
ukaza·ne častky zalU]lel hrmou, flrme H. P. vyhovovalO' říšskoněmeckél11u 
zák~nu, a příkazu. de~i.sového ~řa~UI. Uv~dený poukaz a vrácení pouká
za?e . častky nema vhvu na pravm pomer mezI spornými stranami sa
myml. Neboť právní jednání mezi žalovanou firmou a !lrmou: H. P. jest 
poukaz;m ve, smyslu § 1400 obč. zák. a jest je posuzovati podle právě 
uvedeneho pr~dpl~u. Nema prot? význa'.'lU ustanovení, na které se prvý 
~oudc~ od-volava" ze ndze uplatn~vatJ n'lcotnost na újmu žalované firmy 
]a~O' c~zozem~y:n~ ~e~n;yslu devlsového zákona. Poukaz podle § 1400 
obc. zak .. ncn: ]este z.amkem dluhu .. Dluh zanikne teprve splněním, t. j. 
pro,:edemm preneseneho poukazu. Firma H. P. byla jako obchodní firma 
povinna ]edna,tl s potřebnou péčí, a byla proto po,vinna obstarati si 
nutné ~chválení devisového úřadu k zaplacení. pohledávky a když tak 
neu:č~n!la, nesplnila ~,:é 'Povi~nosti, .anel~e .rroto neplatný p'~ukaz poklá
daÍ1 JIZ za .z~placenI castky zalu]fcl brme zalovanou firmou', neboť fi-rma 
H;.Y·, Z~VInI!~ s,am~. ni~otnost a tím vrácení poukázané částky. V té 
pncme, je ,~nsvedčllJ nazoru odvolatelky, že jde o poukaz za účelem 
placem a ll1'koh na místě placení. Že by šlo o poukaz na místě placení, 
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žalovaná ani netvrdila, ani nedokázala. Ani tvrzení žalavané firmy, že 
žalabkyně ji prapustila dopisem ze dne 10. dll'bna 1934 ze závazku, 
není s ta změniti věcný a právn,í stav věcí. Dotčený dopis, jímž prvý 
sDud připustil dukaz, ale který žal'avaná firma nepředlažila, byl, psán 
již padle udávanéha, data před vrácením paukázané částky, nebať vrá
cení byla žalav3!né firmě uložena teprve dDpisem devi'SDvéha úřadu ze 
dne 20. srpna 1934. I když je'St správné tvrzení žalavané firmy, že ža
lujíc!. firma ji uvedeným dopis'em prapustila ze závazku, stal,a se ta jen 
za zřejméha předpakladu, že placení provedené firmau H. P. jaka pa
ukázanau (3!signatkau) byla platné. Ta však se ukázala dodatečně nl
catné. Tata dadatečná nicotnost zrušuje prota i dřívější propuštění ze 
závazku. Prvý saucl tedy pochybil, měl-H za ta, že dluh žalavané firmy 
u žalabkyně zanikl bez zřetele na nicatnost placení fírmau H. P., a jsou 
proto i nesprávně !právní' závěry, z nichž vyvadí! zamítnutí žaloby. Bylo 
tudíž co do jistiny advalání žalující firmy vyhavěna. 

N e j vy Š š í s a u d abn'ovil v ,napadené čá,sti i ve výraku o útra
t~ch rozsudek soudu prvé stoUce s tou opravau, že částka, s ní'ž byla 
žaloba zamítnuta, činí správně 116.40 RM 's příst 

D ů vad y: 

Nižší saudy zji,stily, že na příkaz žalavané firmy poukázala (zapla
tila) říšskoněmecká firma H. P. v B. žalující firmě spamau částku 
v říšských markách, že však jí žalobkyně na vyzvání právě uvedené 
firmy vrátila, protaže firma H. P. neměla k pbcenJ, pří,slušnéha pova
lení říšs,kaněmeckého devisového úřadu. Žalabkyně to ve sparu sama 
u7jnala a uv,edla ve svém přednesu výslovně, že byla nucena »nedova
lenau a neplatnou platbu vrátiti«. Nelze tedy poehybavatio tom, že 
ke s k u te č n é mu pl'acení Fž dašlo, a je řešiti jen otázku, jaký 
právní účinek ta má pra souzenou rozepří. 

Žalobkyně ve svém tvrzení vychází ze stan'ovi,ska, že byl poukaz 
dolč'ené částky podle nšsk!oněmeckých devisových přeclpi,sů nedavalený 
a neplatný. V té pHčině jest dtlležHým předpis § II říšskaněmeckého 
zákona ze dne 4. února 1935 o clevisovém hospadaření, na který se obě 
strany odvolávají a padle něhož 'Se placeni říšskoněmeokými p'1'ateb
ními prostředky smí konati i m 'e z i tam n. í m i ob Y vat e I i (v ří,ši 
Německé) jen s pří,slušným povolením, jde-Ii o ,placení ve prospěch 
cizozemce; povoleni je také třeba k lomu, aby se mahlo nakládatí ve 
prospěch cioozemces pahJedávkami znějícími na říšskou měnu. V ře
čeném zákoně ve 4. addílu,obsahujícim ji'ž podle záhlaví předpISY 
občanskoprávní a civílměpracesní, ustanavuje § 38, že obchady, .které 
se příčí mimo jiné také předpisu § 11, jsou nieo tn é (»nichtig«). 
Nicotnast všaK n e m ů ž e být i up l' a t úo v á n a na ú jmu a, s a b 
(§ 38, písm. b) ll'vecl. zák.), které jsou usazeny v CÍ'zozemskll', ledaže 
hy ,nicolnast toho, abchodu byly znaly. K výjimce n.aposl1edy uvedené 
nelze vůbec přihlížeti v sauzeném sporu, neboť scházi v té příčině 
tvrzeni žalující firmy v řfzení před prvou stolicí. 
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Je tedy vycházeti z předpakladu, že nicotnast ano ho právního j.ed
náni nebylo lze namítati prati žalavané firmě. Ta znamená, že placení 
firmau H. P. na příkaz žalující firmy nepozbylo abčan.skaprávního 
účinku v ů č i ž a I a van é tím, že scházela k němu přislušné povo
leni. Je"lí tamu t3!k, neni překážky pokládati jej v právn-ím smyslu za 
placení. To ovšem mělo v záipětí zánik závazku žalavané firmy padle 
§§ 1411 abč. zák. a násl., ježta firma H. P. vyhověla paukazu žalované 
lifmy a zaplatila padle něha žalobkyni (§ 1401 .obč. zák.). Že placení 
firmau H. P. j'e pra zákaz devísavých předpisů nícatn'é a že byl'a platba 
z toho důvodu vrácena, nemůže býtí žalavané firmě na újmu, nýbrž týká 
se to jen paměru mezi říšskoněmeckými firmami, totiž žalabkyni' a 
firmou H. P. Musila prota býti žalaba úplně zamitnuta. Opravau po
četn'i chyby podle § 419 c. ř. s. byl uveden rozsudek prvého soudu 
v soulad s napadeným razsudkem. 

čís. 16395. 

Sonktomi zaměstnanci (zák.č. 154/1934 Sb. z. a 'll.). 
Zaměstnanec nejedná proti zákazu jiného zaměstnání ve smyslu § 29 

zak. o sonkt. zaměs,tn. č. 154/1934 Sb. z. a n., uzavřel-li k zajištěni své 
budoucí existence ještě za trváni dosav:adnfho pracovníhQ poměru no
vou služebni smlouvu s jiným zaměstnavatelem pro dQbu po jehQ skon
čení. Porušuje však .uvedený zákaz, převzal-li smluvní závazek, že bude 
činný pro nQvéhQ zaměstnavatele za trvání dosavadní služební smlouvy. 
Nezáleží na tom, že dosavadní zaměstnavatel prohlásil, že na zaměst
nancovy služby nereflektuje. Takovéto porušení jest podle § 34 č. 3 řeč. 
zák. důležitým důvodem pro předčasné propuštění zaměstnance. 

(Rozh. ze dn'e 14. října 1937, Rv I 1516/3,7.) 

Žalabce, který byl u žalovaného zaměstnán jako obchodní zástupce 
(pradejový a akvi,siční úředník), se na žalavaném damáhá za,placeni 
5.000 !<č s přis!. jako platu za měsíce červen, červenec, srpen a září 
1 g36, ježta prý ža,lovaný předčasně zrušil pracovní poměr bez diHeži
tých důvodů. Niž š í s o u d y uznaly pa'dle žaloby, o d val a c i s a u d 
v podstatě z těchto d ů IV o d ů: Výpavědí svědkyně M. a výpavědmi 
žalobce i žalavaného slyšených k dÍlkwzw nabyl advolací soud pře
svědčení, že prohlášenim žalavanéha ze dne 8. června 1936 nedošlo 
k žalobcavě výpavědi. Podle § 31 zák. o soukr. zaměstn. č. 154/1934 Sb. 
z. a n. se nevyžaduje k zmšení pracovniho poměru výpovědí. určíté 
fc:rmy ~ :není potřebí užitf. slov »vypavídám«; výpo,vědní projev musí 
v~ak.bll! tak určitý a zřetelný, aby z něho jasně vyplývala vůle vypa
~ldaJl~lha, aJ~y byl pracovní poměr určitým dn.em zrušen. Avšak v pro
Levu zala.,:aneho ze dne 8. cervm 1936, ať stal se tak, jak jej tvrdi 
z.alobce, cI.tak, Jak uvádí žalo'vaný ve shadě se svědkyni M., nelze spa
tr.ovah ;proJev ~ůle žalovaného zmšiti právn! poměr výpa,vědí. Žalabce 
sam, ac tvrdl, ze žalova,n,ý k němu prohlásil, že ha ze slu'žby vypovídá 
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a zakázal mu vstup do obchodních místností a jakoukoli činnost, jež 
byla předmětem pracovního poměru, uváděl, že žalova~ý k n~mu ~a.
konec prohlásil, že mu dává placenou dovoler:ou. Žalovany, ~tery. pop:r~, 
že mínil ,svým projevem učiněným dne 8. cervna 1936 ,dal! ,:ypov~d, 
připouští, že řekl, že už ztratil více, a že tedy bude zal obcI platItI, 
z čehož mohl žalobce vyvoditi svůj doj-em, že žalobce dáva placenou 
dovolenou, byť slovo to vůbec nepadlo. Avšak placená dovo],ená, kterou 
podle vlastního žalobcova seznání mu žalovaný d~l dne 8:.~ervna 19~6, 
není výpovědí ve smyslu § 31 zá~. oS,oukr. .;amestn., ,a jlZ : vlastnI~'; 
pojmu »placená dovolená« je zřejrr:é, z,e se j! pracov.m po~,e~' nel~.o'~'CI; 
n'ýbrž pouze na neurčitou dobu prerusuje, ze. za ~I ,zust~va slulzeb~1 
smlouva v platno,sti a zaměstnavat~l~?dle nI plm !I,m, ,ze ?,Os~ytuJe 
zaměstnanci plat, buď v plné smluvnI VySl, nebo ve vysl pnmerene snr~ 
žené. Nabyl tudí,ž odvolací soud, pře~v,ědče~i, ~e, ž~llOv~nýn,e~~1 ž,,:obcI 
dne 8. června 1936 ústní výpoved', jezto zpstene ustm prohlasenl z~.l~
vaného k žalobci není ani podle seznání žalobce samého tak urclte; 
aby byl'o V něm možno spatřovatí výpověď danou žalobci-. Obě spome 
strany se po skutkové stránce shodují v tom,. že ž~l'o.vaný .~as}al dne 
12. června žalobci dopis, jímž žalovaný žalobCI o7)n,amll SVOJI vulI zru
ši'li jeho služební poměr. K tomuto ~ru~ení do~10. pře?časr:ě a pc:dle 
znění tohoto dopisu ža'lovaný naznačil, ze tak OnI z duvodu § 34 ~'. I, 
a 3 zák. o soukr. zaměstn., jichž se výslovně d'OVolával, a že t«k Cll:: 
proto, že žalobce začal smluV'ně jednati, s ci~í kon-kuren~ní !Irmou, u "nI Z 

převzal závazky nesluótelné s jeho slllzebmm postavenllTI jak,? ,zamest
nance u žalovaného, zejména že žalobce uzavrcl s konkurencm ltrmou 
»A. S.« v P. zas'lupitelskou smlouvu, že si, obstaral bankovní záruku 
na jistotu pro řečenou firmu a že ll~i.nil opatření, aby, m.ohl, pro m pra
covati. jest tudíž rozhodnoutI, :da. zalovanym uplatnene d~vody oPre~
časné výpovědi jsou po právu, CI mkoh. Odvola.cl sOl~d z vys,lecl~u pru;
vodního řízení došel souhlasně se soudem prve stolIce k presvedcem, 
že k rozporu mezi žalov@ným a žalobcem došlo proto, že se nemohlI 
dohodnouti o zastoupení zboží určité značky, vyráběnýoh fIrmou »A. S .•. 
Žalovaný usiloval, jak sám seznal, aby žalo:b~e, převedl na něho za
stoupeni dotčené firmy, které měl pro sebe zajlste,no, a a?y se s.am ,spo
kojil podílem na ziskU'. ježto, k takovéto do!'ode nedos10,eopl z~lo
vaný úmysl propustiti žalobce ze svýC? sluze~. :0 vedlo zal·ovaneho 
k jeho prohlášení ze dne 8. června 1936, v nemz odvolacI sOl~d, Lak 
výše odů.vodňuje, nespatřuje sioe výpovědi, z něhož však, !~k san; za~ 
lovaný jako strana připouští, je~t patrný jeho úmysl zr~S!tI, sluzebnl 
poměr se žalobcem, a k tomu melo podle"vl~stmho se~nal11 zal?bc~va 
dojíti později řádnou výpovědI. M?hl tu~rz zalo?ce Plavem ~ ~stmho 
projevu žalovaného U'sUlzovatI na umy ,sl zalo~~neho, ze ],odla zalo?';,e 
propustiti. To bylo patrno I z toho, ze mu Jlz dn,: 8. cervna. nabiLI 
2.5.0.0 Kč jako odstupné, kdyby z pracovního pomeru vystoupil Ihned. 
Odvolací soud má podle výpovědi' obou stran slyšených k důkazu za 
prokázáno, že žalovaný prohlásil dne 8. červ,na 1936 vůči, ž.alohci, že 
mu' hude plati,ti, přes to, že mu přÍ' tom zakazal dosav~dm JehO' akvI
siční činnost, která podle služební smlouvy byla hIa,vll! a podstatnou 
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části smluvní služební či'nnosti žalobcovy vedle kancelářské práce, jež 
se týkala výhradně jeho činnosti akvisiční, takže byla žalobci zákazem 
uvedené hlavní činno,sti znemožněna i jeho každá další činnost, kterou 
byl povinen konati podle smlouvy. Žalobce mohl proto právem před
pokládati, že ho žalova'ný dává na placenou dovole<nou, byť i žalovaný 
takovýchto slov, jak tvrdí, výslovně nepronesl. Rovněž klíč od kance
láře žalobce dne 8. června 1936 odevzdal žalovanému a ten jej, jak 
sám připouští, přlj'al, takže žalobce mohl dále předpokládati, že si 
žalovaný nepřeje, aby docházel do kanceláře, kde již neměl CO' dělatI. 
S tohoto stan'oviska jes't posuzovati i to, že žalobce ještě před defin~
tiv,ni výpovědi, k níž došl'O p~dle názoru odv9ladho soudu teprve PI
semným prohlášením žaIovaneho ze dne 12. cervna 1936, jednal vP. 
u firmy »A. S.«o definiHvním př:vzetí jejího ~ast?upe:,í. pro,deje 
zboží jeji značky. Odvo,lací sOl;d ~o'Sel n", podklade, vy~o~ed~ s,ve~ka 
Oldřicha F. a seznání stran slysenych k dukazu k presvedceuI, ze za-
10bcedne 9. června 1936, tedy ještě před písemnou výpovědí žalova
ného, uj'ednal s Oldřichem F. jako representantem firmy »A. S.« defI
nitivni smlouvu o zastoupení této firmy, -j-ež měla nabýti účinnostI dnem 
1. července 19136, tedy ještě za trvání služebního poměru u žalovaného 
a bez jeho svoleni jednal a dojednal smlouvu o zastoupení jiného pod
niku a to podníku soutěžícího s podnikem žalovaného jeho zam.ěstna
vateJ.e. Ač by totO' zji,štěné jednání za jiného, stavu věci bylo možno 
posuzovati jakO' pomšení zákazu. uvedeného v § 29 zák. O' soukr. zaměstn. 
a jím i za zaměstnancovu nevěru' ve smyslu § 34 č. 1 řeč. zák., nelze je 
pokládati v žalobcově sHuaci, v níž se octl prohlášením žalovaného ze 
dne 8. června 1936, za žaIobcovo zavinění, ježto, jak výše odůvodněnO', 
mohl předpokládatí, že ho žalovaný zamýšlí propulstiti ze sVý'ch slu
žeb, a byl tedy oprávněn starati se o zajištění své existence uzavřením 
nové služební smlouvy. Nelze proto spatřovati v jeho jednání nevěru 
ve smy,slu §34 č. 1 uved. zák. proti zaměstnavateli, který projevil 
zřejmě svůj úmysi, že na jehO' další služby nereflektuje, ani jednámí 
proti zákazům u,vedeným v § 29 řeč. zák., které ovšem jsou důležitým 
důvodem pro předčasné ,propuštění podle § 34 č. 3 ře·č. zák. ježto dle 
posleďní judikatury nejvyššího soudu mohou býti důvodem předčasného 
propuštění z pracovníh.o poměru ve smyslu § 34 zák. o snukl'. zaměstu. 
jednání zaměstnance tam naznačená jen potud, pokud je zavinil, ne
shledal odvolací soud důvodů k předčasnému propuštění žalobce, neboť 
v souzené věci nelze žalobci přičítati za vinu. že se staral o zajištění 
své existence přijetím nového zaměstnáni. Je proto žalovaný podle 
§ 37, odst. 1 a 3, řeč. zák. povínen za,platiti žalobci smluvený plat za 
dobu řádné zákonné výpo'vědi, jak soudem prvé stolice uznáno (rozh. 
č. 14932 Sb. n. s.). 

N e j v y Š š í - s o u d uložil odvolacímu soudu, aby v mezích zru
.§ení dále ° věci jednal a znovu rozhodl. 

Důvod y: 

Odvolací soud došel k závěru, že dne 8. června 1936 nedal žalovaný 
žalobd výpověď, ,ale že žalobce mohl práv;em míti za to, že mlltJ žalo-



pi 
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v,.ný dává placenou dovolenou a že si nepre]e, aby do kanceláře do
cházel. Teu'lo závěr odvolaci soud správně a logicky odůvodnil a vy
vrátil tak v odvolání vznesenou výtku, že žalovaný byl oprávněn k před
časnému zmšení, služel>ního poměru z důvodu č. 4 § 34 zákona Č. 134/ 
1934 Sb. z. a n. Dovolací soud schvaluje závěr i správné důvody odvo
lacího soudu a neshledává dovolací dftvod podle č. 4 § 503 c. ř. s. 
v tomto směru uplatněný' oprávněným. 

Podle § 29, odst. 1, zákona Č. 154/1934 Sb. z. a n. nesmí zaměstnanec 
bez svolení zaměstnavatele vy'konávati jiné zaměstnání anebo býti jak
koHvčinným pro jin,ý podnik, nebo se na něm zúčastniti, ať na svůj 
nebo na cizí účet. Jedná,ní zaměstnance proti tomuto zákonu je pro za
městnavatele důležitým důvodem k předčasnému propu,štění zaměst
nance podle § 34 Č. 3 uved. zák. Odvolací soud zjistil, že žalobce dne 
9. června 1936, tedy ještě př,ed dopisem žal·ovaného ze dne 12. června 
1936, jímž byl služební poměr zrušen, uzavřel bez svolení žalovaného 
defini-tivní smlouvu s ti111lo-U A. S. o jejím zastupování s účínnosti od 
1. července 1936, tedy ještě za trvání služební,ho poměru u žalovaného. 
Z tohoto skutkového zjištění a přihlížeje k tomu, že žalobce mohl dů
vodně předpokládati, že ho žalovaný propustí a že na jeho služby do 
budoucna nereflektuj,e, vyvodil odvolací soml správný závěr, že se ža
lobce uzavřením smlouvy s firmou A. S, staral jen o zajištění své bu
doucnosti a že tudíž nejednal proti ustanovení § 29 zák. Č. 154/1934 
Sb. z. a n. Odvolad soud však přehlédl, že dotčené zákonné ustano
vení nebrání sice zaměstnanci, aby svoji exístenci v budoucnosti ještě 
za trv!>ní slu-žební,ho poměm pro d <} b u po jeho skončení zajistil, 
ale zakazuje, aby byl z a t r v á n í služebního poměru pro druhého 
zaměstnavatele čin.ný, a že nečiní ." zákazu výjimek, takže zákaz čin
ností platil i na dobu ž<rJ.obcova zaměstnání, v níž žalovaný jako za
městnavatel na slu'žby jeho n.ereflektoval, avšak dosud jej ve služebn,ím 
poměru měl. I když byl žalovaný z důvodů odvolacím soudem uvede
ných oprávněn k zajištění své budoucí- existence uzavříti ještě za trvání 
služebniho poměm se žalovaným služební smlouvu s firmou A. S" nebyl 
oprávněn ujednati smluvní závazek, že zahá}í pro n,ovou zaměstnava
telku činnost dnem I. červen,ce 1936, tedy ještě z a t r v á ní své slu
žební smlouvy u žalovaného, poněvadž by převzetím takovéhoto zá
vazku byl porušen zákaz uvedený v § 29, odst. 1, zák. č. 154/1934 Sb. 
z. a n. Otázka, zda ža'lobce začal skutečně pracovati dnem 1. července 
pro firmu A. S., nen,j v souzené věci důležítá, po,něvadž podle zjištění 

odvolacíhO' soudu byl služební poměr zrušen již dnem 12. června 1936. 
žalobce vš,.k tvrdli ji,ž v žalobě,že smluvil s fi,rtnoUi A. S. výslovně, 

že pw ni začne pracovati' teprve po uplynutí výpověclní lhůty se žalo
vaným, t. j. ocl měsíce října' \936, a nabídl ,o tO'm důkaz dopisem ze 
dne 13. června 1936 žalovanému zasl'aným a výslechem stmn. žalovaný 
naproti tomu udal, že žalobce měl podle smlouvy zahájiti zastupítel
skou činnost pro firmu A. S. jf.ž 1. července 1936, a n.abídl o tOml dilkaz 
svědky Hanušem H., Oldřichem F. a výslechem stran. Odvolací- soud 
nařídil důkaz jíž prvým soudem provedený, ale neučiníl skutková zji
štěn'í o svrchu uv·edené sporné okolnosti. Trpí proto odvolací řízení pro 
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kusost vadou podle § 503 Č. 2 c. ř. s. a bylo se usnésti podle § 3' J, 
odst. 2, zák. č. 131/1931 Sb. z. a n., jak ve výroku vysl'oveno. 

čís. 16396. 

~ozsah účinků poznámky pořadí. 

Zamýšlený dluh, pro který se zapisuje poznámka pořadí podle § 53 
knih. zák., jest v knihovním návrhu, v povolujícím usnesení i v knihovni 
poznámce přesně označiti jak co do jistiny, tak i co do ú~oků a při
slušellstv!. 

Nebyl-Ii dl~ ozna~e~ ,ial<o .zúr~~itelnÝ,.?,ožívaji úroky a vedlejší 
závazky, zapsane do vereJnych knih pn poWeJslm vkladu práva zástav
niho, jen běžného pořadí, nikoli poznamenaného pořad!. 

• U~ovt;,ni § ~16, odst. 2, ex. ř. i §§ 16, 17 knih. zák. upravují pouze 
P?"adi uroku . a utrat v poměru k jistině, neřeši však, jak se nabývá 
zastavního prava. 

, Pro!i !Ortná~ p~a~opl.~tnému, a~šak materiálně neplatnému knihov
nunu zaplSU muze věřitel Jim dotceny podati v rozvrhovém řizeni odpor. 

(Ro~h. ze dne 14. říj'na 1937, R II 385/37.) 

Srv. rozh. Č. 303, 4493, 5321, 5334, 5367, 6151,8655, 10443 Sb. n. s. 

Na ideální polovici vydražené nemovitosti připsa!Dé povinnému 
Eduardu Oh. bylo pod položkou CIO podle ověřené žádnsti ze dne 
19. února : 93~, došlé n~yoll.d dne 22. února 1934, č. d. 112/34, pozna-
1~~nalDO poradl pro. zam:yslen~ dluh?o nejvyšší částky 1.000 Kč s právní 
uč!nlDOsb (§ ~4 kmh. zak.) do 19. unora 1935. Před uplynutím u,vedené 
Ihu!y,. tedy vcas, bylo dne 17. únOra 19.35 na téže polovici na základě 
dluzmho UplSU ze dn 19. února 1934 a usnesení z cine 26. února 1934 
Č. d. 112/34. ~loženo pod pol. C 18 právo zástavní pro pohLedávku Dr: 
Karla H ..• ~ c~stce 1.000 Kč s 50/0 úroky od 1. hřezna 1934 a jistotou 
za vedle]sl zav.azky 'pe~y)() K~ ~ po'zn'amena-ném pořadí. Ex e k u ční 
s:~ II d rozvrhuJe ne'jvyssl podam za exekučně vydraženou nemovítost, 
pnps~~ou E.du.ardu a Adolfu, Ch., při:kázal zástavnímuvěřitel'i Dr. Karlu 
H.ov~ Jen Jlstmu ~.OOO Kč v P?ř,a~í poznámky, kdežto na přihlášené 
50/0 uroky od I. brezna 1934, čl,mcl 80 Kč 80 h a vedlejší závazky do 
výše 109 .. Kč. ~epřikázal nic, Rek ti r s ní, .s o 'u d přikázal jmenova
nému ~eflte~1 .1. uvedenépřís,lušenství přihlášené jeho pohledávky. 

Ne] v y s S I S o u' d CJbnovll usnesení soudu prvé stolic-e. 

Důvody: 

•• Pr~ý soud práven; přikázal' při rozvrhu nejvyššího podání knihovnímu 
v~nt~lt ?r. !"I, v poradl C 10 pouze pohledávku na jistině 1.000 Kč, 
Illkolt vsak I shora uvedené úroky a další útraty, poněvadž ty mohou 
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býti při rozvrhu přikázány pouze v běžném pořadí zápisu e 18, nikoliv 
v pořadí poznamenaném pod e 10. Poznámkou pořadí pro zamýšl'ený 
dluh, který jest přesně označiti jak v knihovním návrhu, tak i v povo
lujídm usnesení i poznáJmce jako co do jistiny, tak co do úroků a 
ostatního příslušenství (§ 451 'obč. zák. a § 14 knih. zák., srv. výnos 
min. sprav. č. 28144/36 Věst. min. sprav. 1926/131), chtěl zákon dáti 
vlastníku nemovitosti možnost zjednati si zajištěním přesně stanoveného 
knihovního ,pořadí úvěr do určité vymezené výše, a lze proto s právnim 
účinkem původního pořadi vlo,žiti později kontrahovaný dluh jen přesně 
v mezí'Oh vytčených předchozí poznámkou, pořadí. Tato nejvyšší mez 
nesmí býti, - když poznámka pořadí měla zajístiti pozdějšímu' knihov-' 
nímu vkladu pořadí do určíté nejvyšší částky, která ani nebyla ozna
čena za zúroWe].nou, - při tomto pozdějšim vkladu, podobně jako při 
úvěrové hypotece, s právním účínkem překro'čena, a to ani o úroky, 
ani o další poplatky a útraty. Jinak by byli též zkráceni mezi poznámkou 
pořadi a po'zdějšlm kniho'vním vkladem následující věřitelé, kteří pří 
povolování pozdějších úvěrů právem mohli počítati s tím, že pohle.
dávka v poznamenaném pořadí. uvedená nemůže při pozdějším knihovním 
vkladu číniti vke než nejvýše 1.000 Kč, ježto poznámka pořadí zněla 
pouze pro tentO' nejvyšší limit. Tím by byla porušena zásada publicity 
a speciality veřejný,ch knih, trpěla by důvěra v tyto knihy a byl by 
i ohro'žen reální úvěr. Nerozhoduje ani to, zda nepodáním opravného 
pro,středku proti usnesení O< vkladu práva zástavního nastala .formální 
právní mOc knihovního zápisu, ježto to nemohlo založiti jeho materiální 
platnost, a nebrání věřitelům vznésti při rozvrhu nejvyššího podání 
odpor proti onomu zápisu (viz rozh. Č. 11109 Sb. n. s. a další tam uve
clenou judikaturu). Mylný 'i'e proto náwr rekursnlho soudu, ve :při roz
vrhu nejvyššího podání rozhodoval podl'e § 216 ,Č. 4 ex. ř. knihovní stav 
dokumentovaný vkladem pod e 18 aže exekuční soud nehyl proto opráv
něn zkoumati, zdali se pravoplatný vklad stal v mezích poznámky pořadí 
v příčině úroků a vedl1ejších pO'platků právem, či nikoli. Naopak bylo 
povinno,stí exekučního soudce, aby zkoumal, zdali hypotekární. věřitel 
skutečně nabyl s hlediska hmotněprávního žádaného pořadl (Sb. n. s. 
Č. 13188). Názoru shora uvedenému .se nepříčí ustanovení poslednlho 
odstavce § 216 ex. ř., nehoť to ustanovení, podobně jako ustanoveni 
§§ 17 a 16 knih. zák., upravuje podle svého doslovu toliko pořadí 
úroků a útrat v poměru k jistině, není však jimi, jak bylo blíže vylo'ženo 
v mzh.č. 303 Sb. n. s., na něž se odkazuje, rozřešena otázka nabytí 
zástavního práva pro toto vedlejší příslušens,tví pohledávky, v kteréžto 
:příčině platí předpisy práva hmotného. Dovolacímu rekursu bylo proto 
přiznati úspěch. 

čis. 16397. 

Podle soudního smíru, jimž se povinný železniční úředník zavázal 
platiti oprávněnému na výživné určitou část (zlomek) svých služebních 
přijmú, které mu budou ~p\áceny, vyjímaje některé jmenovitě uvedené 
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vedlejší příjmy (diety, paušály), lze povoliti exekuci, je-li výše (objem) 
služebních příjmů dlužníkových prokázána výkazem ředitelství státních 
drah o služebních požitcích povinného. 

(Rozh. ze dne 15. října 1937, Rl 1085/37.) 

Podle soudního smím, uzavřeného u krajského soudu v Č. B.., se 
povinný Karel J. zavázal, že bude platiti své manželce Marii J. st. pro ni 
a pro její tehda nezleWou dceru Marii J. ml. na výživné jednu třetinu 
veškerých svých služebních příjmů, které mu budou toho kterého času 
vypláceny, vyjímajíc diety, dopravní, kancelářský a kasovní paušál, a to 
počínaje 1. listopadem 1919, vždy měsíčně předem. Ježto dne 1. března 
1937 odepřel povinný platÍ'lI výživné, navrMy vymáhající Věřitelky Marie 
J. st. a Marie]. ml., aby jim byla podle dotčeného soudního smíru a 
připojeného úředního potvrzení ředitelství státních drah v P. ze dne 
20. března 1937 o služebních požitcích povinného, adjunkta čs. státních 
drah, povolena jednak exkuoe< k vymožení vykonatelné pohledávky vý
živnéhO' 533 Kč 50 h 's přísl. za dobu od 1. břema 1937 dO' 31. března 
1937, jednak exekuce k zaji'§tění nároku na výžiV'né, splatné od 1. dubna 
1937 do 31. března 1938, vždy prvního dne každého měsíce předem po 
533 Kč 50 h měsíčně, a to zabavením a přikázánim k vybrání dvO'u třetin 
služebních platů, které má povinný jako úředník čs. státníoh drah, 
s omezením, že povinnému musí zůstati z úhrnu služebních platů vol
ným roční příjem 3.000 Kč. S o udp r v é s t o l' i ce V'yhO'věl návrhu. 
Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ů vod y: Vymáhající 
věřitelky navrhly povolení exekuce, o něž jde, 'P'odl,esmíru ze dne 13. 
února 1920, Č. j. eg 198/ I 9-8, a pii1oženého úředního potvrzení ředi
telství čs. státních drah o platech povinného, z kteréhožto potvrzení (vý
kazu) podle jejich tvrzení vyplývá výše platů, která jest zá'kladem vý
počtu oné třetiny platů, jež byla dotčeným smírem stanovena. Povinný 
právem napadá povolující usnesení prvého soudu, tvrdě, že podle § 7, 
odst. 1,' ex. ř. smí býti exekuce povolena tolikO' tenkráte, lze-li z ex;e
kučního htulu seznati mimo osoby toho, kdo,· jest oprávněn a kdo za·
vázán, též předmět, způsob, objem a čas dlužného plnění neh opominutí, 
a že to z ř'ečeného soudního smíru nebylo a není patrné. Kromě toho 
upo,zorňuj'e, že z uvedeného, soudního smíru není, zř.ejmá ani výše' vymá
haného nároku, totiž přesná číselná výše, a že nedostatek exekučního 
titulu, jak vyplývá z jeho vývodíí, nemůže býti podle § 7 ex. ř. nahrazen 
časovým určením ve smyslu § 7, odst. 2, ex. ř., nýbrž že by mohl býti 
nahrazen jen novým exekučním titulem. V podobné věci rozhodoval již 
je,denkrát, rekursní soud a zaujal stanovisko, že smír, o nějž se exekuční 
l1~vrh oplrá, ntní řádným exekučním titulem, jelikož nevyhovuje před
p~su § 7, ~dst. .1, ex. ř., anO' z něho nelze přesně se7Jnati objem dliuž
ne~o pInem, a ze se na vlastní výpočet vymáhajícíoh věřitelek nebo na 
Jejich, soukromou informaci nelze spolehnouti. Vymáhající věřitelky 
poukazaly nyní ve svém novém ex;lOkučním návrhu znova na onen smír 
~ kromě toho připojily ještě výkaz platů povinného, jak jej pořídil k je
jlC~ ~otaz,U příslu~ný úřad, a proto mkursní soud nemá důvodu, aby 
zmeml sve stanOVisko v otázce, lze-li za takovýchto okolností povoliti 

Civilní rozhodnuti XIX. 79 
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exekuci. Nutno také přisvědčiti povinnému zejména v tom, že tu jde 
skutečně o pouhou soukromou informaci, kterou poskytlo na žádost vy
máhajících věřitelek ředitelství čs. státních drah v P., takže tu nejde 
o listinu, které by se zřením na uvedený smír nebylo možno užíti ani 
jako jeho doplňku podle obdoby § 9 ex. ř. Bylo proto důvodnému re
kursu vyhověti. 

N e j v y Š š í s O u d obnovil usnesení soudu prvé stolice. 

D u vod y: 

Nelze při svědčiti právnímu názoru rekursního soudu, že v souzené 
věci nelze z exekučního titulu seznati objem plnění. Exelouční titul 
(soudní smír ze dne 13. února 1920, Č. j. eg JI 198/19-8) stanoví v od
stavci l. zcela jasně, že se dlužník zavazuje platiti své manželce Marii I. 
pro ni a nezl. dítě Marii J. na výživném třetinu ('/,) veškerých svých 
sllUžebních příjmu, jaké mu toho kterého ·času budOlU vyplá
oeny, vyjúmaje diety jakéhokoliv druhu; pak dopravní paušá:l (za 
noční služby), pak kancelářský paušál a konečně kasovní paušál. Vždyť 
není možno, aby již ve smím myšleném na mnoho budoucíCh let byly 
Jednotl'ivě přesně vyp06tányč,;stky, i'ež bude dlužník povin·en. platiti; 
ježto v době smíru nemohlo býti známo, kolik bude dlužník v té ktere 
době pobírati na služebních požitcích. Nebylo by ani hospodárné, aby 
byl vymáhající věřitel nucen vymoci si'při každé změně. výše dlu~níko: 
vých služebních požitků nový exekuční titul, v němž by bylo člseln~ 
stanoveno, kolik j'e dlužnlk povinen platiti vymáhajidmll věřÍ'teli. J.e-l~ 
smírem stanoveno, že dlužník jest povinen platiti vymáhajícímu věřtteh 
u r čit Ý díl svých služebních požitku, jest jen věcí výpočtu, kolik v té 
které době tento díl čini. Jest o,všem n a vy 01 á haj í c í 01 věř i tel i, 
aby prokázal, kolik dlužník pobírá na služebních požitcích. V souzené 
věci připojily vymáhající věřitelky k exekučnímu návrhu ze dne l. 
dubna 1937 výkaz ředitelství státních drah v P. ze dne 20. března 1937 
o služebních požitCÍch dlužníkových. Tento výkaz, vydaný úřadem 
k tomu oprávněným, podává jasný prukaz o výši služebních požitku ža
lobcových. Smírem ze dne 13. února 1920 se žalovaný zavázal platiti 
výživné své manželce Marii J. pro ni a pro své nezl. dítě Marii J. Na
byla proto ze smíru nárok na placení výživného i Marie J. mladšl. 
Ustanovením smíru o tom, jakým způ,sobem bude vypláceno výživné, 
nebylo nic změněno na platební povinnosti .dlužníkově .. Výpočet čistého 
platu v exekučním návrhu ze dne 1. dubna 1937 je správný, odpoví dli 
smíru ze dne 13. února 1920 a jest ve shodě s dotčeným výkazem ředi
telství státních drah v P. Pro 5% úroky od 2. března 1937 nebylo lze 
povoliti exekuci, ježto se exekuční titul o nichnezmi.ňuje (srv. rozh. 
čís. 7361, 14895 Sb. n. s.). 

čís. 16398. 

Právní povaha licence k dočasnému provozování hostinské a výčep' 
nické koncese podle § 20, píSlm' a), živn. ř. 

Provoz hostinské a výčepnické živnosti na základě licetnce vydané 
podle řečeného předpisu není s a m o s t a t n Ý m majetkovým právem 
ve smyslu §§ 331 a dalších ex ř., jež by bylo způsobilé býti samostat-
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ným předmětem zabavení podle předpisů exekučního řádu, nýbrž jde 
jen o vedlejší (akcesorní), dočasný nebo jinak příslušným správním úřa
dem rozšířený způsob provozu živnostenského oprávněni již dříve udě
leného a sdílí zároveň osud základního oprávnění. 

iZ!"',~~'o::"ť~, (Rozh. ze dne 15. října 1937, Rl 1213/37.) 

Vymáhající věřitelka Okresní záložna hospodářská v ~. ~avrhla, 
aby jí byla protipo·vinnému Josefu D. v K. povolena k vymo'ze>1ll vyko
natelné pohledávky 1.089 !<č ~ h s přísl.exekuoe zab~vením ~i:cenc: 
udělené povinnému okresmm, uradem, v L. podle § 20,. plsm. ,a), .zlvn. r; 
k provozování hostinské a vyčeplllcke koncese v lesm boude pn l-ske 
siltníd Ul t. řeč. »LoučenÍ« na letní čas 1937 a qprá,vnbní uvedenou b
cencí založených. S o ud p r v.é st?lice .zamítl exekučn~. návrh. D.ů
vod y: Licence podle § 20 a) Zlvn. r. ne.?l s~mo:st.atnym Zlvnost~nskym 
oprávněním, jaké má na mysl! § 331 ex .. r., nybrz Je t~l!~o.rro~~ym P?
volením živnostenského úřadu k dočasnemu provozovam ]lz dnve ude
lené živnosti na jiném místě než ve schválené stálé místnosti provozo
vaCÍ. Znamená tedy podle povahy toliko dočasné rozšíření oprávnění již 
uděleného, jehož osud sdílí. Muže proto exekuCÍ býti zasaženo jen zá
wveň s oním hla\l1ním právem; bylo-U zabaveno ono, vztahuj.ese za
bavení to nutně, a to i bez zvláštního návrhu nebo výslovného výroku, 
i na řečenou licencí. Vymáhající věřitelka neuvádí v návrhu, že zaba
vuje i hostinskou živnost povinného resp. jeho hostinskou koncesi. 
Není tudíž podle toho, co vyloženo, právně možné oddělené zabavení 
dotčené licence. Rek u ľ sní s o u d povolil navrženou exekuci. D u
vod y: Podle exekučního návrhu jde o zabavení licence udělené po
vinnému podle § 20, písm. a), živn. ř. k provozování licence hostinské a 
výčepnické, tedy zjevně o zabavení živnostenského oprávnění, jež má 
hodnotu majetkovou a které je spojeno s provozováním určitého živno
stenského podniku povinným. Oprávnění musí tudíž býti pokládáno za 
takové, jaké má na mysli § 331 ex. ř., a je proto jeho zabavení právně 

. možné. Názor prvéhD soudu, že by uvedené oprávnění mohlo býti zasa
ženo jen exekucí vedenou přímo na koncesi, která byla Jeho udělením 
rozšířena, nelze uznati za správný, neboť návrh vymáhající věřitelky se 
o existenci takovéto koncese nezmiňuje a podk § 54 č. 3 ex. ř. musí 
jí samé býtí ponecháno na vůli, jaké majetkové hodnoty chce exekucí 
zasáhnouti. To, jak bude zabavené Dprávonění zpeněženo, nemá při 
otázce zabavení významu. 

Ne j v y Š š í s o ud obnDvi! usnesení soudu 'yJTvé st')lice. 

Důvody: 

Podle ustanovení prvního odstavce § 20 a) živn. ř. stačí k tomu, aby 
osoby, které v téže obci nebo v některé sousední obci provozují žívnost 
hostinskou a výčepnickou, mohly provozovati řečenou živnost dočasně 
jinde, než ve schválené stálé místnosti provozovací o jednotlivých 
zvláštních příležitostech (národních slavnostech, dobročinných slavnos
tech, výstavách, trzích, vojenských cvíčeních, koncentracích vojska, ma-

79' 
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névrech a:td.), Hcence vydaná živnostenským úřadem pří.pad od případli 
po uvážení potřeby, jaká se jeví se zřením na žádaná provozování živ
nosti; v dotčené licenci buď udáno přesně, za jaké příležitosti, pak 
místo, kde živnost má býti provozována, a doba, na kterou licence platí. 

Ze stylisace uvedeného zákonného ustanovení plyne, že podkladem 
k dočasnému 'provozování hostinské a výčepnické živnosti pří zvlášt
ních příležitostech na místě odlišném od schválené stálé místnosti pro
vozovací zustává jen ona živnost hostinská a výče:pnická, kterou osoba, 
za licenci žádavší, již skutečně provozuje; zákon nerozeznává, jde-Ii 
o o,sobu, které byla živnost ona propujčena, tedy o jejího majitele (§ 19, 
odst. 2, živn. ř.) či o jeho náměstka neb pachtýře (§ 19, odst. 3 a 4), jakž 
patrno z všeobecného doslovu »osoby, které v téže obci nebo některé 
obci sousední provozují živnost hostinskou a výčepnickou«, ale klade 
výslovný důraz na to, že právě ta živnost jest již provozována, »aby 
mohly ži"nost tu provozovati dočasně jinde«. ' 

Provoz hostinské a výčepnické živnosti na podkladě vydané licence 
podle řečeného zá:konného ustanovení tkví tedy jak po zákonu, tak již 
1 svou povahou v živnostenském oprávnění osobě je vykonávající již 
uděleném neb na ni jako náměstka nebo pachtýře majitelem přeneseném, 
ale nelze jej, byť i měl určitou majetkovou hodnotu, pokládati za samo
statné majetkové oprávnění ve smyslu §§ 331 a násl. ex. ř., jež by 
mohlo býti samostatným předmětem zabavení podle těchto zákonných 
ustanovení; jde tu jen o akcessorní, dočasný neb jinak příslušným správ
ním úřadem rozšířený způsob provozu živno,stenského o p r á vně n í 
již d ř í v e u děl e n é h o, který sdílí zároveň osud tohoto základního 
oprávnění. Ze by byla zabavena hostinská živnost neb koncese hostin
ská a výčepnícká dlužníku patřící, vymáhající věřitelka ani netvrdí. 

čís. 16399. 
Berní exekuce. 
Platnost exeltučn,ho zabaveni pohledávek z cenných papírů podle 

§ 385 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a fl. nevyžaduje, aby výkonný orgán se
psal ihned při výkonu zabaveni zájemni protokol (§ 364 řeč. zák.) a 
dal jej podepsati poviruIému. Nerozhoduje ani, zda byly zabavené věci 
výkonným orgánem odňa1y, nebo mu dobrovolně vydány. 

Jestliže však výkonný orgán nepojal do zájemního protokolu, sepsa
ného ihned při výkonu exekuce, vkladni koižku vydanou mu dobrovolně 
třetí osobou (manželkou povinného), není vkladní knížka zabavena, 
třebaže ji výkonný orgán vzal k sobě, ale poznamenal teprve dodatečně 
v zájemním protokole, že mu věc byla vydána dobrovolně třetí osobou. 
Takovýto postup výkonného orgánu nezakládá exekučního zástavního 
práva pro vymáhajíc! stát. 

(Ro,zh. ze clne 15. řéjna 1937, Rv I 197.0/37.) 

Na ,příkaz bemí!ho úřadu v N. provedl bémí vykonavatel Stanislav K. 
za přítomnosti berního acljunkta Karla S. a bmcelářského pomocníka D. 
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cine ?~: července 1935 u V ác1~va ,S. exeku~i pro dl~'žné daně S-ovy 
ve VySl 64.383 Kč 90 h. Tvrdlc,. ze byla pn U'vedenem výkonu berní 
exekuce mImo ]lne zabavena take vkladní knížka Okresn,; záložny hos
podářské v N .. 1'. 17.~79, fol. 218.140, znějící na jméno Jaroslav J. a 
na vklad ke dnI 30. eervna 1936 99 . .065 Kč, dá'1,e že zabavená vkladní 
~~ížka jest její';! vlastnict~ín; a kO,l1'ečně že)ejí o~por podwný u berního 
uradu hyl zamltnut, domaha se zalobkyne na Ceskoslovenském státě 
žalobou nepřípustnos-ti exekuce na uvedenou vklad,ní knížku (§ 37 
ex;. ř.). Proti žal,~hě namí!l žalova?ý stát, že při ':,ýkonu1 exekuce v bytě 
Vadava S. za pntomnosh po,vmneho a Jeho marrzelky - žalobkyně
byly po delším hled,;ní nalezeny v kufru cenné papíry, že žalobkyně 
sama, snad z obavy, aby se nepřišlo n,a jiné jmění, m!bídIa exekuto
rovi pod záminkou, že exeku!CÍ' zastaví, vkladní kní'žku na úhrwdu vy
m:'lh~n~ch ned0J'I~tku, že vša,k tato kn.ížka zabavena vůbec nebyla, 
nybrz zaloh~yne Jl ;tobrovoIne odevzdala výkonnému mg,;nu, dále že 
se potvrze~l z~ stozky stwzenek, které bylO' žalobkyni vydáno, stalo 
Jen proto, ze v)"konný orgán neměl s sebou jiného .papíru a že o dobro
vO'lném vydání sporné vkladní kní,žky svědčí poznámky v zájemnim 
P"o~o~o}e a to, ze ,:kladní knf,žka byla zapsána odděleně od cenných 
paplru tam zabavenych a popsaných. S O'U d P r v é s t o I i ce uznal 
podl~ ž~l'oby. I? ~ vod y: Jde o žalobu vylučovací podle § 37 ex. ř., 
ktery predpoklada Jednak exekUCI, to jest zabavení, proti němuž třetí 
osoba podává odpor, jednak právo k předmětu exekucí dotčenému to 
jest z~bavené';!u, k!ocré ned~p~uW výkon exekuce. Zalobkyně tvrdí: že 
sporna vkladlm knnka Jest JeJlm vla,stnictvím, a její tvrzení které ža
lo;,alllý aní výslo.vně. n.epopřel, jest dostatečně dokázáno p;ovedenými 
dU~,azy. Co do dmheho předpokladu tvrdí žal'obkyně, že sporná vkladní 
knlzka, byla zabaven~, kdež~o .úlovaný to ~ozhodně popírá. Na s,právné 
odpovedl na tuto otazku zaV1Sl mzho·dnulI sporu. Svědecká seznání 
i nepřísežn,á výpověď ža'lobkyně slyšené jako strana souhlasí v tom že 
žalobkyně spomou vkladmí knížku sama vydlala orgánu berního ú/adu 
provádějícímu exeku'Č'ní výkon. Podle § 385 zák. č. 76/1937 Sb. z. a n. 
se pohl,edáv~y z, vkladních kníi.ek bank, spořitelen a záložen zabaví tím 
zfusobem, ,ze v~~O'nný orgá;, vez~,e uvedené papíry na příkaz exekuč
~lho (berll1'ho,) ura-du k sobe, seplse o. tom zájemní protokol a odevzdá 
Je ber?ím~, úř"'?,u .. Při tom zákon nečiní rozdílu mezi tím, zda byla 
~kl~dm knlz~a pn vykonu exekuce nalezena, či dobrovolně vydána. To, 
ze zalobky:ne ,~a,m:,a spor~·ou vkladní kní'žku vydala, nepokli<dá soud za 
rozhodu]lC! pn resem otazky, zda byla knížka zalbavena neboť dobro
volnév~d{vnÍ knížky nevylučuje ještě její zabavení a nel;e z něho U811-

ZOV~tl, ~e ~P?rná vkladní knížka zabavena nebyla, nýbrž ta otázka 
mU~1 bylI, r,ese~a p~dle toho, jak exeku'ční (berní) úřad postupoval 
p?,t,e,~dy~ zalobkyne d?b,fO.voln,~ vydal'a vkladní knížku, o niž jde. V té 
pncme ma soud za dokaz ano: pnkazem bernlho úřadu ze dne 25. června 
19136, že ,k, dožá?ání berního úřadu v Č. L. byl dán příkaz k výkonu 
prott dluzll'lku Vaclavu S. pro dlUlžnou daň z příjmu v částce 64.383 Kč 
90 h; svědky a zatímní stvrzenkou ze dne 25. č,ervna správně 25. čer-
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vence 1936, že výkonný orgán vydal žalnbkyni ,stvr~enku o tom, že 
Václavu S. byla podepsaným berním vykonavatelem na příkaz bemíhn 
úřadu v Č. L. při zájmu dne 25. červenCe 1936 zabavena k vymožení 
nedoplatků 64.383 Kč 90 h, odňata a bernímu úřadu odevzdána vkladní 
knížka Okresní záložny hospodářské vN., Č, knížky 17.679, str. 218.140, 
znějící na jméno Jaroslav J. a na vklad k 30. červnu 1936 99.065 Kč; 
zatímní stvrzenkou ze dne 25. července 1936 a t. zv. juxtnu č. 0001, 
sešit 1541, že stvrzenka vydaná žalobkyni má nadpis »výpis ze zájem
ního protoko'lu jako zatímní stvrzenka Č. 00001" a že propis této za
tímni stvrwnky ze dne 25. července 1936 souhlasí s prvou stranou 
úředn,ího zápisu v juxtě č. 00001 sešit 1541, že jest to sešit stvrzenek 
nadepsaný »Složka stvrzenek Č. 9 na hotové peníze, cenné .papíry a 
jiné předměty, ndňaté dlužníkům ,při výkonu zabavení berním výkon
ným orgánem Stanislavem K.«, že předložený sešit obsahuje dvacet 
juxt a dv"cet stvrzen,ek a že použitou složku stvrzenek i s příslušnými 
doklady a odňatými cennými předměty nutno. po návratu ze služby 
ihned předlo,žiti bernímu úřadu,. Při tom j,est zdurazniti, že si berní vy
konavatel podle vlastního tvrzení byl vědom toho, že se do složky 
stvrzenek pravidelně zapisují věd, hotovosti a cenné pwpíry, které se 
zabavují, a že též berní adjunkt S. ,podle vlastního seznání věclěl o- tom, 
že berní vykonavatel vydal žalobkyni potvrzení ze složky stvrzenek; 
protokolem berní,ho úřadu v N. o zabavení, sepsaným dne 25. července 
1936, Č. j. 808/36, že v tomto zájemním protokolu v rubrice »soupis 
nalezených a zabavených předmětů" byla zapsáona též sporná vkladní 
knížka. Na tomto zjištění nemění nic to, že byly v protoko,le o zaba
vení sepsány nejprve dluhopisy pujčky práce a komunální dlužní úpisy 
Zemské banky a že teprve potom, pb podpisech dlužníka V áoclava S. 
a žalobkyně, následuje zápis sporné lmížky vkladní, podepsaný berním 
vykonavatelem K., kterýžto zápis, jak potvrdil svěďek Karel S., stal se 
teprve dodalně v úřadě k jeho žádosti pozniťmkou »že knížka byla vy
dána dobrovolně«. Svědky je dále dokázáno, že berní vykonavatel K. 
spornou vkladní knížku vzal k sobě a odevzdal ji bernimu úřadu vN., 
kde byla zapsána ve Hnwnčních depositech. Opisem exekučního deníku 
berního úřadu v N., který jest nadepsán »Exekuční deník pro příj-em 
administrativních deposit finanční správy na rok 1936« jest zjištěno, 
že pod 100'1. 30/1 ze dne 25. července 1936 jest tento zápis »S. Václav, 
N.« zabavena 1 vkl"dní knížka Okresní záložny ho'spodářské v N. 
Č. 17.679, str. 218.140, ~nějící na jméno Jar. J. pro dlužné daně ber
ního, úřadu Č. L. s vkladem ke dni 30. června 1936 99.065 Kč 26. čer

vence 1936. Denní U<Závěrka 1 vkladní knižky na částku 99.065 Kč. Vy
líčený postup berníbo úřadu souhlasí' s výno,sem ministerstva financí 
z 26. června 1935, č. j. 74.000/35-\11/9 a), podle něhož se mají do 
exekučního deníku zapisovati mimo jiné též zabavené hodnoty (papiry 
uvedené v § 385 zák. o př. d.). Se zřením na uvedená zji'štení došel 
soud k přesvědčení, že v souzeném případě byly splněny všechny před
poklady pro zabavení pohledávky ze sporné vkladní knížky ve smyslu 
§ 385 zákona o přímých d"nÍ'Ch a že tudíž spornou vkladní knížku vý-
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konný orgán berního úřadu v N. na pří'kaz zabavil, přes to, že berní 
vyknna~atel a ú~e~níci výkonu přít?mn~. adjunkt S. a kancelářský 
pomocnlk D. tvrd,l, ze spornou vkladm knIzku nezabavil a že potvrzení 
z juxty Č. 00001 sešit Č. 1541 vydali žalobkyni jen proto', že berní vy
konavatel neměl s sebou při výkonu jiného ,papíru. Poněvadž tedy byly 
splněny oba v předu uvedené předJpoklady § 37 ex. ř., bylo žalobě vy
hověno. O d vol a c í s o- u d potvrdil napadený rozsudek. 

Ne 'Í' vy šš í s ou d zamítl žalobu. 

Duvody: 

:~dle § 3~5 ,zák~na .č. 7?/192: Sb. ~. a n. s:" pnhledávky z cenných 
pa,plfu zabaVl hm, ze Je vykonny organ na .pnkaz exekučního úřadu 
vezme k sobě, sepíše o tom zájemní protokol (§ 364 zák.) a .odevzdá 
je exekuónímu úřadu (srv. § 52 výnosu m. !. Č. 117353/31). Platnosti 
zabav~ní by nebylo na závadu ,pouze to, že nebyl sepsán zájemní pro
rakol !h~~~ pří výkonu zabavení a že nebyl podepsán dlužníkem, a není 
~ozhodujICI' ani to, z;da zabavené věci byly výkonným orgánem odňaty, 
?~ .zd~ mu byly vyd,,~~ do~rovolně. V souzeném pří'Padě jest však uvá
zltl, ze by! Ihned p fl v Y k", 'll U exekuce sepsán zájemní pr,otoko-l 
o-. z,abaven: c;ennýc.h papírů. u'Vedených v zájemnlm protokole až k .pod
pISU!ffi dluzmka ~ zalobkyne. Na rozdíl ocl loho n~byl však sepsán pw
t~kol o za?avem vk!~dní ,knížky, o niž jde, neboť nebylo tehdy při 
vykonu popta do zajemnrho protokolu. Podle zjištění prvého soudu 
i~ž, převza! odvolac;í sO;:d, stal se sice zápis v záj-emním p'rotokole, týka~ 
JI';I se on; ~kladm kmzky, a ,to dodatečně v úřadě po návratu vÝ'konnreh organu z ex~k~ční?o- vyko~u. S.~~l~ s tak v pokračování zájem
mho protokolu. Zapls sam se vsak lISl jak zevní formou tak i svým 
obsahem od z,rpisů týkajících se zabavení ostatních předrr:ětů jež byly 
vykon~ny ,hned př~ exe~učním výkonu, a neosvědčuje, že dOŠlo k za
bavenI o~e. vkl~dnI ~mzky. Nelze mu proto přimati účinek uvedený 
v §, 385 rec. zak. Z jeho obsahu vyplývá, že byla výkonnému orgánu 
vydana dobrovnlně blíže popsaná vkladní knížka. Jde tu v pods,tatě jen 
o zprávu v'ý~onného ?rgá,nu. o u~čité události, jež se sběhla při výkonu 
exekuce a Jez potvrzuje namltku zalovanéh,o státu že k zabavení vkladní 
kníž~y n.ed~šlo, nýbrž že byla exekučnímu orgá~u vydána dobrovolně, 
a ť ~z z J akychkoh pohnutek, a že výkonný orgán ji převzal aniž ji zac 

b~Vll.. Tomu nas~ědčuje .nejen ?bsah samotného zápisu, ~evyh.ovujíCí 
pred~lsu § 385. zak.,.~le I skutecnost, pro řešení sporné otázky nikoliv 
bezvyznamna, z~ totIz y'r?t.~kol o zab~vení' vkladní knížky nebyl ve 
smY,slu §. 385 }~kona pn Jepm _ odevzdaní sepsán, ač u jiných zabavo
vanych pr~clmetu se, tak. stalo. z; k z~bavení knížky v exekuci nedošlo, 
lz!" uso~dltl z vlastmlIo zalobkymna prednesu, kde samw ro,zlišuje postup 
Yyko'~ne~o. orgánu .u .cenných pllpírLt, které byly skutečně zabaveny, 
tře~~ze SI I. k mm cl'Olla vlastnice nároky, a na druhé straně u knížky, 
u, nlZ skwtecnost :,abaven~ d.ov?z~je jen z obsahu potvrzenky, který by 
sam pro zabavenI nestaČtl. Z jej!ho vlastního vylíčení a také z proto-
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kolu je viděti, že za exekuce prováděné proti ,žalobkyninu manželu 
výkonný orgán jménem státu a pro něj přijal v drženi ImÍ'žku, kterou 
mu žalobkyně sama nabídla jako své vlastnictví, a to nikoli mocí svého 
výkonného práva, nýbrž bez zřetele na ně, a to pro stát jako vymáhají
cího věřitele. Nešlo, tedy o ex e k u ční zá!krok ani proti žal'obkyni, ani 
proti jejímu mwnželu a tedy ani o zřízení ex e k u"č nií h o práva zá
stavního, nýbrž o j'íný právní poměr, jehož novahu právní a účinky 
netřeba zatím řešiti. Uváží-li se všechny dotčené skutečnosti, jest 
obrana žalovaného státu proti žalobnímu nároku oprávněna. Nemá vý
znamu, že si snad výkonný orgán pří výkonu exekuce nepočínal podle 
předpisů, a nerozhoduje pro otázku exekučního zabavení vkladn,í knižky, 
že výknnný orgán vydal žalobkyni stvrzenku v rozsudku prvého soudu 
blíže popsanou a že vkladní knížka byla také zapsána v exekučním 
deníku ve smyslu výnosu m. f. Č. 74 . .000/35 a lll/9 a). Tím vším ne
mohl býti nahrazen nedostatek exekučního zabavení vkladní knížky. 
žaloba na prohlášení nepřípustnosti exekuce na onu vkladní knížku, 
kterážto exekllce tudíž nebyl,a provedena, nemá právního základu a byla 
proto zamitnu'la. 

Cis. 16400. 

Zabavitelnost příplatku podle § 119 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. 
Na p,nplatky, které vypláceji pnplatkové ústavy podle §§ 119 a 120 

z~. o pens. poj. č. 26/1929 Sb. z. a 11. zaměstnanci k jeho pensijnímu 
ducltodu, se nevztahuje předpis § 46 řeč. zák., nýbrž jest je pokládati 
za výslužné ve smyslu § 2, odst. I, zák. č. 314/1920 Sb. z. a n., na které 
má zaměstnanec nárok podle zákona. 

Při výpočtu existenčníhO minima jest k řečeným příplatkům připo-
čisti i pensijní dU,chod sám. . 

(Rozh. ze dne 15. ř!jna 1937, R II ~00/37.) 

Ex e k uč n í s 0' U d povolil vymáhající věřitelce »0.«, alkc. spol. 
v P., k vymožení její vykonatelné pohledávky 19.602 Kč 65 h s přis!. 
exekuci zabavením a přikázá!ním pohledávky, kterou má povinný -
hospodářský úředník ve výslu,žbě - za poddlužníkem Pensijním ústa
vem pro průmysl cukrovarnický v P. j'wko příphtkovým ústavem podle 
§ 119 zák. o pens. pnj. č. 36/1929 Sb. z. a n, z titulu připlatků, které 
ř.ečený ústav vyplácí měsíčně povínnému k jeho pensijnímu důchodu 
na nějž má nárok podle zákona, - tedy za:bavením rozdíllu mezi zá~ 
konnDu pensí a pensí povinnému skutečně vyplácenou Pensijním ústa
vempro průmysl cukrovarnický v P. nad zákonnou sazbu, a to až do 
výše vyl<lonatdné pohledávky s příslušenstvím. Rek u r sní s o u d 
k ~ek~!.su povinného zamítl exekuční náyrh. D ů v 0' d y: Rozhodnutí 
neJvysslhosDuctu Č. 14607 Sb. z. a n., JehlOž se vymáhajíd věřitelka 

v ~áv;hu na ~o~olen! .exekuce dovoláv~, se .~ýká )iných skutkových a 
pravmch pomeru, nez Je tomu' v SDuzenem pnpade. Nejvyšší soud prD-
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hlásil za přLpustné zabavení příplatků, které mimo pensijní důchod při
plácí bývalý zaměstnavatel z důvodů soukromDprávních. Pensíjní ústav 
průmyslu wkrovarnického v P. jest ovšem příplatkovým ústavem podle 
§ 119 zák. o pens. PDj. č. 26/1929 Sb. z. a n., avšak požitky, jež po
jištěnci přísluší, nespočívají na soukromoprávnim základu. Dotčený 
ústav má povahu veřejnoprávní, jak z ustanovení §§ 119, 12.0 řeč. zák. 
plyne, a právní poměr pojfštěnce vůči němu jest upraven přímo. uve
deným úkonem. Platí o. něm tudíž ,předpis § 46 zák. Č. 26/1929 Sb. 
z. a n. Poněvadž vymáh",ná pohledávka není pohledávkDu privilego
vanou ve smyslu právě dotčeného předpisu, není exekuce na pensijní 
důchod právně možná. 

N e i vy š š í s o u d vyhověv částečně dovolacímu rekursu vymá
hající věmelky, povolil exekuci zabavením a ,přikázáním jedné třetiny 
pohledávky uvedené vexekuoním návrhu s omezenim, že povinnému 
musí z této pohledávky za poddlužníkem Pensijním ústavem pro průmysl 
cukrovarnický v P. jakožto ústavem příplatkovým podle § 119 dotče
ného zák. s připočtením k ní pensijního důchodu povinného, na který 
má nárok podle zákona, zůstati volnýom 4!000 Kč ročně. 

Důvody: 

§ 46 zá!l<lona Č. 26/19129 Sb. z. a n. se vztahuje jako předpis vYJ!
mečný zřejmě jen na nároky z á k o n,fl é, nevztahuje se však na ,pří
platky, které poskytují přípla,tkové ústavy zřízené ,podle §§ 119 až 120 
téhož zákona. Příplatky, které vypliccí připlatkový ústav podle § 119 
téhož zákona z"městnwnd k jehlO pensijnímu důchodu, na který má 
nárok po:dle .zákona, jest pokládati za v Ý s I u ž n é ve smyslU! § 2, 
odst. 1, zak. c. ,314/1'920 Sb. z. a n., podle něhož však lze povoliti exe
kuci tolíko do jedné třetiny výslužného, a dlužníku musí zůstati volných 
4.000 Kč ročně. Při výpo,čtu tohoto existenčního minima 4.000 Kč ročně 
ll, dlužníka v této exekuci jest ovšem k pohledávce přílplatků k pensij
mmu důchodu přípočístí i tento pensijní dikhod sám, neboť dlužn,ík 
nemá nárok, aby požíval jak existenčního minima podle § 2, odst. 1, 
~á!k. Č. 314/1920 Sb. z, a n., tak i pensijního důchodu podle § 46 zák. 
c. 26/1929 Sb. z. a n. nezabavitelného, a aby tak měl ve skutečností 
dvě existenční minima (srv. rozh. Č. 12109, 15055, 151i53 Sb. n. s.). 
Byl? tudíž podle dotčeného zákonného U'stwncwení, povoliti žitdanou exe
kuc: ': rozsahu ve výroku uvedeném a potud dovolacímu rekursu vy
hOV~l1 a ~apadené usnesenízměrriti, kdežto j,jnak 'tylo dovolací rekurs 
zamltnouh. 

čís. 16401. 

K výkladu § 1309 obč. zák. 
• ~ovinnos~ .dozoru na manželské děti náleží oběma rodičům spo

lecne a nedílně (§§ 139, 141 obč. zák.) a kaMý z niQh je k dozoru 
samostatně povinen a oprávněn tak, že v nepřitomnosti jednoho z nich 



"I 
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náleží dowr druhému, a není potřeb! - nejde-Ii snad o nespolehli
vost manžetky -, aby jí manžel dával zvláštní pokyny v příčině vý
konu dozoru. Za nezdatnost (§ 1315 obč. zák.) manželky při výkonu 
dozoru manžel neodpovídá. 

(Rozh. ze dne 19. října 1937, Rv I 946/36.) 

Žalobkyně nez!. Božena U. (9Ietá) se na žalovamých Aloisu a Marii 
K~ových dom«há zaplacení 9.750 Kč s přísl. z důvod" nllhrady škody 
tvrdíc, že oba žalovaní ",nedbali dne 16. června 1932 dozor na svo~ 
2121etou dceru Květu K., která si .při návMěvě žalobkyně v domácnosti 
žalovaných hrála v přHomnosti své matky žalované Marie K. s nůž
k~mi, které jí. sama matka dal'a dO' rukou a jež žalova,ný Al,O'i,s K. opo
nunul ~dstran1h, a že při hře náhle "činila prudký pohyb, při čemž ža
lobkym . bodla ,nůžkami dD p~avé~o oka. N ~ ž š i s o u cl y umaly ža
lobnI narok duvodem po pravu Jen stran zalované Marie K. kdežto 
stran žalov~ného Aloise K. neuznaly žalob-ní, nárok důvO'dem p~ právu, 
o d vol a c I s o u d z těchtO' d ů vod ů: Mylné právní posouzení 
~hledá.vá žal~bkyn~. v tom, .ž: podle u:stanovení třetí hlavy obč. zák. 
l~st peče o detl sver'ena rodlčum, a to ]Ok po stránce výchovy, tak vý
zlVy (§ 1390bč. zák.), takže nelze jednotlivé slo'žky této rodičovské 
péče odlišovati a navzájem vylučO'vatí, a že jes't samozřejmou povin
nos!í o:b~~ ro~,i,čů, aby ve ~še~h směrech podle svých sil dostáli péči 
u~ozene Jim zalwnem. To, ze zalovaný nebyl doma (že by byl za vý
delk~m, nebylo ani zji'štěno), nemůže prý ho j:ako otce zbaviti povin
nosl!, aby pred svým odchoaem neučinil vše v zájmu bezpečného opa
trováni' svého dí:těte, zejména když sám doznal, že před svým odc'ho
dem z domu nenařídil ani neodklidil špičaté předměty, a kdvž ani 
nebylo tvrzeno, že by byl z"kázal vstup cizím dětem do svého· domu. 
Podle názoru odvolacího souelu posoudil však soud prvé stolice sou
zenou věc so(ran žalov"ného správně po právní stránce a odvolad soud 
neshledal důvodu, proč by se měl odchýliti od právního posouzení 
prvého soudu. Prvý soud zjistil, že žalo'vaný byl v době nehody mimo 
dům - nero,zhoduje, zda dlel mimo dům za výdělkem, či za jiným úče
lem -, dál'e že svěřil dozor na svou 2Yzletou dceru nez!. Květu K. své 
manželce Marii K. Tím i podle názoru odvolacího soudu učinil plně 
zadost své povinnosti postarati se o bezpečné ,opatření s'vého dítěte a 
nelze od něho podle zákona spravedlivě žádatí, "by při k"ždém svém 
odchodu stále opakovaJ a nařizo.val své dospělé a normálním rozumem 
obdařené manželce, aby odklidiLa špičaté předměty z dosa,hu dítěte a 
aby neclovolila přistup dzím dětem do domu. Takový požadavek nemá 
oporu v zákoně a ostatně nelze lej ani provésti, neboť všeohny špičaté 
předměty nelze odstraniti, a také by n.ebylo rozumné, ani- proveditelné 
zakazovati přístup cizím dětem clo domu. Není tedy odvolání odů
vodněno .. 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl' dovo,lání žalobkyně. 
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Důvody: 

Otázku, zda a pokud i žalovwný Alois K. odpovídá za tělesné po
škození, zpŮosobené jeho nedospělou dcerou žwlobkyní, lze v souzené 
věd posouditi jedině s hlediska § 13090>bč. zák., který ovšem před
pokládá, že jmenov"nému lze přioČfstí néj"ké zaviněné op.ominutí, týka
jící se svěřeného mu dohledu nad dítětem. V té příčině však schvaluje 
nejvyšší soud plně s'tanovisko odvolacího soudu. Dohled na děti jest 
podle § 139 obč. zák. v meiích práva povinností tam uvedených svě
řen oběma rodičům, a ta, jak dovolání správně poukazuje, společně 
a nedíln:ě, leč z toho nelze dovoditi nk více, než že každý z obou 
rodičů jest k jeho výkonu v celém jeho rozsahu s a m oos t a t ně 
oprávněn i povinen, že práva i povinnosti obou rodičů jsou si, zde rovno
cenné a že dostačuje tedy, v)"kon«vá-li je jeden z nich. Není tudíž ten\:) 
dohled na matku dítěte přenesen otcem, jak zřejmě předpokládá do
volatelka, nýbrž dotčená povinnos,t tkví přímo v zákoně, ba z ustano'vení 
~ 1.4~,~ruhé věty (péče o tělesnou výchovu), lze dokonce vyvoditi 
jakesl prednostní právo a pochopitelně í odpovídající povinnost matky 
k dozoru, což odpovídá í požadavkům skutečnéhO' života kde otec je 

. zpravidla převážnou část dne vázán svým povoláním, j~ž mu umož
ňuje plniti jeho stěžejni zál<onnou povi'nnost k rodině, t. j. povinnost 
vyživovací. Z toho však plyne nutně, že žalovaný Alois K. nezanedbal 
žádnou zvlá,štní jemu uloženou povinmo·st ani péčí O' dohled na dítě tím 
že se mzhodujídho dne ze svého bytu vzdálil za jakýml<oNv účelem: 
dostačuje, že dítě zústalo .pod dohledem matky, která za dohled odpo~ 
vídá samo'statně. Že by snad byla v té příčině nespolehlivá při tako
vémto dohledu, žalobkyně před procesním soudem netvrdila ani nepro
kázala, a nebylo· zde proto ani- důvodu k tornu, aby snad žalO'van'ý dával 
své manželce nějaké pokyny, lýkajíd se tohoto dahleilu. Avšak žalo-

_ vaného Aloise K. ndze činiti odpovědna za nehodl! ani proto, že ~e 
ma'nželka ukázala snad hledíc na svěřený ojí dozor o-sobou nezdatnou 
neboť za manželku, které jest tato povinnost uložena přímo zákone~ 
a nikoliv přenesena Fe samým, podle zákona neodpovídá. Rozhodnutí 
Ol. U. n. ř. Č. 5042, na které dovolán! po-ukazuje, se na souzený připad 
ne~odí: neboť nehledě na to, že tam nešlO' ani o závazek po-dl'e § 1309 
obc. zak., shledáno tam nedílné zavinění obou ma,nžeJ.ů v tom že vě
don:ě ponechali svému nedospělému synu držbu t. zv. »vzdu~hovky«, 
kdezto- v souzeném případě žalo,vaný A],ois K. ani nevědělo protipráv
n,ím jednáni své mamželky, která dala dítěti nůžky do rukou. 

čís. 16402. 

K výkladu § 12, Gdst. 2 a 3, vlád. nař. Č. 107/1932 Sb. z. a n. o jízdě 
motorovými vozidly. 

Nemá-li řidič motorovéhO' vozidla přehled po jízdní dráze, musí 
voliti takovou rychlost, při které je za všech ol<olnostl pánem rychlosti 
t. j. musí míti možnost, aby mohl okamžitým jejím omezením čeliti 
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i takové překážce, která by se mu objevila v jízdní dráze při tom, jak 
se mu jízdní dráha stává jen na zcela krátkou V1Jdálenost přehlednou. 

Kdy je tu v určitém případě takováto přiměřená rychlost motoro
vého vozidla, při níž možno zastaviti vozidlo i na zcela krátkou vzdá
lenost, jest posouditi v konkretuím případě podle jednotlivostí pro tuto 
otázku rozhodujících. 

Rozhodující měřítka pro posouzení rychlosti, při níž je možno za
stavení na krátkou vzdálenost. 

Posouzeni příčinné souvislosti zanedbání věcné opatrnosti v užití 
rychlosti se srážkou c,yklisty a z ni vzešlými škodnými následky. 

(Rozh. ze dne 19. října 1937, Rv I 986/36.) 

Dne 15. října 1933 odpoledne jeli oba synové žalobkyně Jwn a Karel, 
H. na jednom jízdním kole po státní sHnici ze Z. clo R. Ž. a při tom se 
srazili s protijedoucím automobilem řízeným o'sobně žalovaným jako 
vlastnikem. Tvrdíc, že srážku- zavinil žalovaný mimo ji-né tím, že žalo
vaný řezal zatáčku, kde došlo ke srážoe, a že jel znač,nou rychlostí, že te
prve v .posledním okamžiku strhl automobil do leva, že nedal výstražné 
znamení před vjezdem do zatáčky a že kdyby byl žalovaný jel na vn,ější 
straně silnice, že by byl spatř,i'l chlapce na vzd'álenost 25 až 30 m, 
a kdyby byl' jel pomalej', že by byl mohl ;hned zastaviti nebo Se v~as 
vyhnouti, clomáháse žalobkyně, matka Jana a Karla H-ových, na za
lovaném vlastníku vozidla zaplacení 16.570 Kč jako, nfrhrady šlmdy. 
Proti žalobě na,mítI žalovaný, že jel po silnici od G. H. do B. ,po levé 
straně ve směru jízdy rychlostí- 45 až 50 km, že asi 100 m před nepře
h1eclnou zatáčkou, kde přestává 1tsfaNová silnice, zmími! rychlost jízdy, 
dával výstražné zn-amen.í, přeci vjezdem do zwtáčky, držel s'e Jevé s,trany 
si,lnke a že když chtěl Vúz v zatMce, která tvoří pravý úhel ve směru' 
jízdy žalcwaného do prava zatočiti na pravou stranu, spatřil najednou 
před sebou na vzdálenost jednoho metru jiZdE' kolo s dvěma chI-apcl, 
že když v té chvíli vykulplov11 motor, že zastavlJ, a tu již třeskla vzdu
chem rána, zařinčelo sklo a j:eden z obou hochů vletěl do automobIlu 
tak, ž,e ve voze měl hlavu a ruce a venku na chladiči nohy, ko'nečně, 
že automobil, který stál příliš bUzko u živébo plo'!u, popojel ještě dO' 
předu a zno'vu se zastavil. S o u do II r v é s t o I i, c ,e ne'llznal žalobní 
nárok důvodem ,po práv'll. D ů v O' d y: Místním ohledáním zji,stilsoud, 
že silnice vedoucí, od G. H. dO' B. tvoří, v místě, kde došlo k srážce 
automohHlI žalovaného s jízdním kolem, na kterém seděli bratř-í H-ové, 
oblouk v pravém úhlu, zahýbajíc s'e ve směru do B. dosti ostfe do oprava. 
Upms~řed toho úhlu jes,t mús,tek přes potok »K.«, 6 ll' dlouhý. Silnice 
se v oněch místech svažuje od B. k můstku, takže její klesání činÍ' asi 
3 m na 100 m ocl B. S opačné :strany od G. H. se silni-ce s,važuje opět 
k můstku asi 2 m na 100m. Silnke není a'sfaHovaná a sklání se dovnHř 
úhlu &e sklonem asi 30 cm. Po zevní straně má silnice příkop 80 cm 
široký. šířka s'Ílnke od patníků jedné strany k patníkům druhé strany 
činí 9 m. Po l·evé straně jest živý pl'ot a po pravé straně ,směrem d\; B. 

- čís. 16402 ~-
1261 

byl v čas srážky rovněž živý plot asi 1 Y2 m výsoký. Asfaltová část sil
níce směrem od G. H. se konČÍ 160 kroků před m~'stke?,./~utomobil !.a: 
lovaného jest osobní vůz značkl,' »Tatra«, dvouvalcovy, slofka V?ZU CInI 
1.48 m, délka 3.80 m. Stopy Jízdy auto',,:?bll;>, vedly s,počatku aSI 
13Y2 m před můstkem v.e směru clo B. p:lbh.~ne uprostred sllmce a 
uhnuly se pak najednou nah}'ť do leva ve smer,u ]1zdy, au:omobll':. a ,:,e~ly 
paik _ tedy j'eště přeď muoS!lkem - 'po leve (spravne) strane sllmce 
přes mnl'stek a po můstku ješt~ asi na vzdálen.ost 19 m od,l<once můstku, 
při čemž vedly před zasta:,emm se automob!l'u zase P?nekud do pr:v~ 
směrem na s'Hed silnice, Ji>k Je patmo take podle strepm skla, kkre 
ležely asi dva metry vzdáleruy ocl l'evého příl<opu ve směru )ízdy aut~, 
a z voho, že kolo narazilo na automobil z prava. Žal?bkJ.m~'o ,tvrzem; 
že žalo'van.ý zatáčku' řezal a, že. tak nedh~l, opatmo,s:tl pn Jlzde,. ,:~ma 
tedyolPory ve výsledcích mlstn.lho olhl-ed"nl. V otazce .1/ohloSh Jlzdy 
automobHu zjisti'} soud znaleckym posudkem Ing. Franhski> H. a, Ing; 
Jaroslava P., že žalova,~ý jel v zatáč~e přio:ěřenou rychl:o,sti, neboť kdl," 
jel v taJl<ovém ohybu sl'lmce po leve stri>ne a tedy zatacku tak vytočll~ 
jak byl'Ozjištěno podel ~~0'P a.utomobilu, ;; n,,?ostal smy~, nemohl teh 
z,n,ačnou rychlostí. ZnalCI moh:h Jen udah, ze nejel rychlosh 45 km, Jez!o 
by byl dosbl smyk. Pon.ěv"dž žalovaný'slyšený jako strana seznal,. ze 
zmírnil v zatáčce na nea,sfal'tované sdm'CI rychlost na 25 km za hodInU, 
a jiného' dilkazu, j;enž by správnost tOho'voseznání vyvrátil, není, a se
znání' to jest čitsteoně podporováno znaleckÝ'?1 pos~dkem, m.~ ~,~ud, za 
dokázáno že žalovaný jel asi 25 km rychlostI v zatačce, tudrz J1'z pred 
srá,žkou. Týmž seznáním zjistil ooud, lóe 15 až 20 m před zMáčl<ou dal 
znamení houkačkou. Jest tedy dokázáno a soud nabyl přesvědčení, že 
ža,lovaný dal před vjezdem do zatáčky výstražné znamení a že jel při
měřenou rychlostí, a to, po levé stromě ve směru jízdy. Podle polohy 
pOf"něného' Karla H., klerý l'ežel na levé straně silnice ve směr~: de: B. 
na okraji mů'stku, a p'odl." stop střepin skla z tabule automobIlu, Jest 
'Zjištěno, že k srážce automobilu a jí,zdního, kola došlo přímo za můstkem 
ve směru do B. Podle po,sudku svrchu jmenov,aných znalců má soud 
za prokázáno, že automobil jel po srážce ještě asi 18 m. Z prudkého 
nárazu Jana H. na přeclek karos'erie a z ,polohy poškozeného Karla H. 
a dále z toho, že Jan a Karel H. j-eH s kopce a že na 1o01e seděly dvě 
osoby, us'Uzuj'e soud a má za prokázáno, že kolo jdo rychleji' než auto.
mobil" a to kolem 30 km za hodinu, jak sprá"ně usuzovali též znalel. 
Sez.ná,ním svědku jes'! dokázáno, že stopa jízcln'ího ko,j,a byla .zjiště.n,a 
asi 30 až 40 kroku od mílst," srážky, že vedla po pravém krajI slln.lce 
ve směru jízdy kola v banketu sHni,čním a že n'ebyla ske náJpadně kli
katá, ale také ne přímočará. Zn'aleckým posudkem má soud za pro
kázán'o, že v zatáčce, kde se nehoda stala, je rozhled ze středu silnice 
zase přibli'žněna jeji s,třed asi na vzdálenost 28 m a že automobil v oka
mžiku srážky n.estál, nýbrž ještě jel asi 18 m. Na podkladě právě vylí
čeného, soudem zjištěného sta"u věci dospěl soucl k přesvědčení, že 
žalovaný mezavinil ani ne-spoluzavi.n,il srážku s cyklisty, neboť fel po 
levé straně ve směru své jízdy mírnou rychlostí, dal výstraŽJné znamení 
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před vj ezdem do nepřehledné zatáčky a nemohl při náležité a obvyklé 
pozomosti a clbalosti předpokládati, že .opaĎným směrem jede po pravé, 
tedy nesprávné straně silnice, niíj'aké v'ozidlo značnou rychlosti, tedy 
bez zachov<\ní nejdůležitějších pra,vídd při jí,zdě v taknepřehlednýcb 
místech. V jeclnflni žalovaného proto soud neshledal zanedb<Í:ní, normální 
obvyklé, náležité opatrnosti řidiče automobilu v zatáčkách, tedy zavi
nění nebo spo'luzaviniění. Není proto žalobní důvo'd podle občanského 
zákona splněn. Soud naopak clospěl k :přesvědčení, že srážku zavinm 
Jan a Karel H., a to výhradně sami tím, že neovlitdali kolo, na kterém 
oba seděli proti zákazu, na němž vi,se].a ještě aktoV'ka a které jelo pfíliš 
velkou rychlGstí, jsouce obsazenO' dvěma. osobami, j'edouc v nepřehledné 
zatáčce s kopce po nesprávné straně obvyklé jízdy a nejsouc opatřeno 
- jako každé kolo - náležitým brzdicím zařízenlm hledíc na zatížení, 
rychlost jí'zdy a nedostatek ovládámí. kola. žalovanému s·e tedy podařilo 
dokázati, že žalobkynina škoda byla způsobena vinou ohou jej'ích synů, 
tedy osoby třetí, a že nemohl škodě zabritniti, ačkolhr dbal všech pře
depsaných a s odborného hlediska potřebných opatřeni při řízení vo
zidla, tackže žalobni dúvod neni a,ni podle zák. č. 162/1'908 ř. z. odů
vodněn. Neuznal jej proto soud důvodem po právu. O d vol a c í s o u: d 
potvrdÍ!! napadený rozsudek. O ů v o cl y: Za celého řízenÍ' nevyšlo na
'i'evo nic a ani z,nald nemohli poukázati na něco, on hy na,gvědčovalo, 
že žalovaný n'edhal předpisů O· jízdě motomvými vozidl'y, zejména § 12 
nař. Č. 107/1932 Sh. z. a n. Zjistil-lij prvý soud, že žalovaný před za
táčkou dal výstražné wamení houkačkou a že podle s·top jel v zatáčce 
po správně stracně a připustnou rychlosti, nemůže oclv'olatelkac požado
vati 'na žalovaném, aby ,si při jízdě počínal s kromobyčejnou opatmosti 
a pfedvíclavostí, zejména, aby opakoval výstražné znamení, když toho 
poměry v souzeném případě ani nevyžadovaly. Nemá vlivu na hodnotu 
znaleckého posudku, jestliže jej :maki na zvláštni dotaz opravili tak, 
že nemohou na základě spisů tvrdW, že by byl žalovacný při jízdě 
s kopce příbrzdil. Vždyť zitcoveň podotýkají, že jel-li žalovaný přimě
řenou rychlostí, že anj, brzditi nepoHeboval. Z toho plyne, že podle vý
sledků provedených důkazů sluší hledati vinu Hac úraze výlhradn,ě na 
straně bratřf Jana a Karla H-ovýoh, kle,ří jeli v době úrazu pcoti před
pisům spo.leóně na jednom kole nepřiměřenou rychlostí' a -na nesprávné 
straně, držíce se při klika,té jízdě spíše do oprava. Není, pochybnosti, že 
všechny uvedené skutečno·sti ztěžovaly Janu H-o'Vi ovlitdimí kola a způ
sobily, že v posledním okamžiku nacjdo kolo v levé polo·vilně silnice 
ve směru: automobilu na vůz žalovaného. Znaclci od\1vodnili do'statocně, 
že tímto způsobem došlo k úrazu, poukazujíce na to, i"k na vůz dopadl 
Jan H. a jak přes vůz byl vymrštěn a na kvou jeho stranu dopadl 
Karel H., a na to, kde byly nalezeny kolo a střepiny. OdvolaCí soucl 
nemá proto .při.činy odchýli1i se od zjištění prvé stoli'ce .ani od posou
zení ,případu v s,ouhlase s posudkem znalců. Je'stliže prvý soud uznal 
na výhradné za:vinění bratříi H-ovýoh na jejich úraze a má za to, že se 
žac!c,yaném,ll. plně zdařil dúka'z zprošťující jej podl'e § 2 autom. zák. viny 
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na srazce, neposoudil věc ·po právní strán<:e. nesprávně. Odvolání ža
lobkyně tudíž není- ani zčásti odůvodněno. 

N e j v y Š š í, s o u. d uznal žalobní nárok důvodem po právu jednou 
čtvrtinou. 

O Ů vod y: 

Na podkladě uveden'ýoh zjištění' je dovoláni čás!lečně odů'vodnéno 
co do pritvního posoU'Zení náležilé pozomosti žalovaného v přičině rych
losti ,jízdy v prudké zatáčce silnice, o jakou tu podle zjištění a správ
ného posouzeni nižších soudů šlo. I když naHzením č. 107/1932 Sb. 
z. a n., platným v době úrazu, nebyla v § 12, odst. 3, číselně vyme
zena přípustná rychlost v takové zatáčce, bylo přece staniQveno, že je 
tu jí'zdw přiměřeně zvolniti, a je"H toho třeba - voúdlo po případě 
i motor zastavi,ti,. Již tento dodatek ukazuje směrnici pro po'souzení, až 
na jakou míru je třeba jízdu zvolniti, aby toto zvolněni bylo přiměřené: 
tak to'ŤiŽ, aby, ukáže-li se toho potfeba, bylo lze vozidlo zastaviti. Tato 
potřeba se může v prudkém záhybu cesty ukázati, zcela nečekacně hned 
potom, kdy vozidlo vjelo do prudkého záhybu cesty a kdy jezdec tak 
získal přehled na další nejbli'žší úsek silnke; z toho plyne, že rychlost 
mus.f býti ta'ková, aby bylo lze vozidlo zastaviti na ndálenos,t tak krát
kou, jaká je úměrná nebezpečí z nepřehlednosti prudkého' záhybu césty 
hroZÍ'oímu,. To je též měřítko pro-upO'třebeni všeobecného, př'edpisu 
odst. 2 § 12 uved. nař., jímž j,e za všech okolností dovolena j1en taková 
rychlost jí,zdy, aby řidi'č byl pflnem této ry<:hlosti; nemá-li tedy řidič 
přehled na ji'zdni dráhu, muslÍ býti pánem rychlosti v ta'kové míře, aby 
mohl okamžitým jejím omezením čelHi i takové př·ekážoe, klerá by se 
mu, objevUa v ií'zdní dráze při tom, j'ak se mu ta< jen na zcel'ac krátkou 
vzdálenos't s,tává přehlednou; mu,si tudí;ž míti při' volené rychlosti mož
nost zacstaviti vozidlO' i na zcel'a krátkou vzdálenost. Tato možnost 'zá
visí v každém konkretním ,případě na ru:mých činitelích ve vlastnostech 
vozu, řidi,če, stavu ceMy a pod., a je proto nutno jeji, přiměřel110st v kaž-

'dém případě jednotlivě posouditi Ipodle všeoh okolnolstí případu pro 
tuto otázku rozhodujících. Nelze ji, posouditi jen podle zj'ištění průměrné 
rychlos,H V' km/hod., neboť stejná rychlos,t ,se ukazuje za různých okol
ností a poměrů zcela rozdílně ovládatelnou. Spolehl,ivým měříŤkem je 
při onom posouzeni spIše to, na jackou vzdálenost se řídiči poth,řilo vůz 
·skutečně zastaviti. Z tohOo h;e ,po,soudilti, zda byla možnost zastaven:.í na 
tuto vzdálenost clostactečným pro·středkem k tomu, aby bezpečnOost o·sob 
a majetku nebyla ohrožena tím, že motorové V'ozidlo může vyvinouti 
znaĎnou rychlost, čili zefu. byl řidi,č pánem rychlosti v mífe odpovídající 
potřebě zajištění před oním ohrožením. kby řidič motorového vozidla 
dovedl posouditi podle situace, jaká je v km ona rychlosé, jejímž pá
nem musí být v dan.é v oné situaci, je právě požadavkem jeho odborné 
způs'obilo,s:ti; i:e to pak ona mírac věcné ,0pattno'sH, kterou § 2 autom. 
zák. požacd:uje vedle dalších podmínek k tomu., aby s'e os·oba za škodu 
provozem motorového vozidla způsobenou oclpovědná osvobodila od 
povinnosti k její náhradě. Dovolací soud posuzuje tedy i v tomto pří~ 
padé mím této opatmosti na základě zjioštění prvého soudu, která pře-
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vzal i odvolací soud, že ža[.ovwný jel po srážce ještě asi 18 m, při- čemž 
podle zjištěn,í mfstní situace šlo již o jízclu clo mírného svahu (asi 2%). 
Bylo zji'štěno, že automobil v okamžiku srážky nestál, jwk tvrdil žalo
vaný, a nebyla tudi'ž phjata jeho obrana, jako by po zastavení automo
bi.l'u, po némž bezprostředně na ně cyklisté najeli, byl znovu ještě po-

. poje[. dopředu. Musí se tudíž míti za zjištěno, že žalovaný po, srážce 
ve své jízdě pokračoval až do zastavení auta, jehož stopy vedly po
někud do prava směrem na střed silníce, ještě asi na vzdálenost 18 m. 
1 kd'yž je zj·ištěno, že vjel do zatáčky před srážkou průměrnou rychlostí 
as,i 25 km, nutn,o "Us·ouditi, že za zji'štěné situ,ace, která pro bezp~čno·st 
osob, jež by se v n,epřehledné zatáčce anebo v jeho jí-zdní dráze n"lézaly, 
vyžadovala možno,st zastavení na velmi krátkou vzdálenúst, nehyl ža
lovaný p"nem rychlosti v míře oné potřebě odpovídají'cí', když zasta'vil 
automobil do svahu jedoucí až na 18 m p'O srážce. V tom, že nevolil 
t"kovou ryoMost, při, které by byl podlle vš-ech oko'lnoslí 'své jí'zdy i,ejím 
pán.e-m na ndálenost zcela krátkou, je zanedbání věC!ilé opatrností. Pří
činná souvislo-st této opatrnos,ti v užilU rychlosti se srážkou a z ní na
stalým škodným výsl'eclkem na životě a zclraví' cyklistů, v do,volaJCÍ 'Od
povědi popíraná, záleží již v tom, že íntensita nárazu cyklistů na proti~ 
jedoocí au'tomobH byla jeho rych-I'ým protipo'h~bem značně zvýšena, 
takže n"sl,edky srážky byly n~po'Chybně mnohem vážnějši, než kdyby k ní 
bylo došlo nárazem cyklistů na automobil již stoj!d. Uváží-I'ise, že by 
se automobil stO'jící nebyl přiblížil cykHstům dO' směru jejich jízdy svojí 
čeltn,f. stranou" na kterou twkto' nar.aziH, nelze vyloučiti, že by jim zasta
vení automobilu byla. snad umož;nHo, že by ko,lo byli na větší tím do
sažen,ou vzdálenost wspoň poněkud ovládH, aby nenanrzno na čelní 
stranu automobilu tak přímo· a prudce a tím í s nás,ledky pro cyklisty 
taJk škodlivými, které by nebyly pravděpodobně nastaly při nárazu kol'a 
na automobH jen se stmny a pod. Pokud clovolán·í d!ovomj:e nedO'statek 
předepsané a věcné opatrností, žwlovaného v tam, že dal- jen jednou 
vystražné vnameni 15 až 20 m před zMáčkou, nesdHi dovolací soud 
tento n"z·or a poukazuje v té ·otázce na důvody soudů nižších stoHc. 
Ne~yvráceny zústaly jejich důvody ·též v otázce viny cyklistů na sr"žce, 
k ntlmž netřeba nic dodati. Jen. není tato· jejkh vina podle hořejších vý
vodů výhradná, ale jen částečn", neboť se ža,l-o'vanému nezdařílo v pří" 
čině rychlosti dakázatí, že zachoval míru předepsané a věcné opatrností 
,při jízdě motorového vozídla. Nejvyšší s'OUld se zřetelem k těžkému způ
sobu Illeo:p"trno'sti cyklistů, kteří, - obwneclospěltí hoši - jeli oba na 
ko·le dO' zwtáčky nedovolenou rychlostí na nesp·rávné stmně jí~dy, uznává 
zw přiměřený poměr pro při.sou,zení nároku poškozených na náhradu 
vzešlé škody 3 : 1 ve prospěch žalovaného. 

čis. 16403. 

V nesporném (pozůstal'Ostnlm) řízení o návrhu na prohlášení Udei
kom~sární substituce za neplatnou jsou všechny osoby, jichž se iidei
Iromlsární substituce týká, oprávněny k opravným prostředkům p,roti 
rozhodnuti o dotčeném návtbu. 
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Výklad závěti, .uznané účastník;y pazůstalostního řízení, a otázka 
přípustn'Osti fideikomisámi substitnce stanovené zůstavitelem v závěti 
nálež i do pozůstlllostního řízeni a nelze v něm znova rozhodovati 
o otázce fideikomisámí substituce, která byla pravopIatně rozhodnuta 
zřizenim fideik'Omisárni substitnce. 

(Rozh. ze dne 20. ří'jna 1937, R I 906/37.) 

Zůstavitel Josef M. us·tanovi! v testamentu ze dne 25. května 1914 
za uni'versální clědičku svou man.želku Marii M. a ustanovil dále i to, 
jak má sama, pořídi.ti o části jmění, které jí z jeho pozůstalo'sti .na~ 
padlo, i osoby v testamentu blíže uvedené, z jejiohž potomků měla 
Uostanoviti jednoho nejzpů,sobílejšího jako nástupce jedné poloviny 
domku č. p. 230, zapsaného ve vlo'žce č. 2106 pozemkové knihy kat. 
území J., s pavi,nnostmi v testamentu blíže uvedenými a jednoho ravněž 
nejzpúsobi,lejšího jako nástupce jedné poloviny domkuč. p. 307 v J., 
zapsa'ného ve vložce Č. 2428 pozemkové knihy téhož kat. území, s po
vmnos-lmí v testamentu blíže u.rčenýmí. Podl<e odevzdací listiny 'Okres
ního soudu v J. ze dne 22. června 1915, č. ,ji. A 348/14-11, oprav'ené 
usnesením téhož ,soud,u ze dne 21. dubna 1917, č. j. A 348/14-29, byla 
potO'm zN-zena a v ,po'zemkové knize zaps"na fideikomisární substituce, 
a to-o 1. ve vložce č. 2106 p<o jednohO' z ipo.tomků Josefa S., Dr. Ru~ 
dolla S. a Staníslava, S. s tím, že přejímate]. jest povinen při dosažení 
30 lel v~platiti .po'tomkům uveclenýoh 2.000 Kč a potomkům po Anto
nínu M. 1.000 Kč, po,tornkům po Ma,rÍ'i T. 1.000 Kč. 2. ve v]oo,žce Č. 2428 
pro j-ednoho z potomků Anton.ína M. a Marie T. s tím, že přejímate! 
při dasa'žení 30 let jest po·vínen, vyplatiti' svým sourozencům 1.000 K. 
Marie M. zemřela dne 12. prosince 1936 a ve své závětí ze dne 14. Hsto
pwdlU' 1930 uvedla, že odievzdává ve smyslu testamentu svého manože-la 
Josefa M. polovici domu č. p. 230 v J. MHadě L. a po.lovicidomu 
č. p. 307 v J. Osbru T. a že jsou tito sU'bsti,tuti povinuoi ,plniti povin
'noos'tj- jim v tes,tamentu jejlho, manžela Jo,sefa M. ul-ožené, kde'žia za 
universální. dědičky svého vo,lného jmění že ustanovuje dcery svého 
bratra Milwdu L. a Jj.řiinul S. Soo u, d p r v é s t o I i c e n'a návrh Ji
řiny S., pwvda'Oé Ž., prohlási'!' us'nesením ze dne \. března 1937, Č .. j. 
A 348/14-.33, shora uvedenou fídeikomi,sární substi-tucí za neplatnou 
s tím, že mů'že býti z pozemkové knihy v)Omazána, vycházeje z 'názoru, 
že zůstavitel Josef M. ve svém posledním pořízeni sám neustanovil sub
sHtuty, kteřío by měli nas·toupiti dědictvím po smrti jím povolané lin,i
versálnI dMi'čky Marie M., n)Í1brž přenechal 'jmenován, substitutů osobě 
ji~é, sV'é mwn,želce, čímž byly porušeny předpisy §§ 564 a 608 obč. 
zak., podle .kter}'ch musí zů·stavHel sám určiti svého' dědice i jeho sub
stituta. Rek u r s -ll í s o u d zruši,1 na rekurs Bruna a Oskara T -ových, 
synů Marioe T -ové, zastoupených Zbyňkem T -em, usnesení, prvého 
soudu jako nezákonné. D Ů VD d y: Fideikomisární substi,tuce, která 
byla napwden,ým usnesením prahlášena za neplatnou, byla zřízena ode
ndací Hstinou a byla podle vložena do pozemkové kníhy. Pazůstalost 
po Josefu M. byla vydáním odevzdací listiny z 22. června 1915 pravo-
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platně skončena a odevzdací listina 'nabyla právní moci. Tím pozůsta
lostní řízení po Josefu M. bylo soudem definitiv;ně skončeno a pozů
stalostní soud nemůže vydávati mzhodnutí, která jsou v odporu s ode
"zdací listinou, nemůže ji pozměňovati ani opravovati tak, že se ně
která ust"nove'lli v odevzdací listině obsažen,á prohlásí za neplatná. 
Jakmile byla pozůstalost projednána a odevzdáma, nelze se domáhati 
zrušení projednání, odevzdání pozůstalosti a odevzdací' listiny (rozh. 
Č. 3172 Sb. n. s.). Po právní moci odevzdací listiny nelze jí odporovati 
v nesporném řízení (Ol. U. č. 3889, 6796). Soud prvé slo·lice opřel své 
rozhodnutí o § 564 obč. zák., avšak v nesporném řízení se nemůže do
vo,lávati změny, vlastně zrušení pfWvoplatné odevzdací listiny. Bylo 
proto rekursu jako, odůvodněnému vyhověno a napadené usnesení zru
šeno jako nezákonné. 

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

D ů vod y: 

Dovolací stěžovatelka Jířin« Ž. vytýká především, že Zbyněk T. 
nebyl oprávněn k rekursu. Tu ovšem přehUží, že Zbyněk T. nepodal 
rekurs svým jménem, nýbrž jako zástupce svých bratrů Bruna a Oskara 
T., byv k tomu zmocněn plnou: mocí ze d:ne 30. prosince 1936. Vši'chni 
tito bmtří jako potomci sestry zůstavitele Josefa M. Marie T. 'náleži d~ 
skupiny osob, jichž se lideikomisámí substitu:ce týká, mohou proto býti 
usnesením prvého soudu, kterým :byla ona fideikomisárni substituce 
prohlášena za n~platnou, přímo dotčeni" byli tud:í,ž ve smyslu §§ 6 a 37 
zák.č, 100/'1931 Sb. z. a n,. oprávněni k rekursu proti uvedenému 
usnesení. 

Ve věd samé jes't miti na zřeteli, že výklad test"mentu účastníky 
uzn"ného, a tudí'ž i otázka přípustnosti fideikomisární substituce v testa
mentu tom stanovené, je prá1i'ním posouzením, které náleží do POZll-' 
staloslního řílwní nesporného. V projedlnávaném případě byla otázka 
fi~:leikomisární, wbstituce ,p r a' v opl a t n ě vy ř i z e n a lim, že lidei·
komi'sár,ní, su,bstituce ta byla zHzena, a ndze proto o ní znovu rozho
dovati, zejména když by],a zHzena podlle slouhlasného odevzdaciho ná~ 
vrhu V'šech účastníků ze dn,e 14. Hstopadu 1914, tedy na základě dě
dické dohody. 

Osta,tněi kdyby zů'stavitel:ka Marie M. nebyla bývala vázána onou 
fi:deikomi,sánní suhs,tHud, on.a pfece, respektujíc vůli Sivého. zem:řeléh:o 
manžela Josefa M., projevenou v \estamentu ze dn,e 25. května 1914, 
pořídHa ve své závěli ve smyslu jeho přáJní, k čemuž byla oprávněna. 
a nelz,e semati, proč by loto jeji poslední pořízení, ,je-Ii jinak platné, 
nemělo býti i v té příčině pIatné a účinné, jak miní prvý soud a dovolací 
stěžova te Ika. 

čis. 16404. 

I. Řízení o návt11u na vydání rozsudku pro zmeškáni, nedostaví-Ii se 
některá ze sporných stran k roku ustanovenému po podáni žalobní od
povědi (§ 399 'co ř. s.), se nezahajuje zvláštnim usnesenim. 
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\I. Nejde o změnu žalobního důvodu ~~e§ ~35 _co ř. S., nýbrž o d?-
lnění nedostatečnéh'O skutkovéhQ tvrzeru, jesthze zalQbce uvedl k pU.

P dnÚllu žalQbnimu tvrzení které neObsahoval'O skutkové okolnost!, 
~o nichž lze souditi na prá;ni poměr, z něhož zaž~~vaná .po~ledá.vk~ 
vznikla, nové skutk'Ové tvrzeni jako podklad pro zavler, o jaky pravm 

poměr jde. d' . -a\ b . 
111 Omeškalá strana jest i po zmeškáni rQku po po ant z o nt 

Odpo~ědi 'Oprávněna k opravným pt;>s~~kům _ pr~ti . rQz~od~uti ye 
spom vydaným a k návrhu na pokracovant v prerusenem nzeru. 

(Rozh. ze dne 20. října 1937, R I 1126/37.) 

V žalobě na zaplacení 15.000 Kč s při,s!. vyvo:,'Ů.val ž~l:?bce žalob~.i 
nárok z toho, že žalov"ný jest mu dhlžen, .podle VYiP.1S~ z uctu z 2~. Z~I I 
1936 částku: 30.150 Kč a že mu žaJovany po vyzvaifll k zalp}al~e~o\. teto 
čilstky odpověděl, že žalobce m~ .sice úvě"~i ~aldo ~ ll'v_ed:ene :as~ce, 
že však žalov~ný múže ji zaplwhh jen ve splatkach, a ze ~pres to,.ze jest 
oprávněn zažalovati dotčen,ou částku 3O.1~0. K~, po~aduJe z::l?bo~ 
pouze 15.000 Kč s přís!. žalovaný po podallJ zalobnt odpovedt. ~e 
k ústnimu jednáni ustanovenému na den 11. le~na 1?:37 nedostavIl, 
načež žalobce předinesl žalobu, rozšířil ,j'i O< 15.150 Kc, tudn na ~0.150 Kc 
s přísl., uváděje, že žalobní, nárok předstaVUje ~al{jo, jak vy,plyva ': v'y~ 
účtováni, firmy k 24. záři 1936, a navrhl vydám roz~u:dk_u pro zmeskam 
podl'e § 399 C. ř. S. P'Ů připuštěni důkazů 'O tvrz~~,tch zaloby byl spor 
přerušen, ježto na jmění žalovaného. byJ ~whlase.n konkur,s d~e 19. 
ledna 1937. Po přemšenf sporu vstoup"l do neho spravce konkursn\l~od
staty a n,avrhl pokračování v něm. Při ústním jednáni pak dne 1~. kvetn~ 
1937 uvedl žalobce, že jde o pohledávku z ko:n~ok?,r~'ntu. zalov~n~ 
správce l<onkursnÍ' podstatys!e ohradil pwti ro!sirem zal~?} ~ ~mene 
žalobního důvodu. S o udp r v é s to II c e pnpushl rozslrem zaloby 
i další (domnělou) z!měnu· žwloby co clo důvodů. Rek u r sní s o u ~ 

, je nepřipu:sti'l. D ,ů vod y: podáním_ ž":I~?n,i odpovědI .Jsou. SI obe sporn~ 
strany postaveny na roveň potud, ze JeJl'~? ~?stav;ll! ,ne~? ne~o~~ave,~! 
se k ústnimu Učeni má pro obě strany tY'tez pnzfl,\ve a nepnzmve UD~k). 
To znamená že nedostavH-1i s'e žalovaný k přelí<':ení ustanove~em!l 
podle § 244' c. ř. s .• pře~ nímž k žá~né výmě~ě připrav~ý<;h spliSU ~I: 
§ 258 c. ř.· S. nedošlo, a ze navrhl-I! . z~lobce pn t?mto ?rehčem vyclalll 
rozsudku podle § 399 C. ř. s., lze iprave tak, pko jest pn vy;t,eSenl. roz
sudku hleděti pouze na tvrzení obme'ška'lého žalovan~ho v zalobm ~d~ 
povědi, přihlédnou:ti k dal'šimu přednesu žalobcovu jen po,tud, nelll-h 
s do'savadním, pouze v žalobě obsa,ženýml p'ř:dn~'sem" v roz,t;:~ru (T?Z?: 
č 9509 9'&66 13017 Sb. n. s.). Z toho plyne, ze zalobce nemuze zrnem!! 
ž~lobu :při př~líčeni, jež žalovaný zmeškal, a ~ejména Ji rozšiřiti (§ 235 
c. ř. s.). Jinak by vznikla nero_vno~t st:a~. zalovany by. byl omezen 
na svoje dosavadní obnrny, kdezto za~UJlCI by _mo.hl dOS.ICI? z.e by ~~I~ 
je'dnáno o žalobě širši, ža'IO'V1t!lému alll n,edo'fU~.e~e a .op!;aj!,CI se a. ]In," 
skutkové okolno,sti a právní poměr a ledy o ]lny pravn! duvod (\Ozh. 

80* 
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č. 463, 12014 Sb. n. s). t:J.emohl' proto žalobce ani při ústním jednání 
dne I ~', leclna I 9~7, anI pn onom, 9ne, ll. května 1937 při úpravě ža
lobm zadostI se zretelem na prohlasenl konkursu nutné, žalobu ani roz
šiřovati ani měniti. žalobce opřel žalobní tvrzení, že nynější úpadce 
uznal ~~ěnní saldo, vy,plý~ajíc,í v ž~lobcův pwspěch, o v~pis z účtu 
z 24. zan 1936, a tvrdil dal'e, ze se zalobce dohodil s ú-paJdcem za urči
tých podmínek o spl'ácení tohoto salda ve s!Dlátkách. Není proto ža-
100~covo !vrzení, že a proč bylo mezí stranami kontrokorentní spojení 
a ze z~uv~du toholo ~O'ntokorentního spojení vznikl zažalovan'ý dluh, 
ve shode s Jeho tvrzemm v žaJobě, je změnou žalobního důvodu neboť 
hlob,ce .. n~přest,ává na nové právní kvalifikaci dosavadního př~dnesu, 
n'yb:-z ~Im novy s,kutkový přednes a vyvozuje z něho právní poměr 
z neho,: má v~plývati ža!ohní nárok. Právem stěžuje si tedy žalovani 
~a to, ze byly napadenym usnesen,ím připuštěny rozšíření a změna 
za'loby. 

Ne Lv Y š š í s ~ u d obnovil usnesen,í ,prvého soudu, al'e jen potud, 
pokud l"m byla přlpuštěn,a domnělá ~měn,a žalobního dŮ'l'odu co do 
právního poměru kontolmrentníh!O, jinak dovol'acímu rekursu nevyhověl. 

Důvody: 

,z ustano~ení § ~99 c. ř. s. neplyne, že soud má vydati zvláštní usn,e
sem o to;n" z,: na, navrh strany dostavivší se k ústnímu jednán.J zahajuje 
k~Hltu01a'Dnt nz.~nl, neboť omezeni řízení, a rozhodování na přednesy a 
d!~kazy, u:vedene v §§ 399 a'ž 401 c, ř. s. vyplývá samo 'seb'Úu z učině
neho navrhu podle § 399 c. ř. s. a soud nemá pmto, o čem by usnesením 
mzhodova-I'. Po~z~ ~ op"čn~m při~ad!ě,o nelze-li návrhu na vymesení roz
sudku pro zmeskam vyhovcl! z duvodu uvedených v § 402 c. ř. s., jest 
v~~"tt usnes~n,í, že se návrh odmí,tá. Je proto mylný názor dovDlacího 
~:ew."atele, .ze clo'~ud s?~d nevydal usnesení o zahájení kontumačnúho 
rIze-nI, Jest JednatI O> ve Cl neomez,eně a že lz'e i žalobu změn-Hi Inebo 
mzšířHi. 

, Jde :cdy o- to, zda žalobce změnil žalobu při ústním jednání které 
:"I!Q.vany zmeškat Že rozšířen·í ž.alo-bního žádáni ° 15.150 Kč s :pří)Slu~ 
~enstvím při ústním jednání dne 11. ledna 1937 bylo změnou žaloby 
Jest nepochybné, poněvadž u'stanovení § 235, Ods!. 1, c. ř. s. to výslovně 
za zmenu~ zaloby pOkl,ádá, Že změna ž~loby a tudíž i rozšíření žaloby 
Jes:t ~o zaloboove navrhu n'a vyneseni rozsudlku~ podle § 399 c. ř. 'l, 

pravne nemožná, odůvodlnil případně rekursní soud a dovo,lací stěžovatel 
proti tomu ani nebro~í. Nelze mu proto v té pří!Čině vyh-ovML 

Jde ještě o to, zdali jest pokládati za změnU! žaloby jestliže v ža .. 
lobě byla opřena původně z"ža,l'ovamá pohl'edávka ve ~ýši 15.000 Kč 
~ př~slušens:ví;mpouze ,o vjÍlpis z účtu ze dne 24. září 1934, kdežto při 
ustmm Jednam dne ll. května 1937 u,vedl žalobce, že jde o pohledávku 
z kontokorentu. Změna žal'Úby předpokládá nehledě na případ rozší
r:ení žaloby změnu žatobního důvodu, jak plyne z § 235, odst. 4, c. ř. s. 
usudkem z opaku. Z~I'Obním důvodem j-e 'Právní poměr a skutko'vý 
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přednes, z něhož se vyvozuje žalobní nárok (mzh. Č. 463 Sb. n. s.). 
V žalobě nebyl uveden vůbec žMný žal'O'bní důvod, poněvadž tam bylo 
pouze tvrzeno, že žalova,ný je dlužen zažalovanou čwstku podle v}"pisu 
z účtu ze dne 24. září 1936, a nebyly uvedeny skutkové okolnosti, 
z nichž by bylo možno souditi na právní poměr, z něhož pohledávka 
podle výpisu z účtu vznikla. DOlplněk, že pohledávka vllnikla z konto
korentu, není proto změnou právního .poměru, neboť ta předpokládá, 
že půV'od,ně tvrzený pr:í:vní poměr byl odvo,lán a nahrazen právn.ím po
měrem ji,ným. To se však v souzeném případě nestalo, poněvadž žaloba 
neuváděla vúbec. žádný právní poměr, 'nýbrž jde tu o doplnění nedo
s'tatečného skutkového tvrzení jako podkladu pro závěr, o jaký právní 
poměr. jde, aJ, nikoUv !O změnu ve smy.slu § 235 c. ř. s. A tu se naskýtá 
jen otázka, zdali nové tvrzení, že j de o pohledávku z kontokorentu, je 
v rozporu 'S' tvrze:ním žaloby, což by nleb)'lo pod'le § 399 c. ř. s. 
dovoleno, když to· nebyl,o odpůrci sděleno zvláš.lním přípravným 'spisem. 
Než ta otázka nemá významu pro rOllhodnutí ,o tom, zda jelst dovolena 
z IlIlJ ě n a ž a,l o by, a nelze se jí proto v tomto řízení' zabýva,H. Po
něvadž nejde v této příčiné o změnu žaloby ve smysl,u § 235 c. ř. s., bylo 
dovoladmu rekursu -v t01mto· f10zsewhu vyhověno. 

Mylný jest názor dovolacího stěžovatele, že ža-lovaný nebylopráv
ně'n k rekursu proti usnesení prvého soudu. Neboť podle § 399 c. ř. s. 
jest žalovaný vylou,čen jen z dal·šího přednesu, ale není zbaven oprav
ných prostředků proti rozhodnutí prvého soudu a není. také zbaven 
práva učinití návrh, aby v ří,z'ení, přerušeném po-di];e § 8 konlk. ř. bylo 
pokračováJno, neboť tím neza'sahuje d'O formálních práv, kterých ža
lobce nabyl zahájením řízení podle § 399 c. ř. s., n'ýbrž háji jen svá 
procesní' práva, pokud mu zůstala I po zmeškání! ústního jednání. 

Nelze se věoně zabývaití výtkami, že rekursní soud nedbal toho, že 
prvý soud neměl naříditi nO'l'é ústní jednwní na den 11. května 1937, 
že neměl míti zřetel na přípravný spis žalovaného správce konkursni 
p'Jdstaty ze dne 8. května 1937, že neměl přípustiti přednes tohoto 
spisu při úslním jedná,ní dne 11. květua 1937 a že není pří!puslné prů
vodní u,snesení ze dne 11. května 1937, jímž hyly připuštěny důkazy 
svěelky R., Dr. :Bedřichem M., Leontinou M., Dr. S., korespondencf, kun-o 
to-korente11l' atd. Neboť těmito výtkami se dovolad stěžova,te'! snaží odů· 
vodniti jen svůj n·ázor o nedostatku oprávněni žalova,ného k rekursu 
proti usnesení. prvého soudu o přípustnosti změny a rozšíření žaloby, 
a·Je nevyvozuje z toho j.inak žáclných dusledkú a nečiní z té pří'činy 
žádné náv,rhy. 

čís. 16405. 

Právní povaha zálohy na útraty konkursního řízení podle § 70 
konk. ř. 

Nárok na vydání řečené zálohy, složené navt1wvatelem ve smysl!! 
§ 70, odst. 2, konk. ř., přísluší pouze správci konkursní podstaty v me
zích účelu, k němuž jest záloha určena. 
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Za trvání konkursu lze na uvedený nárok vésti exekuci jen proti 
správci konkursní podstaty pouze pro ty pohledávky za podstatou, které 
jSGl1 útratami konkursnlho řízení (§ 49 Č. 1 konk. ř.), nikoliv i pro po
hledávky uvedené v § 49 Č. 2 konk. ř. 

Které útraty patří k útratám konkursního řízení ve smyslu § 49 Č. 1 
konk. ř. 

(Rozh. ze dne 20. října 1937, R I 1140/3'7.) 

Vymáhající věřitel Spořitelní a záložní spolek navrhl k vymožení své 
vykonatel'né pohledávky 1.134 Kč 60 h a 1.589 Kč 60 h s přís!. povo
lení exekuce zabavením nároku pří.sluŠícího povinnému správci kon
kursní podstaty firmy Ing. F. a W. na vyplacení zálohy ve zbytku 
1.395 Kč 60 h, složené Jíndříchem B. pod! položkou peněžn'í knihy kraj
ského soudu v Ch. Vš 436/36 v konkursu uvedené firmy. S o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl návrhu. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. 
D ů vo d y: Navržená exekuce na do(čenoučástku není přípustná, ježto 
složená čás'lka jest určena k úhradě útrat konkursního řízení a složiteli 
Jindřichu B. náleží nárok n'a náhradu po'skytnuté zálohy na útraty kon
kursního řízenÍ' jako pohledávka za. podstatou, a 10 jen pokud nebude 
spotřebována (§ 70, odst. 2, Č. 2konk. ř.). Konkursní podstata jako 
podstata nemá tedy nárok na vyplacen.í uvedené částky a správci kon
kursní podstaty nebyla ani přiřčena jako odměna a náihrada jeho hoto
vých výloh, eož ostatně vymáhající věřitel ani netvrdí. 

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

Důvody: 

Zálohou na útra,ty kon,kursuího řízení podle § 70, odst. 2, kouk. ř. 
Č. 64/1931 Sb. z. a n.. se zajišťuje podlle §§ 1343 a 1368 obě. zák. 
závazek toho, kdo jest :povinen hraditi útraty konkursnlho řízení; to je 
tedy zárulka za uvedené útraty a, byla-li složen'a v hotových penězích, 
jest nepravidelnou zástavou' (pignu.s i'ffegulare), poněvadž podle § 448 
obč. zák. může býti zástavou každá věc, která je v obchodu, tu.dí,Ž i ho
tové peníze, jenže o takovéto zií:stavě neplatí všeobecné předpi,sy o zá
stavě. Složené holové pení,zesestanou vlaJstnictvim toho" kdo je příjal 
a se sVý'mi penězí smís,;,l (§ .371 obč. zák.), v souzeném případě tedy 
poštovní spoři,teIn,a, a zbývá jen nárok na vyd'ání zálohy. Poněv"dž 
úpadce jest povinen hraditi, útraty konkursního řízeni ze svého jménf. 
pokud patří do konkursní podstaty, a tedy jen z ní, -- je zřejmé, že 
zálohou byl zajištěn úpadcův záva'Zek khra,zení útrat konkurs:ního ří
zení. Nár,ok na vydán,j, s'lo'žené zálohy nenál·eží však do konkursní pod
st"ty, iPoněvadž nepatří do, úpadcova jmění uvedeného v § 3 konk. ř. 

úpadce nenabyl nároku na vydání zálohy jako svého osobního jmění, 
neboť jde tu jen o účdo'vé jmění, k úhradě závazku, jenž vmikl: úpadci 
zahájen'úm konkursníhO' řízení, a není pmto úpadce oprávněn nakládati 
s tímto nárokem, nýbrž oprávněn:í to má správce kankursní podstaty 
ve své vl~stnosti správce konku>f,sní podstaty, a ta jen v mezích účelu, 
k němuž jest záloha určena. 
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Teprve kdyby konkurs byl zrušen prO' nedO'statek jmění kO'nkursní 
'lDdstaty k úhradě útrat konkursního řízení podle § 166, odst. 2 konk. ř., 
:něl by složítel zál-ohy nárok na vydání zbytku: zálahy pO' o,dečtení útrat 
konkursního řízení:; jinak má podle § 70, odst. 2, konk. ľ. Jen pohle
dávku za podstatou na náhradu zálohy, a to jen z konkursnÍ' IPodstaty, 
nikoliv í osobně proti úpadci, poněvadž tato pohledávka vznikla jen Ia 
trvání a jen následkem konkursu. Je-l:1, tomu tak, pak lze vésti exekuci 
na nárok na vydání zálohy za trvání kon:kursu jen proti správci kon~ 
kursní podstaty v jeho vlastnosti. Tím není zasažen osobní a přednost!1t 
(§ 50, odst. 2, konk. ř.) nárok správce konkursní podstaty na náhradu 
jeho nároků podle § 80 konk. ř. ze složené zálohy, nýbrž jen jeho ďis
posicní právo se zálohou ve fu:nkci správce konkursní podstaty. Je prok 
exekuce na nárok na vydán.f zálohy zás"d:ně právně možná. 

Poněvadž však zál'Oha, určená k úhr"dě útrat korukunsního řízení, jest 
účeJ;ové jmění, kterémlU'žto účelu ji nelze odlejmoutt, lze onu exekuci 
vésti jen k vymožen.í těch pohledávek za podstatou (§ 126, odst. 3, 
konk. ř.), které ,j'sOIl útrat~mi konkursního řízení, k nimž náleží za urči
tých předpakladů i útraty předcházejícího vyrovnadho řízení (§ 49 
Č. 1 konk. L), ale níkoliv k vymožení jakékoli'v jiné pohledávky }a 
podstatou. Neboť "přiměřená záloha na útraty« (§ 70, odst. 2, konk. r.) 
nemá býti tak vysoká, aby stačila k úhradě veškerých útrat celého 
konkursního řízenI, nýbrž má býti- vyměřena tak, aby stačila ke hra
zen.í útrat oněch počátečních úkonů, jkhž jest potřebí k .objasnění" zda 
jest zde vůbec nějaké konkursní jmění (srv. pamětní spis k § 73 konk. ř. 
Č. 337/1914 ř. z. a rozh. Č. 13069 Sb. n. s.). Kdyby tudí.žkaždá pohle
dávka za konkursní podstatou mohla býti uspokojena ze zálohy d'amé ua 
útraty konkursního řízení, mařil by se tím nejen účel zálohy, ale mařJ.lo 
by se snad i celé konkursní řízeni. 

Ustanovení § 49 Č. 1 konk. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n. nevjlpočítává, 
co pam ,pod pojem útrat konkursn.ího řízení, právě tak ja'lw· to -n,euvá-
'dělo ustanovení § 46 Č. 1 konk. ř. Č. 337/1914 ř. z. Avšak, j"k pamětní 
spis k tomuto ustanovení uvádí, jsou pohl'edávkami za pod-statou tytéž 
pohledávky, které uváděl § 29 konk. ř. Č. 1/1869 ř. z., a podle důvodové 
zprávy k § 49 konk. ř. Č. 64/1931 Sb. z. a n. (str. 123) se shoduje tento 
§ 49 co do· obsahu s § 46 dřívějšího konkursn.fho řádu. Us,tauovení § 29 
konk. ř.č. 1/1869 ř. z. vypočítává pod č. 1, písm. a) a b), 00 to jsou 
útraty konkursního řízení. Z toho lze tudÍ'ž vyvoditi, co jest rozuměti 
»útmtamí konkursního řízení« ve smy,slu § 49 Č. 1, první věta, konkurs_ 
ního řádu č. 64/1931 Sb. z. a n. Podle toho patří k útratám konkursního 
řízení zejména útraty vyhlášení konkursu, útraty spajené se zjišťován.ím, 
~abezpečením, vymáháním, odhadem a pr-odejem ko:nku:rsního jmění" 
s rozdělením výtěžku zpeněžení a se zkoum.rním nároků uplatňovaných 
v konkursu. Vymáhající věřítelka však nevymáhá žií:dnou takovou IP,ohle
dávku, která by patřila k útratám konkursního řízení ve smyslu § 49 
Č. 1 konk. L, nýbrž sama připouští a dovozuje, že její pohIedávka za 
podstatou patří mezi pohledávky uvedené v § 49 Č. 2 konk. ř., to jest 
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m:ezi n~roky z právnfch t~dlná.rrí správce po~st~ty. Není to tedy pohle
davka utrat konkursmho nzem ve smyslu prave vyloženém, složená zá
loha není určena k úhradě takovéto pohledá\"ky a není proto navržená 
exekuce přílpustná. 

čís. 16406. 

.. Zaruči1-!i~e vyrovnací rukojmí jen za zaplaceni vyrovnací kvoty, 
amz zároven prevzal závazek, že ručí za uvedenQu kvotu dokud nebude 
zaplace;na celá snad později oživlá pohledávka, zaniká :..mojemský zá
vazek, Jakmile byla zaplacena částka ro'cnající se vyrovnací kvore třebas 
pro opozděnost konaných splátek nastalo oživnutí celé původu! poole
d~vky. V takovémto případě nemůže věřitel užíti předpisu § 1416 obč. 
z~. a započítati opožděné splátky nejprve na nezaručenou část pohle
davk;y a teprve po té na její zaručenou část. 

(~ozh. ze due 20. října 1937, Rv I 1103/36.) 

Žalova!llí Rů-žena B. a Ja'11a N. se při vymvnadm rokw dne 23. čer
vence 1931 ve vyrovnání Jose!a B. zaručily jako rukojmí a; plátk)"ně za 
50~ vyr?v;nací kvolu původní žalobcovy poohl'edávky 12.247 Kč pod 
z(.fatou I~~t. Vyrov-nad kvota hyla splatná ve splátkách cine 1. září 19:;1 
3%" 1. fljna 1931 3%, 1. listopadu 1931 2%, 1. pros,nce 193\ 8%, 
1." brezna;,1932 8%, 1. června 193>2 8%, 1. září 19328%, 1. října 1932 
5%,.1. brema .19335% s lOclenním resplrem. Vyrovnací dlužník za
ploahl' v nepravldellných lhůtách opo-zděně celkem 6.16Cl Kč takže cel;l 
pwvocl~í pohle?ávka ~,~jvla. Tvrdlě, že sí odpočetl vykona:n~ splátky na 
nezaru~enou 'Ú'zlvlou cas! vy~ovn8Jcí pohledávky, domáhá se žalobce za
placem 6.123, Kč na žalovan-ých rukojmích. S 00 u dl P' r v é s t O' líc e 
uzn.~1 podlle zaloby. O d vol, a c í s o u d zamítl žalobu. O ů vod y: 
~.rvJ soud uznal hledíc na § 1416 obč. zflk. žalOobu odůV'odnénou í v pří
~me rukoj,:mskeho závazku spolužalovaných Růženy B. a Jany N. ježto 
z~lo?ce mel právo, od~čí,sti konané splátky 6.160 Kč z nezamče~é po
hledavky. ~alovwne pravem napadwjí- ten,to právní n.ázor prvého sou-duo 
UMan.ovem § 1416 obč. zák. ne1ze uží,li vS'ouzené věci neboť žalobce 
nemá p,mlí cllužniku Josefu B. několik pohledávek, nlýbrž' jen jednu, IOotiž 
pohledavku ze zápů,}čky ve \"ýše uvedené částce, která po částeóném 
z~pla,cení, a omezení činí_ 6.832 Kč 10 h, a není proto možno přisvědčítí 
vyk,l:,du~ ze se platy na ni konané týhly jístiny, která je dlužníku oblíž
n:eJsI :rez ta, n." kterou hylú placeno. Žalobce odůvodňuje žalobni nárok 
hm, ze cola )~ho pohledávka oživla pro opozděné pl8Jcení vywvnad 
kvÚ'ly. Pr?~o c~~tky" kte:é byl,y pl'a'oeny jj.ž po oživnutí celé pohledávky, 
mohou byh zauctovany J"n na tuto cdou pOhledáNku a nelze rozeznávati 
mezi zvláštní_ ji'stínou zamčenou a zvláštní ji~tinou nezaručel1Du. Žalo
vané ~ů.žena B. :' Jana N .. se zaruWy za 50% žalobcovy pÚ'hledávky, 
:' kdy~ l~ tato čast~::, Jak Jest nespor11o; zaplacena, nelze jejich ruko
~:emsky zavazek mzsl,rovah nad tuto částku. V protokol-e ze dne 23. čer-
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vence 1931, Č, j. Kv 76/3-1-7, jest uvedeno: »za ohnos ten zaručuje se 
se R. B. a J. N.<<. Je proto zřejmé, že se jejich rukojemství vztahuje jen 
na 50% žalobcovy pohledávky a nikoliv na její zvláštní část. Kdyby se 
důsledně pokračovalo v žal'obcově konstrukcí prvým soudem převzaté, 
došlo by se k závěru, že závazek žalovaných vyrovnadch ručitelek 
vůbec zanikl již tím, že žalobcova pohledávka oži'vla, neboť Um přece 
zanikl ža.Jobcův nárok na splátky, a když podle jeho názoru ručí jme
nované ručilelky za tyto s,plátky, tedy by jejich závazek pominul s hlav
ním dluhem. ;',irozený výkl",d uvedeného právního poměru jest ten, že 
se spolužalovat1,é ru:čiteIky zaváwly do 50% pohledávky, a když těch 
50% bylo zaplaceno, že jsou svého závazku zbaveny, při čemž j'est zcela 
vedlejší, zda si ž",lobce zaúčtoval zaplacené peníze jako s:plátky na vy~ 
rovn,ací kvatu či na o'statni část své pohledávky. Neposouclll' proto prvy 
soud spornou' věc v lom směru po právníl stránce správně w jest odvo
lání žalovaných mčitelek odůvodněno. 

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

o ů vod y: 

S hlediska dovolacího důvodu podle § 503 Č. 4 C. ř. S. zastává h
lobo€' mylný právní názor, že soudní vyrovnán:! jest poklá,dati za n,o-vact. 
Fž v rozhodimrtích č: 5281 a .3:73 S:b. n. s. byl vysl:oven a .od?v~odněn 
opak, že totrž wuclm ,:y~o,"na!1l~,;nl nov!,ce yohl.edavky, n~brz ze vy
rovnací- pohledávka za,nlka co clo castky prevysu]ICI vyro,vnacl kVO~l! a ze 
původní pohledávka trvá co do nedopla;tku le~ l"~0 n~zaI?~atel~a obll
gace. Je proto mylný í další dovolateluv zaver, ze pn o~l,::n.uŤl pohle
dávky podle čl. lil. zák. Č. 99/1923 Sb. z .. w n. ~§ 57 vyr. r. c. 337!1914 
ř. z. he užítí § 1416 obč. zák., neboť aIH tu nejde o nO-VOLI pohledavku" 
poněvadž se nezměnil právni důvod poh\edá~ky (§ 1376 obč. zák.) , 
nyibrž jde jen o změnu v~ výšI a splatnoslt OIne pOlMedavky. 

Nepřípadně se: clovolává dovollatd rozhodnutí Č. 4559 a 8877 Sb. n. s., 
podle nichž jest věřitel opráv1n.ěn splátky jedílného dluhu započítati na 
onu čits! pohledávky, která je méně dobře an'ebo která není vůbec za
bezpečena. Neboť t8Jm n.ešIo o to, jack lze započítati opozděně placené 
splátky na dluh vyrovl1<l:cího dlužníka v poměru k vyro"nacím rukOJmím, 
n,ýbrž dotčená o,t"zka byla v nich řešena nehledíc na vyrovnání. Ale 
i tam bylo v)'sloveno, ž,eruelze užíU § 1416 obč. zák., ~ jen z úmyslu 
dluznikova bylo vyvozová,no, že placením splátek ch tel uhradItI ne
zajištěné anebo ménědD:bře zaji-štěné splávky, kterýžto jeho úmysl byl 
jacko samozřejmý odůvoclněn požadav.ky úvěr0,'Cého styku .. V souz~n:m 
případě však takový úmysl d.Iužní-ka nelze z mceho vyvod~t~, n,;bot za
lobce netvrdil že dlužník měl takovýto úmysl, a neu.vedl zadnych sku
tečností, které hy odůvodňovaly bkový ~ávěr. Bylo jen tvrzeno, že; dluž~ 
ník platí! vyrovn<ťcí splátky opozděně, ze pro:to Foh\edavk~ ~ puv,~dnl 
výši o-ži,vla a poněvwdž jl nezapla!tl celou, ze JSou rukojml- pOVlnnt 
zaplatiti zbytek, pokud nepřesahuje 50% vyrovnací kvotu:Z toho vša~ 
neplyne, že dlužník platil opozděně v úmyslu, aby zmanl vyrovna111, 
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a že proto míní! splátkami uhraditi -nezaručenou část celé pohledávky. 
Než uvedené rozhodnutí se nehodí na souzený případ i z jiného důvodu. 
Vyrovancí flI~ojmí se zaručHi za 50% kvotu za předpokladu, že ostatnJ 
část poMedávky zaniká, a nepřevzali závazek, že ručí za 50%, dukud 
nebude zaplaceno celých 100% s'il'"d oživlé pohledávky. Rukojemství 
nemůže býti podle § 1353 obč. úk. rozšiřováno dále, než se cukojmí 
sám prohl<isH. Zavázali se tudíž vywvnací ru.~ojmí q.en k zaplacení 50% 
kvoty cel'~ové pohledávky nehledíc na to, zda zaplacením 50% pohle
dávky bude whražena 50% vyrovnací kvota krytá rukojemstvím anebo 
neztručený 50% zbytek pohledávky. Je proto bezvýznamné, zda vyrov
nací dlužník mínil splátkami uhraditi vyrovnací kvotu «nebo čásl pře
sahující vyrovnací kvotu. Stačí, že zaplatil 50% pohledávky. 

čís. 16407. 

I. Smlouva o převzetí zastoupení advokátem je smlOuva o dilo. Ne
ní-li ujednáno něco jiného, jest odména za dílo splatná ihned po skon
čeni díla, a tímto okamžikem se počíná i promlčení pohledávky. 

II. Pohledávky uvedené v § 1486 obč. zák., jichž splatnost nastala 
v době mezi 1. dubnem 1925 a 1. dubnem 1928, se promlčely uplynutím 
tříleté lhůty od o!,a!nžiku jich splatnosti. 

m. Jestliže klient nesvolil k srážce pohledávky, která advokátovi 
vznikla proti klientovi na výloháCh a odměně, nýbrž popřel správnost 
a výši advokátovy pohledávky, není advokát oprávněn 0' své újmě ani 
sraziti si svou p0'hledávku za klientem z hotových peněz, došlých ho 
pro klieota, ani je zadržovati, ani si započisti svou pohledávku, nýbrž 
jest P0'vinen hotové peníze pro klienta přijaté na žádost klientovi vy
dati, nemá-Ii jich upotřebiti podle příkazu zcela nebo zčastí jinak. 

Zákonné zástavní právo k hotovým penězům až do výše sporné po
hledávky za zastupování klienta přísluší advokátovi .teprve jejich slo
žením u soudu. 

IV. Nárok klienta na vydáni toho, co bylo pro něho u advokáta slo
ženo, se promlčuje v obecné (301eté) lhůtě prornlčecí. 

(Rozh. ze dne 20. října 1937, Rv I 1889/37.) 

Srv. rozh. Č. 2773, 10028, 11209, 10454, 8488, 10169, 10984 Sb. n. s. 

žalovaný advokát koml pro žalobce od 2. ledna 1924 právnické 
práce a podle zúčt'O'vání. ze dne 16. listopadu 1929 účtoval za ně žalobci 
za rok 1924 1.470 Kč 40 h, za rok 1 g.25 438 Kč 30 h, za rok 1926 až 
do· 5. sr.pna 1926 839 Kč, celkem tudíž 2.747 Kč 70 h. Tvrdě, že uve
dené palmární pohIedávky žal'Ovamého jsou již promlčeny a že není 
žalOVa!l1ýQprávnén ,"ni sraziti si je ze žalobcových peněz, jež žalovaného 
pro žalobce došly, ani je zadržovati pro svou promIčenou pohledávku, 
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. . e žalobce na žalovaném zaplacení 2;40? Kčs ~řísl. Pr~ti ~a
domaha ~ ~ .', 'iné že 'cho palmarm pohledavka za zalob
lobě n"mltl za:o~"nY~:~d26 'splalná, ježto pr"vní záležitosti neby!y 
cem nebyla a::e OJ~i ~emohlo z,"poČíti promlčení, dále že částka 119.2,,7 
skončeny, t " la u žalovaného složena z kupní ceny za nemovlt?Sh 
Kč 50 ~, yera by !Ia mimo 'iné určena jako záloha na j!eho 'Pa~marnt 
proda~~ ~alobc:m~~k ní pří-slušelO úkonué ","stavní právo, takze. ant 
pohle aV o u, a ze I I . mlčení konečně že žalovaná pohledavk~ 
z toho duvodu nena~ a o pr? s 10 í i c e zamlH žalobu. O d vol a c I 
je promlčena. S o u ' p rve 
s o u od uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

. § 503 ~ ) závi!sí rozhodnutí sporu na řešení 
Po právn! stranc~ ( I o r~~.:ěns·sraziti si dne 16. září 1929 z částky 

otázky, zda zal!Qv~n1 bY' .p ~h' 'd' 20 říJ'na 1927 'pro žal·obcesložena 
119 257 Kč 50 h Jez byla u ne o ,ne . . I . . 

• , o , ' ~ 1 bcovy nemovitosti svou pa marni 
jakO' č~s.t kupní ~:',~y za r~,zvn~az~ ~ávn,jcké práce, jeŽ konal žal~bc! 
pohledavku! ve vysl 2.405~ K:._ p a 1926 po pří1padě zdali clotcena 

~o~~~~á~~a\~~~~;n;;~\~a ~r~~~(ťe~a a,nebo zdali je Žalobcův nárok 
na vrácení sl·ožene castky promlcen. ~ ~ 

Dovolatel vychází ve svém doV'ol,"ni z mylnéh.o předpokhrdu, ~~ O.b~ 
, , ři Hčení kOll«ném dne 28. listopadu 1933 soou asne 

spome ~ str~y al~ární účet žalovaného týkal provedení jedin·ého a S?U
udaly, ze s P , , . 1 'konů Toto tvrzeni však odporuje sptSum, 
visícíhO' soub.oru pravcr;l~ 1 H" ._ : . ' 'které se v souzeném sporu vy-

!~!~a!j~~r~~~i'~~; t~ř~~~j~lt'či~l~l~s~~o~ilovanéh~ pídí p~~d~jih ž~~!~r~~ 
k" . " 1. vily se tehdy o SOUVIslostI Je ,lliO IVyc . 

pozem u o a ~nev) s"'?h' . Vl 1924 až 1925, jejichž opisy strany uznaly 
ai11 z učtu zal ovane. o z« e a t a' ní žalobce žalovaným v letech 

, ď nevy'plývá že se zas upov !,' '., I 
za s;pra~vne, . ' e 'eclimé třebaže větší věci, naopak Je z u:c 1 

1924 ,"z 1 9?6 tykal~ pou~,l růz~ých právních záležitostech pro·tj rllZ
zřejmé, že sl'0 o zas upo,"a,m.v d rode'i .ozemků jež vedlo k složení 

~t~~k~df~~c2ů;;. :lJ;g~'::~:I~~~n~ho, hlo ,:š,,~pOdle ,Vl~~~í~~2~d~!~~ 
ža!obcových hzatháj~npQ e~~:vep:~k~al:;:~ TnO~~~h~~I~V. i~.~:r:k brá~iii~_~y-
mel v ruce 'O ove ' '1 " ďk t ry neJvysslho 
účtování již dokonče,ný~h pr~cí.. ~odle ~st~:~~á{~n:Sam~ouvou o dílo 
soudu 1!e smlouva o pr~~z2~~ z;~ o~.p~~) ~ splatnost odměny za díl~ 
~~~~~~áč'ri~~~f~_I;o~~~'Příčlně ujednáno něc? jiného, ihne~ P~I s:o~n~~~~ 
díla, nikoli teprve zasl"ním úč. tu objedl":at~h shelesdt"a,nvok·ven(rlmoz.h nč lb454 

. -'" č'" om·cel1Jpo! y ., 
IS"0bst~ s:O)~c;:'~~~~r~~ ~~r~~~ ~~.~OdlY na p~zdějšI.' s!.Platno:stidPalm

l 
átr'-I 

. . . , I "-t- Nepravem poukaZUje 0'10 a ~ 
ního nároku žalovOJneh.o, neby.o zFs eno. I' . ' pohledá\"ka žalov,"ného 
na to, že pro:cesní soud »zpstll«, ze se pa marnI ' 
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slala teprve později splatnou. V tom směru šlo pouze o úvah roce 
ního' soudu o době dokončení dHa a o počátku ,promlúc' IhYt p .. ~: 
odvola'cí soud eb I " . I U y, jlmlz 
v' , '. ,ll, Y vazan, Jsa oprávněn, aby samostatně posoudil 
o~echlny pra\Olll otazky zde pro rozhodnuti souzeného spam důležité 

,vo~ aCI S?u,d m?hl tedy I samostatně zkoumati otázku promlčení a'~ 
m~n.lho .naroku ,zaJ.ovaného, týkajícího se odměny za právnické úk~n' 
§v

Y
1 o~n,~ne v gobe od ~. ledna 1924 až do 5. srpna 1926. Z usbnoveKi 

a . ze ne 26. brezna 1925, Č. 47 Sb z a n vycha' I' 'k' , na: v., '.., I Z vsa: Jasne 
j:~o, z~ se Sice pohleda\Oky uvedené v § 1486 obč. zák ,_ k nimž 

patfl I' naro.ky "dvokátů na odměnu 'j"eJ'ich úkonu' a na na'h d .... vy 'I h k d dO, " , ra II jeJlcn 
1 dO,' po II ospely az do 1. dubna 1925 - pmmlčují t'eprve dnem 
: ,uhna 1928, pokud se nepromlčely již před tím podlle dřívějších pře l-

PI,SU, z ustanoveni § 3 zák. č. 47(1925 Sb z a n však ' , ~ l 

pohledávky uvedené v § 14860bč. zák., p~,k~d do'spěly , ~egz.ní~ ~~e~ 
1., d,ubn~ 1?~5,0 ne~no?l'Y promIčeti před 1. dubnem 1931,Pjak. ;v· soud 
mim, nybrz rec:one zakonrué usta:noveni zavedlo s účInností Oll Y j b 
:09~~ pro tako~et~ pO~ledávkr, jež dospěly od 1. dwbna 1 925, zk;á~~n~~ 
fl e?,: p:omlcecl Ihutu, takze palmární nároky žalovaného vzniklé a 
~of~el~ azo do 5. srpna,1926, byly po 5. srpnu 1929 promlČeny. Podle 

. ~ :,. r. ze dne 6. cervence 1868, Č. 96 ř. z. jest adV'okát oprávněn 
srazlÍ! SI .z hotovosti došlý;ch ho pro stranu své výlohy a své odmě,~ , 
PC~k~d vne]s~u :lhrazeny z~13h~u, ale musí- je' ihned s·e stra!nou zúčtov~Ď~ 
Je I~ v~wk spravnost. ~ vyse jeho pohledávky popřena, jest advokát 
~~rav~en ho,tovost, jez ho došl'a', ·složiti až do výše své sporné poM'e
. a~ky, a?y se kryl" dlo. soud~í úschovy, a n'ezdaří-H se smínné narovnání 
J~st, p:ovln~~, p~?kazatr spr~Y;flIost a výši! své pohledávky. K slo,žený~ 
p,nezum pn,sl~lsl mu pak zakonné zástavní právo pro- jeho pohled<ivku 
z~ zastu~~va~l. Z u~e?en~ho předpisu plyne, že advokát nenú již opráv
~,e~ sra~ltr SI o s~~. uJ'o;e svo,: pohledávku, jaklmHe jeho klient, o' ře 
~ejl s'p~ a,\Onos,t a VySl, a.ze ner;>a proH kli,entově vůli práva, aby si ~p~r-

ou c«stku ou. sebe zadrzel, ne rku_I!, ahy si, svou pohledávku samostatně 
zap?~etl. Pfl!al-I! advokát pro- svého klienta ho,tovo'st, jest povinen ji 
na z«do, st khen"tovi vydati (§§, 961 a 1009 obč za 'k) po'kud" o 
'll ' dl kl' o. . ., ' " ',jl ovsem 

ema,po . elentova pnkazu upotřebiti zcel'a nebo zúčas,ti jinak. Aby 
mu vs~k hm nevzniklo nebezpečen!stvi .pro uspokojení jeho nároků dáv~ 
mu, z~kon ~a o.c~ranu j:ho zájmů právo ,s,IO'žiti příslušnou. Částku 
:1 _ soudu s hm ucmkem, ze mu ~a ni vznikne zástavní· právo (rozh. 
~'08488, 10169, 10984 Sb.n. s.). Zalovaný nevykonal c!otčeného práva 
jez ~nu zak~,~ poskytuJ,e. -,~'Ylo proot.o na něm, aby dokáza'!, že žalobc~ 
svo'I;1 ke srazce spame caslky. Pn tom jest nezáva'žné proč žalobce 
P?p.:el správnost, a výši'~almárnÍl pOhl'eďávky, a zda se 1'iž 'tenkráte bráni! 
I. jeJI.n~ pr?mlče~lm. ?Op'SU ~~ dne 4. čer\Oence 1930 se žalovaný nemůže 
dO:'O-lavah'oponevadz dukaz JIm nebyl v nižších stolicích proveden ježto 
Opl,S byl predložen teprve k odvolacímu sdělení. ' 

Za toho stavu věci je lichý též úsudek žalovaného z:.e J'I'Z' to oe o 
I "čt I " ',z za
Ovally z~ ,ov~ ,svo~ P?hledáv~u s pohledaností žalobcoV"ou, vede ne-
pochybne 'k zaveru, ze zalovany byl oprávněn upotřebiti částky u něho 
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složené k úhradě svých nácoků, neboť směl tak učiniti jen za předipo
kladů § 19 adv. ř.; tomu požadavku však neučinil zadost. 

ŽaJ.obci proto přísluší nárok na vyd{,l1í zažalované částky. Tento 
nárok nenl ještě promlče'n,neboť nejde o nárok na náhradu škody pod
léhající tříletému promlčen,í podle § 1489 obč. zák, nýbrž o nárOk na 
vyd{,ní neprávem zadržené částky plyrnoucí z mandátního poměru, pro 
nějž plati třicetiletá promlčecí lhůta. Nebylo proto bezdůvodnému do
vo,!{,ní vyhověno, 

čís. 16408, 

Změna vzájemnosti podle §§ 23, 140 nesp, pat. o projednání movité 
pozůstalosti rakouských státních přislušníků v poměru k Spolkovému 
státu rakQUskému, nastalá rakouSkým spolkovým zákonem ze dne 21. 
prosince 1923, č. 636 B, G. Bl., záleží v tom, že by10 zrušeno jen právo 
cizozemského soudu (jinéhO než rakouského soudu) odporovati tak řeč. 
prorogaci dědiců naléhajících na projednání movité pozůstalosti po 
Cizinci, který má řádné bydliště v uvedeném státě, rakouským soudem 
a nikoli pouze příslušným soudem cizozemským. 

československé soudy musí ,projednati movitou pozůstalost po ra
kouských státnlch přislušnícich, kteří mají řádné bydliště v republice 
československé, a nesmí ji vydati přislušnému rakouskému soudu jen 
tenkráte, žádají-Ii o projednání dotčené pozůstalosti československými 
soudy účastníci jsoucí v tuzemsku a podrobl_li se projednáni tomu 
i zahraniční (rakQ1lŠtí) účastnici, kteři byvše předvoláni vyhláškou (§ 24 
nesp. pat.), přihlásili dědické nároky, a nesměji přihližeti k tomu, zda 
tomu rakouský soud odporuje. 

Neni-li tu uvedených podlminek, má projednání pozůstalosti přísluš
ným rakouským soudem účinky i pro movitý majetek zůstavitelův jsoucí 
v tuzemsku. Byla-li v t<lkovémto případě žalována před českosloven
ským soudem pozůstalost po rakouském státnim občanu po vydání ode
vzdad listiny rakouským soudem, je řízeni zmatečné (§ 7 c. ř, s.) bez 
zřetele na to, že pozůstalostni jmění movité jsou.:í v tuzemsku nebylo 
dosud rakouskému soudu vydáno a že nebylo provedeno zajištěni ná
rOků tuzemských účastn*ů a dědických poplatků (§§ 137 až 139 nesp. 
pat. a § 25, odst. 3, zák, Č, 278/1915 ř. z.), 

(Rozh. ze dne 20. řijna 19137, RII 272/37.) 

Dr. Alfons B., byd:Ucí v M. O. (ve Spolkovém státě ra-kouském), měl 
na nemo\Oi,toslech připsaných Hanuši A., zapsanýcb jedn"k ve vložce 
405 poz. knihy kal. území Č. T.-K. (v republice českosloven,ské), jedn,:!k 
na ideální polovici reaHty v K. (v r,epuhlice PO'I'Ské) zajištěnoU' pohle
dávku 50.000 Kč s při1sL Tvrdke, že se práy;ní zá'stupce Dr, Alfonse B-a 
z"vázal žalobclr-m při nabyti nemovito,sti ležící v československu. že dá 
po zaplaceni 20.000 Kč vymazati výše uvedenoUl pohledávku, pokud jest 

, zajištěna na dotčené nemovitosti ležící na území republiky českoslo-
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ven,ské, a že žalobci zaplatili uvedenou částku, domáhají se žalobci ža
lobou, podanou dne 25. ledna 1936 na pozůstalosti' po Dr. Alfonsu B-ovi 
zemřelém dne 3. května 1932, za'stou:pené přihlášenými dědící, výmaz~ 
uvedeného zástavního práva, vloženého pro pohledávku Dr. Alfonse 
B-a 50.000 ,Kč s příst na n.emovílosti, zapsané ve vložce Č. 405 kat. 
území, Č. T.-K. (v československu). ProH žalobě namHli dědicové mímo 
jiné též to, že žalovaná pozů,stalost byla již dávno před zahájením 
sporu odevzd~na, takže žaloba, o ní'ž 1d'e, měla býti pod'~na protídě
dicům osobně. S o udp r V' é s t o I i c e zrušil dosavadní hzení pro 
zmatečnost, žalobu odmHI a odsoudil žalobce k náhmdě útrat sporu ža
lované pozůstalosti. D ů vod y: Soud se zabý'val především ot"zkou, 
Z?all v souzeném případě žalovaná pozůstalost v době podáni žaloby 
vubec eXistovala. žaloba byla podána dne 25. ledna 1946 a žalobnl žá
dost zní, aby byla pozústalost po Dr. Alfonsu B-ovl" lékaři v M. O. za
stou:~ená dGdic! .Gabrid~u B. a nezl. Alfonsem ~. ml., zast?up~ným 
materskou porucmcl Gabnelou B-ovou, odsouzena, ze Jest pavlO:na dáti 
vymaza:ti zástavní právo za pohledá'vku Dr. Alfonse B. 50.000 l\éč s přísl. 
vlooteno'lt ve vl·ožce Č. 405 poz. knihy kat. území Č. T.-K. Soud zjisti! 
ze zprávy okresního soudu v A. (v Rakousku) ze dne 23. ledna 1937. 
že celá pozů,stalost po zemřelém Dr. AIfonsu B. byla odevzdací Iislinou 
ze dine 25. dl>bna 1933, A 279/3Z~34, odevzdána dědicům Gabriele 
B-ov.é a Alfo'fi'SU B-oví ml. Do pozustalostniho soupisu byl'a pojata i po
hledavka 50.000 Kč za Hanušem A. Z toho vychází najevo:, že i tato po
hledi>vka byla odevzdáma dědicům. Žalobci zaujímajíce stanovisko že 
uvedená pozústalost jest ,pasivně oprávněna k žalobě, poněvadž c; do 
uvedené pohledávky nebyla dosud odevzdací listina vydána resp. pro
vedena v pozemkové knize, nezměnili žalobní pmsbu tak, aby byli 
odsouzeni dědici po zemřelém Dr. Aj,folnsu B-ovl osobné mí'sto pozu
st~losti !~O .něm Pozůslal.a.st po zemřelém Dr. Alfonsu B-oví, přestala 
eXlistovatl, pkmIie byla odevzdací lústina vydána resp. jakmHe nabyla 
právn'í moci. A tomu tak jest v souzené věci, takže v době podání ža
loby žalovaná pozústa,lost již neexilstovala a měli tudíž žalobci žalovati 
mislo pozůstalosti dědice po zemřeIém Dr. Alfonsu B-ovl. Zda odlevzdací 
lislína byla v pozemkové kn,lze provedena, nen:Í pro posou:ze:ní souzeného 
přípaJdu závaimé. Ježto tedy byl", žaloba pod"na proti osobě, která 
v době podání žaloby ani v době vynesení, rozsudku neexisto'fala, mu
se'lo býti dosavadní řízení' prohlášeno za zmatečné a zrušeno. Dědici 
byli nuceni vstoupiti do SpOTU, aby pozústalost a spolu: s ní i oni sami 
n,ebyli odsouzeni. Poněvadž zmatečnost tohoto řízení nezavinili, nýbrž 
výhradně žalobci sami, byli odsouzeni k náhradě útrat sporu (§ 41 
c. ř. s.). Rek u rs n i s oud: uložil soudu prvé slolice, aby o věci bez 
zřetele na odchylný právní názor v otázce n'edostatku proces:ní způ
scYbilostí ža,lované pozůstalosti dále jednal a znovu rozhodl, a odsoudil 
ža,lovanolI pozů,stalost k náhradě útrat rekursu žalobcům. D ů vod y: 
žalobci si stěžují na r02Jhodnutísoudu prvé síolice, poukazujíce na u6ta
novení mezi,státní smlouvy mezi republikou Ra'kouskou a českosloven
skou z 11. února 1922, Č. 369 Sb. z. a n., a !o právem. Jde o pohle-
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dávku přÍ:slušníka raJkouského státu, zajištěnou právem zástavním na 
tuzemské nemovilosli. Naskytá se otázka, zda tím, že okresní soud 
v A. (Rakousku) odevzdal dne 20. duhna 1933 ,j:ako soud pozůstalostní 
celou pozů:stalost po zemřelém Dr. AIfolHsu B-O~I, ledl.: 1 sporn.ou~o~ 
hledávku přihlášeným dědidlm, byl'o pravoplatne ukonceno proJednam 
pozůstalosti i. ~o do ':'Ý~~ .~P?mé pohledávky s hleoďl,ska tuzem~kých 
předpisů o vzajemnostJ,. CI Jl'~yml,~lovy! ;,da lze pozustal,ost, ,o mz jde, 
pokládati i pro obor zakonnych predplsu za pravoplatne odevzdanou, 
a zda tudíž mohla býti plactně žalována dotčená pozůs'talost jako exis
tující právní podmět, či jen dědic~vé, jimž byla rakouský~ soudem ode~ 
vzdá!na. Není pochybnosti o tom, ze tu jde ° movltou pozustalost, nebOl 
tím, že jest pohledávka zajištěna v pozemkové knize, se na jejf pov~z~ 
nic nemění (§ 299 obč. z~k.). Podle § 23 I,esp. pat. Je k projednam 
pozůs,talosli o movitém majetku ciún:dl přísl'~š,ný cizí ~řad pozůs!a
lostní, avšak j'en za předpokladu vzalemllostI. Rakous.ky~ spolko;'Xm 

zákonem ze dne 21. prosince 1923, Č. 636 B. G. BI., lenl nabyl: UC1:n
nost dne 15. ledna 1924, bylo zrušeno právo cizího pHslušného pozů
stalostní:ho soudu žádati, aby mu bylo přenecháno projednání movité 
pnzů,stalosti, i když dědicové po cizím státním příslušníku podle § 140 
raJk. nes:p. pat. navrhli, aby byla pozůstal'ost projednána rakouským 
soudem. Podle poznámky v Hartmanno\"ě vydání zákonů o nesporném 
řízelní (vyd"ní čs. Kompasu) zůs.táv~ jinak ne~mě:ně:n rozsac,h v~ájemnostl 
podl,e § 23 nesp. ,pat, zaruč,eny vnčl repubhce Rakouske vynosem ze 
dne 29. března 1919, Č. 5 Věst. min. sprav. Řečený výnos U'stacnovi!, že 
projed:n,~ni movité pozů,stallosH po československém občanu, pokud jest 
na území rackotiského státu, bude přenecháno československým soudům 
a že bude nemovitá pozůstalost pn československém občanu, ležkí v ra
kouském státě, projednána rakouskými soudy. Tato vzájemnost byla 
však výše uvedeným raJkouským spolkovým zákonem pomšena, takže 
není překážky, aby o :pohledávce Dr. Alfonse B-a proti českosloven
skému příslušníku (Hanuši A-ovi), zajištěné na tU'zemské nemovitosti, 
projednal pozů:stalost náš ,s,oudl. To se však do,sud nes,talo, takže co do 
Ulvedené pohledávky nebyb pozůstalio,st Dr. Alfonse B~a s hlediska výše 
uvedených ustanDven'í projednána. Nerozhoduje, že okresní soud v A. 
(v Rakousku) jinak pozůstaJlost, o niž j'de, jíž před podáním žaloby 
odevzdal dědicům v Rakousku (viz i sdělení Č. 101 Věstn. mín. sprav. 
19124). Podle řečené meúslMní smlouvy práva, která zatěžují věci ne
movi,té, Isou podrobena pozustalo'stním dávkám jen v tom státě, v kte
rém leŽÍ' nemoV'itá věc. Má tedy náš stát nárok nOl! zaplacení příslušných 
pozůstalostní'ch dávek a jest i z fiskálních důvodíí potřebí, aby byla 
pozůstalost o sporné pohledávce projednána zdejším soudem, i když 
se ne:při:hMžj. ani k tomu, že žalobci spoléhajíce v důvěru ve veřejné 
knihy, ža)ovacli pozůstalost, ježto v poz<!mkovékmi,ze dosud vázne po
hledávka :pro Dr. Alfnns;e B-a. Není tedy odůvodněna nácmitka nedo
statku pasivn:í legitimace (správně: nedostatku procesní způsobHosti), 
opřená o to, že žalovaná pozůstalost v d.obě poďáJní žaloby ji,ž neexis
tovala, ježto byla již dřive okresním soudem v A. jako pozustalo,stn,jm 
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soudem dědicům odevzdwna. Byla proto právem s hlediska našich zá
konných předpisů žalována pozůstalost, takže řizeni nooí zmatečné. 
útratový výrok je odůvodněn §§ 41 a 50 c. ř. s. 

Ne i' v y š š í s o u dobnovi! usnesení soudu prvé stolice s tou 
změnou, že se útraty všech tří stoIk vzájemně zrušují. 

Důvody: 

DovoIacímu rekursu je přisvědčiti v tom, že si rekursní soud mylně 
vyložil sděle·ní ministerstva spravedlnosti Č. 101 Věstnílku z roku 1924, 
pol<ucl se týká změnu vzájemnosti podle § 23 ne~p. pat. v ,poměru 
k Spolkovému státu rakouskému, neb'Ůť rekursni soud nechal bez po-
všimnuti, že již před vydá:nim rakouského ~polkového zákona ze dne 
21. ,prosince 1923, Č. 636 B. O. BI. mohlo dojíti k t. řeč. prorogaci pro
jednwni pozů'StaI-os,ti ve pmspěch tuzemského soudu v pozůs'talostnich 
věcech po cizincích, kteří měH 'Své řá:dné bydliště v Českosl'Ovenské re
publice, šl·o-li ° pozůstalost movitou, žádaH-li účastníci jsoucí v tu
zemsku, aby pozůstalost byla projeďnána česko·slovenským soudem, a 
podwbHi-li se tomuto projednáníl i zahraniční úČaJs'tníci, kteří byli před-o 
voláni vyhláškou (§ 24 nesp. pat.), jestli-že - jak plyne z § 140 nesp. 
pat. - -cizozemský příslušný souel tomu ne o d' por.o v a' I. Totéž 
ovšem plaltHo i pro rakouské soudy v poclobnlých přílpadech, kde šlo 
o movi'lou pozůstalost po stáhl!ích občamech českoslov,enských až do 
té doby, kdy nabyl účinnosti vpředu uvedený spoll<olvý zákon z 21. pro
since 1923, Č. 636 B. O. Bl. Řečený zákon zrušil- totiž jen práVO c i z 0-

ze.m s k é h () s o li' d U'odlpocovMi prorogaci dědiců, kteří naléhaji na 
to, aby mlOvi,tá pozllsta,lost po cizin'Ci ma~,ícím řádné bydlišlě v Rakousku 
byla projednána nikoUv .příslušným tuzemským pozů.s.talo-slním soudem, 
nýbrž soudem rakouským, neboť ustanovil v čl. 1 C Verlassensohafts
abhandlung 28, že poslední věta § 140 nesp. pat. má znm: »Wird aber 
von BeteHigten, die skh gemeldet haben, im! die Verhandlung vorelem 
auswartigen Ri-chter geelmngen, so ist di'esem B.egehren zu wiH!whren«, 
takže v uvedeném nov,ém do'slovu vy;padl'a z dosaNad'ního znění' dotčené 
věty slova »o'der von der zu'starudigen auswiirtigen Behiirde selbsl«. 
Důsledkem vzájemností, mUisí tudíž nyní i československé soudy pro
jednati movitou pozůstalost ,po rakouských státníich o-bčaJnech, mají'Cich 
řádné bydliště v Českoslowniské republice, a nesmí ji vydati rakous
kému přílslušnému soudu tenkrát, žádají-li ° to účastníci zele se nale
zající, a podrobí-li se této pforogaci také zahrani'ční účastníci, kteří 
byvše předvoláni ediktem, dědické nároky přihlásili, při čemž k možné 
opaoné žádostí příslušného rakouského soudu nelze jíž přihlížeti, nebof, 
jak se pmví i ve sdělení ministerstva spravedlnosti č. 101/1924 Věst., 
rakouským spolkovým zálwnem »zrušeno bylo právo cizího příslu.šného 
pozllstaloslního soudu žádati, aby mu bylo ,přenecháno projeclnání mo
vité pozůstalosti, i když dědícové po cizím ,státním pří,slušníku učinili 
návrh p'Ůdle § 140 nesp. pat., wby pozůstal'Ůst byla projednálna rakous
kým s'Ůudem«. 

- Čis. 16409 -
1281 

Že by však v souzeném případě byly všec.?;ny tytoopodmí~ky sp~n~n~, 
1. j. že by šlo .při sporné pohledávce o ~oucast pozust,alos~ POC1Z!11,c" 
majícím své řádné bydliště v republIce Ceskoslovenske, a ze by dedlcl 
naléhali na 10, aby tato movitá pozůstalost byla projednána českoslo
venským soudem, to žalobc~,~ni netvrdili, takže :l1'elze př!svě~čiti re: 
kursnímu soudu, pokud pohlm na spornou pohledavku na 'J'edne strane . 
a na ostatní pozůstalost Dr. Alfonse B. ja-ko na dvě samostatné pozů
stalosti podle zásady: »tot hereditates quot terrítoria«. NaÚ'pak Hm, že 
byla pozůstalost Dr. AI!o'~s~ B. proj~dná:n~ přislušným sou,~e,? rakou,s~ 
kým a že byla odevzdacl lIs hna J1Z vydilna, a to, pk uvadl rekursnl 
soud, pravopla,tná, což v dovolacím rekurls~ nen4 ,napadeno, z~i~,ikla 
tato pozůstalost jako hereditas iacen's a nemuže teely vystupoval! pko 
procesn!strana takže celé dosavadní řízení je nen""pravitelně zmatečné 
Dodle § 6 c. ř.' ,s. Tomu nebrání, ani to, že jměni, o které jde, nebylo 
;\03ud vydáno pHslušnému rakouskému soudu a že do~ud nebylo pro
vedeno ani řízení podle §§ 137 až 139 n-esp. pat. se zfetelem na § ??, 
odst. 3 cis. nař. ze dne 15. zMí 1915, č. 278 ř. z., neboť to nemuze 
zmaři'U' důsIeclky universální suk<;esse, ježto j~e ?, j.~d!inouo pozů,sta!ost 
a nikoliv o dvě pozůstalosti, an.l nemohla pr'ekaZetl p'Ůzustalostmmu 
projednánisamémll, když je 1!-sto, že ,v ta~,ov~mto případě v~ájemno,st 
zaručena jest a že s toho hle~llska nen! tudl,Z du;rodu',~,ro ,ktery ~y pro
jednálni pozůstalosti, o spome ipohledavce nemelo byh prenec:hano ra
kouskému soudu. Správně vyvrací dovolací r,ekurs také názor rekurs
n'[hosoudu, že projednání pozllstalo.sti co clo sp'Ůmé pohl'edávky Je 
nutné hledíc na smlouvu mezí Českoslov·enskou republl'kou a re
publikou' Rakouskou ze d;te 11. ú~'ora ,1?~2, ~ .. 369 S.b; Z. a ',:., neboť 
v ní ,se sice praví, že prava, klera zatezuJí' veCl movlte .... , JSou po
drobena p'Ůzůs,talostním dávkám jen v tom státě, v kterém V'ěci nemo~ 
vité leží (čl. I, odst. 3,),.tím však nebylo níkterwk změn.ěno ustanoven! 
§ 299 obč. zák., že se dlužné pohIedávky zajíštěním na ne;movítém 
statku n,ezmění v jmění ne!movité. Nejde-li však o nemovitost, pak ne
pl",!í zása-datot heredi,tates 9,~,?,t, territor,ia (§ 22, nes~:))at. ~,§ 3?0 
obč. zák.), a pozŮ'staI'Ost v pnclne spome po-hledavky Jl.z ne~~ze byl! 
za ok'Ůlností vpředu uvedených tuzemským soudem proJednavana. To 
plyne též z uvedeného již § 25, 'Odst 3, cíS. nař. z 15. září 1~15, č. 278 
ř. z. (§ 2 zá:k. o daJni z obohaceni ,Zf:'~n.~ 12. s:~na, 1921, c., 3,37 Sb. 
Z. a n..), podle něhož pozůstalostm jmem po cIzincI ch, ktere tu lest, 
smí- býti vydáno soudy cizím úřadům teprve tehdy (§§ 137 až 138 
nesip. p.), až byly Z<l,placeny nebo dos-tatečn.ě zajištěny dědické p~
platky, p'Ůplatky z nemovitosti a jiné dávky, které jest třeba z pozu
stalo.sti zapraviH, nebo svolí-li úřady povolané předpisovati ře·čené 
dávky, a:by mu bylo vydáno, kteréžto ustanovení dvojí projednání téže 
pozůstalosti zřejmě n,epřeclpokládá. Bylo proto dovolacímu rekursu, vy
hověno. O útratkh jeho bylo rozhodn.uto podle § 51, .odst. 3, c. r. s. 

čís, 16409, 

L Uznání nemanželského otcovství s ,právnimi účinky § 163 obč. 
zák. se může platně státi toliko, buď před pomčenským soudem, nebo 

Clvilnt rozhodnuti XIX. 81 
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ve sporu o uznán! otcovství, nebo před matrikářem způsobem uvede
ným v § 164 obč. zák. Mimosoudní doznání otcovství jest pokládati jen 
za důkaz o souloži v kritické době ve smyslu § 163 obč. zák. 

JI. Bylo-li krevní zkouškou dokázáno, že žalovaný má krev jiných 
vlastností než dítě, které nemá ani vlastnosti krve své matky, jest za
mítnouti žalobu o uznání nemanželského otcovství. Otáika, jakou cenu 
má lékařský znalecký důkaz o zkoušce krve, jest otázka odborná, na 
niž může odpověděti jen znalec a nikoli soud. 

(Rozh. ze dne 20. řij,tla 1937, Rv II 510/37.) 

Srv. mzh. Č. 8905, 6865 Sb. n. s. 

Protí žalobě, jíž se nezleUlý žalobce domáhaI zjištěni nemanželského 
otcovství a placení výživného a kterou opíral též o to, že žalovaný uznal 
po žalQ1bcově narození otCQ'v'ství před Růženou T., zavázav se, že vše 
zapl<ltí a nahmdí, mmHl žalovaný mimo jiné, že nemUže býti žalob
oovým otcem, ježto žalobce menáležf "ni do krevní skupiny nemanžellské 
matky, ani žalovaného, a n<lbldl o tam důkaz zkouškou krve. Žalobu 
zamítly s o u d Y vše c h tř íl S t o I i c, ll' e i vy š š í '8 o u d z těchto 

důvodů; 

Nesprávné právní posouzení věci ,spatřuje žalobce především v tom, 
že prý odvolací s,oud nerozlišuje s pr,ocesního st"no'viska mezi do,zná
ním ŽailOVal1éhn k otcovstvi a mezi důkazem -o soul1oži žalovaného 
s matkou dítěte v kriti.cké době. 

Uznání otcovství jako projev vůle s právními následky § 163 obč. 
zák. se může platně stMi j<m, buď před poručenským soudem, nebo ve 
SlpOru o uznéJní otcovství, anebo před matrikář,em (§ 164 obč. zák). 
O takovéto uznání však v souzeném případě n.ešlo, a ,právem proto od
volací soucl považoval mimosoudní. doznání otcovství' žallov<lnéh.o jen 
za důkaz o souloži v kritické době ve smyslu § 163 obč. zák. Dovo
lací dův;oď právní mylnosti není tedy oprávněn. 

Dále vidí dovoléJní nesprávné právní posouzení věci' v tom, že oba 
ni'žší soudy zwmHly žalobu na podkladě zualeckého posudku, jímž bylO 
dokázáno, že žalov<mý má krev jin'ých vlastností' než dítě, které nemá 
wni vlwstností krve své matky, takže jeho otcem musil býti n.ěkdo jiný 
než žalo,vaný. Právní názor, který polo,žil odvolací soud za základ na
padieného rozsu,clku, vyhovuje plně ustálené judikatuře nejvyššiho soueLu 
(srv. zejména rozh. Č. 8905 Sb. n. s.) a dovolací soud neshledává ani 
v souzeném sporu příčiny, aby se od ní odchýlil. Otázku, jakou v ě
de c k o u cena má lékařský znalecký dúkaz, nemůže řešiti soud; je to 
otázka odbonná, na niž může oclpověděti jen mal'ec (rozh. Č. 6865 Sb. 
n. s.). Vývody dovolánf, jimi'ž s,e snaží dovolatel dokázati, cituje lé
kařská a přírodovědecká díla, že krevní zkouška prov,edená znalcem 
není způsobilá k vyvrácení otcovství žalovaného k žalo'bci, musí proto 
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zůstati bez odezvy, neboť jsou jen ,,,edovoleným brojením proti volnému 
hodnocení vý'sledků provedeného z;nalecKého důkazu odvolacím soudem. 
Ježto znalecký důka:z byl pwveden též o otázce, zda je možná dědič
nost vlaslností krevn'ích přímo z prarodi,če na vnuka, není tu ani v té 
příčině vytýkané vaclnosti řízení. 

čís. 16410. 

Dokud nebyly přídělové nemovitosti, pocházejíc! ze záboru velkého 
majetku pozemkového, připsány do knihovního vlastnictví, nelze na ně 
proti přídělci vésti exeknci jejich vnucenou správou (§§ 98 a další 
ex. ř.), nýbrž jen exekuci na přídělcova práva k příděleným pozemkum 
(§ 331 ex. ř.). Nezálež! na tom, zda povinný nabyl pozemku přímým 
přídělerm či kupní smlouvou 'Od jiných příděleů, schválenou minister
stvem zemědělství (dříve Státním pozemkovým úřadem). 

(Rozh. ze dne 21. října 1937, R I 933/37.) 

Srv. ro~h. Č. 7711, 10096 Sb. n. s. 

Vymáhající. věřitelé uvedH v exekučním návrhu, ž~ povinná Božena H. 
jest vllastnid přídělových nemovitostí p. Č. 101/3 a 55/34 v L., jež jí ne
jsou doslud kn;ho\"ně připsány, připojili výnos ministerstva zemědělství 
ze dne 16. března 1937, Č. 181.627!37-IX/7-76, kterým bylo vymáhaji
cím věřitelům uděleno podle §§ 23 a 36 přidělového zákona č. 81/1920 
a ,podle § 2 malého přídělového zákona Č. 93/1931 Sb. z. a n. svo
lení k vedení exekuce vnucenou správou těchto nemovitostí proti naby
vatelce Boženě H. a navrhli, k vymožení svých vykonateln.ých pohledá
vek exekud vnu'Cenou správou uvedených nemovHo'stí. Ex e' k u čni 
s o II rl povolil n",vrž·enou exekuci. Rek u r sní s O' II d na rekurs po
vi!nné zm-ěnH usnesení prvého soudu tak, ž'e exekuoní návrh zamítl, a to 
v podsta,tě proto, že pozemky ty jsou sÍlee v držení povinné, nejsou jí 
však c1o,sudknihovně připsány ani jí nebyly dosud definithmě při
děleny. 

Ne l' v y š š í s o u d nevyhově1 dovolacímu rekursu. 

Důvody; 

Exekuci vnucenou správou nemovitostí v projednávaném případě vésti 
nelze, ježto nemovitosti, o něž jde, n.ejsou povinné dosud knihovně při
psány (§ 98 ex. ř.) a nelze tu užíti tl'stanovení § 102 ex. ř., jak míni 
dovolad stěžovatelé, poněvadž se to týká pouze nemovitosti, které ve 
veřejné kn,ize vůbec zapsány nejsou, kdežto shora uvedené nemovitosti 
ve veřejné knize, totiž v deskách z'emských, zapsány jsou. Lze vésti 
ovšem se souhla,sem min,isterstva zemědělství exekuci na práva po
vinné k uvedeným pozemkům. Již ze shora dotčeného výměru mini,ster
slva zemědělství jde najevo, že jde -o pozemky pocházející z velikého 
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záboru pozemkového a že jich povinná n aby I a, a není proto v pro
.j·ednávaJném případě ro~hodující, zda jich mrbyla přímým přídělem':i 
kupní smlouvou od jiných přídělců, schválenou ministerstvem ze'l11ě
děMví, neboť i v tomto druhém případě podržují pozemky ty povahu 
pozemků pocházejídch z pozemkoreformního přídělu. V rozhod:nutí 
Č. 7711 Sb. n. '8. bylo vysloveno, že dokud nebyly přidělené pozemky 
odevzdácny přídělci do vlastn.ictví, nýbrž je:n do užívání a držby, nelze 
na jeh.o práva vésti exekuci bez svolení Státního' pozemkového úřadu; 
z toho plyne, že se svolením Státního pozemkového úřadu, nyní mi
nisterstva zemědělství" exc'kuci vésti lze. S tím není v rozporu rozhodnutí 
Č. 10096 Sb. n. s., které chrání rovněž jen zájmy StMního pozemkového 
úřadu. Touto exekuCÍ mohly by býti dotče.ny toliko veřejnoprávní zájmy 
minísterstva zemědělství, nikoli však práva povin.né, když si vymáhající 
věřitelé chtějí pohledávky, které jim je ona dlužna, uhraditi z výnosu 
nemovitostí, na nichž povinná hospodaH a z nichž užitky sklízí. Poně
vadž však dovolací stěžovatelé navrhli exekuci vnucenou správOU! ne
movitostí podle §§ 98 a násl. ex. ř. a nikoliv exekuci podle §§ 331 a násl. 
ex. ř., právem rekursn-í soud zamí·tl jej-ich exekuční návrh. 

čís. 16411. 

Osvojencovi potQlllci, narození po ujednání smlouvy o osvojení, jsou 
účastníky řízení o zrušení právního poměru založeného osvojením a 
nutno k jejich zastupování, jsou-li nesvéprávní, podle § 271 obč. zák. 
ustanoviti v řízeni tQIII opatrovnlka. Nestalo-Ii se tak a byla-Ii smlouva 
o zrušeni smlouvy o osvojení vzata soudem na vědQlllí, je řízení zma
tečné (§ 41, píSlltl. I), zák. č. 100/1931 Sb. z. a lL). 

(Rozh. ze dne 21. říjm 1937, R I 989:/37.) 

Podle svolení okresního soudu v K. ze dne 22. dubna 1922,č. j. P IX 
133/19-23, o,svojili rnaJnželé Antonin- a Alžběta K. tehdy nezletilou Annu 
H., narozenou dne 22. června 1912, nyní již zletillou a provdan-ou za 
Adolfa F. Z manželství Ado.Jfa F. a oSV1oj'enky Anny F. s-e narodH'O dne 
31. července 1935 dítě ne zletilá Alžběta F. Podlle notářského spisu ze 
dne 24. března 1936 uzavřeli Antoniin a Alžběta K. jako osvojitelé 
s Annou F. jako jejich ósvojenou dcerou smlouvu o zrušení, osvojenec
kého poměru. Manžel Anny F. Adoll F. jako otcovský opa.lrovník ne
zletilé Alžběty F. projevil nesouhlas se zruselOím osvojeni re.sp. si vy
hradil soulhla's, kdyby manželé K-ovi nál,ežitě zabezpečili budoucnost 
nezletilé Alžběty F. Dne 26. června 1936 došlo k dohodě v příčině za
jištění nezletilé dceryosvojenky Anny F. Zaji'štění to všruk poté man
želé K. pod"ním ze dne 14. říjn'a 1936 odvolali. S o- II d P r v é s to -
I i cena oznámení osvojitelů' i osvoljenky Annu F. vzal zrušení práv
ního poměru založeného osV'ojením na vědomÍ. Rekursnf soud 
zrušil k rekursu nezleti!é Alžběty F., zastoupené otcovcským opatrovní-
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kem Adolfem F., napadené usnesení pro ~matečnost a uložil soudu prvé 
sto'lice, aby dále o věci jednal- a znovu rozhodl. 

N e j v y Š š i so u d nevyhověl dovolacímu rekursu osvojitel.ů. 

Důvody: 

Jde o úplné zrušení právního- poměru z osvojení, založ'eného před 
účinnos.(í zákona o osvojení ze clne 28. března 1928, Č. 56 Sb. z. a n., 
pro nětž poclle § 13, odst. 2, řeč. zák. platí předpis § 7 téhož zákona. 

Mezi osvojiteH a o'svojenkou a nezI-etilou dcerou Ů'svo'jenky Alžbětou 
F. nastal po právu. týž poměr, jako mezi rodiči a m"nžeJ.skými clětmi, 
pokud -zákon jinak neusta-novuje. OsvOIj'enka a jej í ne z 1. cl cer a 
nabyla proti osvojitelům všech majetkoprávních nároků jako man'želské 
dětí (§ 183· obč.záck., § 4, odlst. 1, zák. o osvojení). Proto st"noví § 7 
zlrk. o osvojení, že dohodou vše c h ú č a 's t n í, k ů právního poměru 
založeného osvojením může býti tento poměr opět zrušen, a j'sou-li tu 
nesvéprávní účastníci, jest ke smlouvě o zmšení z3J!lotřebí svo·lení z<t
konného zástupce, který se jim ustanoví, a schválení poručenského 
(opa.trovni·ckého) soudu. Nezletilá dcera Ů'svoje-nky AIŽ!běta je tedy 
(úča'stnicí řízení, a proto je,st II ní třeba k zrušení právního poměru 
z osvoj ení podTe § 7 zlrk. Č. 56/1'928 Sb. z. a n. s·volení zákonného zá
stupce, kterým však nemůže býlí- otcovský opatrovník, neboť může. jíti 
o protichůdné zfijmy n'ezletilé a jejích rodičů, nýbrž kolisní opatrovnik 
zřízený podle § 271 obč. zák., a schvál.en-i opatrovnického soudu. To se 
však nestalo. Právem proto rekursnísoud zrušil usnesení prvého soudu 
pro zmate·čnost podl·e § 41 f) zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. 

čís. 16412. 

Dočasná opatření v exekučním řízeni proti nezaměstnaným (vlád. 
nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n.). 

Podle řečeného vládního nařizeni nelze odlOžiti opětnou dražbu 
(§ 154 ex. ř.). 

(Ro:th. ze dne 21. října 1937, Rl 1035;,37.) 

Srv. ro-zh. č. 14432 Sb. n. s. 
Exekuční soud odložilpodle§ 1 vlfid. nař. č. 77/1936 Sb. z. 

a n. k návrhu nezaměstnané povinné opětnou dražbu nemovitosti ve 
vlo,žce Č. 341 poz. knihy B. na dobu až po 30. červnu 1938, vyoházeje 
z názoru, že se předpisy vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. viZtahují i na 
opětnou dražbu, ježto. opětná dražba není dražba proti zmeškalému vy
dražiteli, nýbrž pokračováním říze'ní- pwti povinnému samému. R e -
k u r s n ís o u d zamítl n-ávrh na odklad opětné dmžby. D ů v Ů' d y: 
Jde oprávni otázku, zda možno užiti úlev poskytnutých n.ezaměstnaným 
vládní'm nařízením č. 77/1936 Sb. z. a n. při opětné dra"bě. Podle § 154 
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ex. ř. může býti, nezapraví-li vydražitel včas a řádně nejvyšší padání, 
zaháj ena apětná dražba nemavitosti na náklad a na nebezpečenství 
ameškaléh0' vydražitele k návrhu vymáhajícího věřitele, každého vě
řitele, jehaž pahledávka na nemavitasti jest zástavním právem z"jištěna, 
veřejných argámů v § 172 Č. 1 ex. ř. uvedenýoh a t"ké dlužníka. Padle 
§ 155 ex. ř. adpovídá omeškal'ý vydražitel za schadek při nejvyšším 
padání, ktetý vznikl při opětné dražbě, za nákl"dy na opětnau dražbu 
a za všechny škady jinak jeho ameškánLm zpusabené. Přistupují tedy 
vedle pahl'edávek proti pavinnému, pro které byla zaháJjen,o dražební 
řízení, po přúp"děnároky proti omešk"lému vydražiteli. J-est tedy další 
dražební ří'zení a apětná dra~ba řízena i proti vydra'žiteli, třebaže se 
vede exekuční řízení formálně dá,le prati povinnému samému. Opětná 
dražba není, jak jest vyslovena v Kamentáři k ex. ř. (Neumann-Licht
blau), 3. vyd., str. 549, exekučním aktem prati pavinmému neba protí 
vydražiteli. Ta vyplýVá z toho, že mohau i pavinný a každý hypotekární 
věřitel, j"kaž i veřejné a,rgány na'l"rhnouti apětnou dražbu a že na druhé 
straně neni tu žádnéha exekučního ,mUhl prati vydra,žileli. Jde o ana
logický práv:ní poměr, upravený v čl. 354 ·abch. zák., padle něhaž má 
při prodlení ,I<upitel,e pradatel valbu, bud' pradati zboží na náklady ku~ 
pitelavy, neba pahdovati ad něho náhradu škady. V řízeni 'Ú opětné 
dražbě nemůže an,i vymáhající věmel navrhnouti zrušeníl dražebního 
řízení dle § 200 Č. 3 ex. ř., nesouhlasí-li s ním osoby jmenavamé v § 154, 
odst. 1, ex. ř. (mzh. č. 14216 Sb. n. s.). Zústwne také proti povinnému 
v platnasti účinek pravaplatného udělení příklepu, pa'Vinný zůstane jako 
před tím n,,,cláloe padle absahu pozemkavé knihy f0'rmálně vl"stníkem 
nemovi,tosti, al·e nenabude již dispalsičníha práva ani neomezenťho vlast" 
nického práva k vydr"žené nema'l"it0'sti. Také v zatímní správě ,se bude 
pakračavati v prospěch razvrhové padstaty až da udělení. přík~epu 
v opětné dražbě. Opětná dražba se tedy pravádí v praspěch rozvrhavé 
podstaty. Povaha dražebníha řízenlí a postavení povinného v něm se 
podle laho padstatně změnily po L!dělení, příklepu, který se stal dada
tečně neplatným. Při takavé zmiiněsta:vu věci nejsou již spl,něny před
poklady pro pad<ÍJlli návrhu na adkl'ad dražby, paněvadž dražba byla 
již provedena, i když byl příklep dodatečně omeškán-lm vydražitele pro
hlášen za nleplatný. Rekurs upJ.atňuje tedy právem práV'ní nemožnost 
nácvrhu na odklad opětné dra,žby a musila mu prata býti vyhově:no. 

N e j vy Š š í s a u d nevyha,věl advoladmll rekursu, povinné. 

D u vad y: 

V razhodnll'tv Č. 14432 Sb. n. s., na jeha'ž duvady se dovolací stěžo
vatelka 'Údkazuje, bylo dovoděna, že ustanovení § 1, odst. 1, písm. a), 
zák Č. 33/1934 Sb. z. a n. a odkl"diu »pradlejlo« (dražby) nelze užíti 
na exekuční ří"ení příklepem již ukončená, v nichž má daJíti k .opětné 
dražbě. Ježta i § 1, adst. 1, vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. U\žívá těch'že 
slov »prodej (dm~ba)«, jaka' shora u"<Jden,ý pfedpils, a protože nejen 
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stav věci, kteréha s,e obě ustanovení týkají, ale i účel abou přeclpisů 
se zřejmě shodují, nelze opětnou dražbu odložHi ani podle vlád. nař. 

č. 77(1936 Sb. z. a n. 

čís. 16413. 

I. Kampeličky (raifieisenky) ve smyslu § 8 č. 3 vlád. vyhl. č. 59/ 
1933 a vlád. nař. č. 238/1935 Sb. z. a n. jsou úvěrní společenstva s ne
omezeným ručenÚl1 členů, jestliže a) jejich působnost jest omezena na 
menší obvod (na jednu nebo více sousedních, ve stanovách vyjme:no
vaných místních obcí), b) závodní podíl nečiní nyní více než 500 Kč 
(dříve do 31. prosi:nce 1935 50 Kč), c) závodní padíly se nezúročí vů
bec anebo se neúročí výše než úsporné vklady, d) přebytky se přiděluj! 
reservnÚl1u fondu (spolkové jistině), na kterém členům nénáleží podíl, 
e) poskytování zápůjček jest omezeno na vlastní členy a úrokové sazby 
zápůjček, počítaje v to vedlejší poplatky (režijní příspěvky a pod.), 
činí nejvýš o 1 V2 % více než úrOková sazba úsporných vkladů. 

II. Za dloohodobou zápůjčku (úvěr) ve smyslu § 4, odst. 2, vlád. nař. 
č. 238/1935 Sb. z. a n. jest pokládati každau zápůjčku (anuitní i jinoo), 
jež byla uzavřena bud' na dobu alespoň 10 let, anebo lze-li z hospodář
ského důwdlt pro který ji dlužník uzavřel, ncb z jiných slliuteěností 
souditi, že Id; o zápůjčku dlQUhodobou; vyminka předčasné výpovědi 
nezbavuje dlouhodobou zápújčku povahy dlouhodobosti. 

ll. Zvýšení sazby o % % jest dovoleno u všech ústavU lidového pe
něžnictví, pokud jsou nuceny užívati peněz vypůjčených od peněžnich 
ústavů aspoň v míře 25% vkladů u nich uložených. 

(Rozh. ze dne 21. říina 1937, R Jl 365/37.) 

Ex e k II ční s a u d rozvrhuje př'ebytky výtěžku vnucené správy, 
.přiká,zal phsto'llplému. vym<Í'hajícímu věřiteli Spořitelnímu' a záložnímu 
spolku, fi-liá1ce v T. (Tawarz)"stwu. aszcz~dnoséi i zaliczek, fiL v T.), 
zbytek rozvrho,vwné ,podstaty 2.858 Kč 35 h mimo· jiné i na přehláše
nou pohledávku s 7 \4 % úraky z ji'stiny 90.552 Kč od 6. prasince 1934 
do 31. prosilnce 1935 - 7.003 Kč s 6 \4 % úraky od 1. ledna 19,36 do 
31. řijna 1936 - 860 Kč a manipul"ční' výlohy 47 Kč s jinými vedlejšími 
zálvazky, a uvedl v otázce, O' nÍlž tUl jde, v d ů v o' de ch: V otázce výše 
úrakové míry paukazuje soud na to, že podle vlM. nař. č. 59/1933 Sb. 
z. a n. je·st Towarzystwa oszcz~dllloséi i zaliczek oprávně:no požadovati 
za dabu od 1. květn" Ji933 da 301. prasince Hl35 7\4 % běžný úrok a 
mimo to o Yz:% vyšší, úrok z :,pradIení, ježta jcle o krátkadobý úvěr hy
palekámí, pa,skY'tnutý záložnou" která nemá pavahu raiffeisenky. Bylo 
proto a'dpor vymáhající vě.řitelky Č. banky, filiálky v Č. T., z<lmítnouti 
jal<a :neodťt'lodněný. Rek u r s II j, S o u cl na rekur,s vym-áhajkí věři
telky č. banky, fiL v Č. T., přikázal tbytek přebytkú výtěžků mimo jiné 
jen pro 5,% % úroky ,ode dne 6. prosince 1934 d'o' .31. prosince 1935 -
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5.553 K~ 85h, ~% ú;oky ode dne 1: ledna 1936 do 31. října 1936 _ 
3.852 Kc 04 h, 12 % ur?ky z prodl:~I od 6. pro~ince 1934 do 31. ří'jna: 
~936,- 44 Kč 12 h. D u vod y: Stewvatelka pravem brojí proti 7\i 9'é 
U1:~kum za d,obu od 6. prosInce 1.~.34 do 31. prosince 1935 a '6 \i % úro
kum. od 1. ledna 1936 do 31. nJn,a 1936. Towarzystwo oszcz~dnošéi 
I za!lczek Jest úvěrní' společenstvo ve smyslu § 2, odst. 1, písm. b) zák. 
č: 239/1924 Sb. z. a n. a pam jwko ,společenstvo s neomezeným ruče
mm do skupIny kaJmpe1i-ček (raiffeisenek) ve smyslu § 8 č. 3 vlád. nař. 
~. 59/1933 ~b .. z. a .n. Může. tU?Í'ž požadovati podle tabely 12 D 5% % 
uroky. Tvrd ... h prvy soud, z·e Jde o krátkodo·bou z~pů1'čku, nemá to 
qpory v.e .splsech, neboť z dlu'žního úpisu ze dne 9. října 1929 jest 
patrn~o, "e Jde O· dlouhodobou zápůjčku, ježto byla uzavřena na dobu 
aSipon lO.let. Od 1. ledna 1936 může Towarzystwo oszczl'dnošéi i za
hczek ;pozadovatI ve smysolu vlád. nař. ze dne 21. prosince 1935, Č. 238 
Sb. z. a n. dl'e twb~ly 7 D /1 toliko 5% úroky. Bylo proto snížiti' úrok 
za dohu od 6. prosmce 19~4 do 31. prosince 1935 na 5% % a za dobu 
?'? 1. ledna 1936 do 3:: r~tna. 1936 .na ~%. K .manipulačním výlohám 
ca~tk~u ~7 Kč. nelze pnhhzel!, ponevadz z prihJ.ášek nelze seznati, 
o p~e vyl~hy Jde, a. zda byly nutné. Ježto Towarzystwo oszcz,dnošéi 
: z~I~.czek Jest spolecenstvem s neomezeným ručením a nutno jej za
radil! v.~smyslu § ? č;.3 .vlád. na!. č. 59/1933 Sb. z. a n. do skupiny 
kampehcek, bylo pnhhzetI k sazbe dle tabeJ.y 12 D /1 a dle· vlád. nař. 
~. 238/1.935 ~h. z. a n. k sa'zbě dle twbely 7 D/l, nebnf nejde n ostaJtní 
usta;~ lIdoveh? peněžnictví dl'e tabely 12 D 3. Bylo proto rekursu vy
hovelI a uznalt, Ja!k se stalo (rozh. nejvyššího soudu ze dne 15. říjm 
1936, R I 757/36, Č. 15496 Sb. n.s.). 

~ e ď:~ Y š š í~.' o u d ~~ dovolací reokurs jmenov",ného přis,touplého 
vymah~Jlcl,ho ven tele uloz1'l rekursnÍmu soudu nové rozhodnu'U o re
kursu C. banky, fil. v Č. T. 

Důvody: 

Dovolacím rekursem jest napadáno rozhodnutí reku~sního soudu 
poku:d ~~~~il. ~roky účto'vané stěžovatelkou, přiznal jí na úrodch z pro~ 
d-lell1 nolZSI castku a nepřiznal' jí účtovanou částku na manipulačn.ích 
výlohách. 

Co do vtše ú.~oků je p,ředevším řeši'li otá,zku, zcla je stěžova
telk~~ kampehckou, Cl zda patn do skupiny ostatnkh ústavů lidového 
renemletVI ve smyslu vládní vyhlášky Č. 59/1933 a vládního· nařízení 
c. 238!1.93~ Sb. z. a n. Rekursní soud usuzuje, že stěžovatelka je druž
~tvo u~.er:ll1 ve smyslu § 2, odst. 1, b) zák. č. 239/1924 Sb. z. a n. a 
ze 'P'atn Jako družstvo s neomezeným ručením do skupiny kampeliček 
(r~I'ffeIse.ruek) ve smyslu § 8 č.3 vládní vyhlášky Č. 59/1933 Sb. z. a 11. 

P:~v~m ~o,vozouje stě.žov,:te:l'ka, že. tím není vystižen pojem ř-ečených pe
nezn!,~h ustavu. Ponevadz Jde o uroky za dobu od 6. pro'sínce 1934 do 
31. f1Jna 19~6, Jest poslUZovati stěžov",telčin nárok co do výše úro-kli 
do 31. prosmce 1935 podle vládní vyhlášky č. 59/1933 Sb. Z. a n. a 
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od 1. ledna 1936 pod"Ie vládního nařízení č. 238/1935 Sb. Z. a n. Podle 
§ 8 č. 3 řečené vládní vyhbí.šky ď,est rozuměti výrazem »kampeličky« 
(raiffeisenky) úvěmí spollečenstva (dmžstva) ve smyslu § 2, odst. 1, 
písm. b) zák. č. 239/1924 Sb. Z. a n. (ve zn,ění čl. XIV zák č. 54/1932 
Sb. Z. a n.), vyhovují"h zároveň podmínkám zákona č. 91/1899 ř. Z. 

V § 2, odst. 2,č. 2 vlád. nat. č. 238/1935 Sb. z. a n. jest uvedena změna 
tohoto zákona, provedená § 10 vlád. nař. č. 169/1933 Sb. Z. a "ll., klerou 
byla změněna výše závodního podíl-u takovýchto společenstev a zrušen 
zákaz vystavova-ti směnky. Musí tedy jílti o úvěmí' společenstva s ne
omezeným ru;čerrím členů, jejichž působnost jest omezena na menší 
obvod (na jeelnu neb více sou-s.eelních ve stanovách vyjmenov",ných 
mí'slnkh obcí), u 'n.ichž závodní podíl nečiní n.)'ní více než 500 Kč 
(dříve 50 Kč), a závodní podíly se nezúročí vůbec anebo se neúročí 
výše než úspomé vklady, u nichž Se přebytky .přidělují reservnímu fondu 
(spolkové jistině), na němž členúm podíl nenáleží, u nichž poskytování 
zá,půjček Jest omezeno na vlastni členy a úrokové sazby záp·ůjček, po
čítaje v to vedlejší poplatky (reži,jní pří·spěv;ky a pod.), činí ne,jvýš 
o 1 J;S % více než úwková 'sazba úsporných vkl'adů .. Pro- dobu do 31. pro
since 1935 měl'a býti výše závodního podílu jen do 50 Kč a by~o vy
I01lčelno půjčování na směnky. Těmito náležHostmi se rekurs,nisoud 
nezabývalI, ač si dal 'předložiti stěžovatelčiny stanovy, z nichž mohl 
zjistíti, že úlkolem spol'ečenstva jes,t mimo jiné [§ 2 č. 1 a) 1 posky- . 
tOVllti členům zálpújčky a úvěry rů,mého druhu, z nichž tedy zápůjčky 
na směnky nejsou vyloučeny, závodní podíl byl 100 Kč (§ 3, odst. 5, 
stanov), ·coŽ bylO II kampeliček po této stránce do 31. prosince 1935 
vyloučeno, že rozhodování o užítí či·stého zisku jeslt vyhrazeno valrnému 
shromážděni, z něhož mMe zúrokovati členské podí·ly a zbytek teprve 
se přiděluje spo'lkové jisHně. Již z toho je zř'ejmé, že stěžovatelka ne
vyhovu'j'e podmílnkám § 8 Č. 3 vládni vyhlášky č. 59/1933 Sb. z. a n. 
a § 2, oclst. 2, č. 2 vládního nařízení č. 238/1935 Sb. Z. a n., aniž jest 
potřehí ještě se zwbýva'ti rozsahem její působnosti. Není tedy stěžo
v"te,lka kampeJi.čkou ve smyslru řečených u-stanocvení a neměla býti V'ý'še 
úroků, na které měla nárok, přiznána podle Č. 1 tab. 12 resp. 7, nýbrž 
podle Č. 3 resp. 5. 

Co d.o otázky, zda, jele .o dia u hod o b o u z á P ů j č k u .poskyt
nutou dluě:nírkwm, jest rozhodují!Ci dlužní úpi,s z 9. října 1929, podle 
něhož se povinní zavázali ~pláceH jistinu v měsíčních splátkách po 
500 Kč. PodIe § 4, odst. 2, vlád. nař. č. 23,8/1935 Sb. Z. a n. je'st po
kláda,ti Za! d.!ourhodobou zápůjčku (úvěr) kwždou z"půjčku (anuitnf a 
jinou), byla-li i.lzacvfooa na dobu aspoň 10 l'et, anebo lze-Ii zhospo .. 
dářského důvodu, pro který ji dlužník ulzavřel, neb z jiných s,kutečností 
sOlldirti, že 'jde o zápůjčku dlouhodobou; výminka předča,sné výpo,:ěd'i 
nezbavuje dl·ou'hodobou zápůj&u povahy dlouhoddbosti. Tento pOjem 
dlouhodobé zápůjčky byl převzat z výkladu Ústřeelního smírčího orgánu 
k vládní vyhlášoe č. 59/1933 Sb. Z. a n. a jest ho proto užíti i na uroky 
spllMn<é před 1. ledn.em 1936. Podle ujecln'a!ného splácení zá,pwjčky po
skytnuté dlužníkllm měla býH ji,stina splacena v clobě delší 10 let, je 
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prot(} zápůjčku .p~~ládati za dlouhodobou. Stěž(}vatelčino tvrzení, že 7a 
dlou~odo?ou z,"puJ~k~ J,est pokládati jen hypoteku splatnou v anuitá~h 
~ozdele?ych na neJmene 20.tet, není správné. Avšak má-H hýtivýše 
~rokova omez,en~ pod.Ie O,d~llu. JI: :~vedených tabulek, jest poti\ehí, ab 
:10.0 dl~uh?do?e .hypotecm z",pu~cky v z á k o n n é j is t o té, aneb 
Jakek~h pne .~~a:nl z<tmkou zajištěné. Po té strá,nce nebyl'o vůbec nk 
probrano a zjlsteno, a nen.í proto možné o tom rozhodnouti. 

. Stejně .~eby~o probrámo, zda .pnsluší stěžovatelce podle tabulky 12 
~Iad, vyhlasky c. 59/1933 S?: z. a n. resp. podle § 7, odst. 2, vlád. nař. 
c. ,238/193? Sb .. z. aon .. zvy;ení sazby o Y2%' Toto zvýšení jest pří
pus!ne u v~,:,~h ~stavu hdoveho peněž,nktví, dokud jsou nuceny užívali 
penez vYP~Jc~nych od peněžn.ích ústavů aspoň v míře 25% vkladů 
u nich uJ.o;,-enych. Bwde tedy probrati a zjistiti, jsou-I'i u stěžovatelky 
tyto podmmky. 

~;.o snížení Y2 % úroků z prodlení za dobu od 6. prosince 1934 du 
3:, rlJn:a 19t16 z 860 Kč na 44 Kč 12 h neuvádí rekursní soud žádné 
duvody, a nelze proto leho rozhodnutí po této strámce přezko.ušeti. 

ČáS!k~ 47 Kč ,pHhlá;iJ;a stě~o,~atelka jako, mani!P'ulaóní výlohy. 
Spr.a,v~e ~ov?z~Je m~ursnI soud, ze Jest to přihláška neurčí,tá, ca.ž jest 
:,vlaste dulecllte, kdyz ~ sa'zbach st"no,vených v tabu.Jce 7 vlád. nař. 

c. ,,738/1?~5 Sb. z. a. n. ''sou z,ahrn.u,t?, veškeré poplatky, náhlrady a od
meny ,"Z na ty, ,'kt;,!e vy.sllo,vne. U'V"dl § 8,odsl. 1 a 5, řeč. nař., k nimž 
ony vylohy nenalezl. Z těchto důvodů byl'Ů usneseno, jak shora uvedeno. 

čís. 16414. 

Zbaviti .manželskéhO' O'tce n a v ž d Y otcO'vské mO'ci nad dětmi 
~~.177 ~~.č. zák.) lze jen tehdy, zanedbával-li O'tec úmyslně zcela 
JejIch vyZIVU a výchovu. 

'" J~stliže ~ .. O'tec .~~stará pO' dlouhO'U dobu O' výchovlu dětí ani ne
p~lvá na Je)lch vyzlVU, lze podle O'kO'InGstí jednGtlivéhO' případu zha
VIŤl O'tce mGCl otcGvské na ne 11 r čit '0 u dGbu, je-li tG v zájmu dětí. 

(Rozh. ze dne 22. říjn.<t 1937, R I 1051/37.) 

M~nždskj otec nezl'etHého Josef" E., žijící odloučeně od své roz
ved:ne . m<tnzel'~y, se .nestaml po mnoho let o jmenov<tného syna ani 
n~p:l"t:lV~I' mó;m na jeho výživu a výohoV'll, ačkoli jeho, ma~'etkové a 
vydelecne, p:omery mu neznem?žňoval'y taik ulČi!nilti. Také s,vého syna 
am :nenavstevov<tl, <tUl l'nak S,1 ho nevšímal, "č ho 'll" uNci potkáv,,1, 
Matka J?sefa, E. proto navrhla, aby byl zbaven moci otcoV1ské. O' p a
t r o vn.l c k y . s o u d z:bavH podl:e § 177 obč. zák Jindřicha E. m'Ůci 
otcoV"ske. nad Jeho m~nze'ls:kým synem Josefem E., a to navždy. R e
k -ll r S' 'll' ,s o .ll d .zan;l'~ na_~rh ,v poclstil!tě proto, že pou"e z toho, 
že otec nepGskytuJe dl,teÍl pnspevky na jeho výživu, nelze usuzovati na 

- čís. 16415 -
1291 

trvalé z"neclbávání výchovy dítěte, které by tu bylo jen tehdy, kdyby 
otec neohal dítě zpustnouti, což však nebylo v sou'zeném případě do
kázáno, ježto se o výchovu dítěte staral jeho děd. 

Ne j vy Š š í s ou d k dovolacímu rekursu matky n'ezl. Josefa E 
zbavil Jindřicha E. otcovské moci na dobu ne u r č lt o u. 

Důvody: 

Okresní soud v J. jako opatroV1nickýsoud 'nezletilého Josefa E. zbavH 
Jind:řicha E. navždy otcovské moci z důvodll § 177 obč. zák.; reku:ťsní 
soud rekursu otce vyhověl a odůvodni'l to tím, že tu není podmínky 
trv<tlého, zanedbávání výchovy c!í,těte. Názoru rekursn,ího soudu, že tu 
n,ení předpokladů § 177 obč. zák., I'ze přusvědčiti; řečené zákonné u,sta
novcení předpokládá, že otec zancedbával úplně výživu a výchovu ďÍ'Íěte, 
1. j. že pon.echává dítě úmysl'ně beze vší- pomoci. Že v souzeném pří
padě tomu taM není, rekursn,í soud správně odůvodnil. 

Jest vš"k zkoumati, zda, není~li tu předpokladů zbavení o-tcovské 
. moci podle §§ 176, 177 obč. zák., jsou tu předpokkrdy § 178 obč. zák. 

Podle toho ustOJno-vení může soud ulČČniti opatření okoln,o,stem !přimě
řená a může proto otce zbaviti otcovské moci i tehda, je-li to v zá.j'mu 
dítěte (srv. výnos minj'sterstva: spravedlnosti z 10. dubna 1902, Věstnlk, 
str. 96). Prvý soud zjistili, že se JinMich E. nestaral již mnoho let o své 
nezletilé m<tuželské dítě Josefa E., že nezaplatil náJklady výživy a vý
chovy, že nenavštěvoval dHě a že 'se na ně ani nepodíval:, když je 
potkal' na ulici. Tyto zjištěné skutečnosti naJsvědčují tomu, že se otec 
skutečně nestaralo výchovu dítěte; úroveň zjištění prvého soudu u.či
něná ,na podki'adě spisů Ne I 83/24-3'5 okresního soudu v J., že Jin
dřich E. navrhl uspo,řádání styků se svým synem, kterýžto návrh ovšem 
vzal dne ll. l'edna 1932 zpět, svědčí o tom, že přece měl zájem na svém 
dítěti a na jeho výchově. Z usnesenil prvého soudu P 102/37-11 jde 
také najevo., že Jindřich E. věděl, že nezl'etilý syn není odkázácn na jeho 
peněžité příspěvky. Sám ovšem ni,jaJk nepři:spival na hmotné a duševn'í 
potřeby svého dítěte, neplni,l tudíž po'vinnosti '8 otcovskou mod spo
jené a dal tak příčinu, k zákroku soudu ve smyslu § 178 obč. zák., t. j. 
aby byla u6něna opatření okŮ'lnQlstem přiměřená v zájmu dí1He. Podle 
právě řečeného ustano,venL n:ení závady, aby n.ebyl zbaven otoQlvské 
moci- na tak dlouho, dokud se nebucle starati o své dítě, tudíž dokud toho 
bl,ahn a zájem dítěte hude vyž<tdov<tti; tohQl Č"SU nelze zjistiti, jak 
dlouho potrvá tato doba. Bylo proto dovolacímu rekursu matky dítěte 
v hlavní věci, a to potud vyhověti, že se otec dítěte ske zbavuje otcov
ské mnci nad ,svým neúeUlýlm synem, ale nikoliv navžcly, nýbrž jen na 
ddbu neurčitou. Vzhledem n'" rozhodnuti. ,nejvyššího soudu bud:e nyní 
věcí -okresnihosouc!u' v J. jako 'opatrovnického soudu nezletilého Jo
sefa E., aby ro,zhodl ° zákonném z,"stoupení dítěte. 
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Zavázal-li se tuzemský dlužník cizozemskému věřiteli, že mu zaplatí 
jeho pohledávku v cizí měně, až dostane k tomu potřebné povoleni Ná
rodní banky československé, může se' pro splnění svého závazku dovo
lávati jen odkladu podle okolností jednotlivého případu příměřeného. 
Nemůže-li dlužník dosáhnouti devisového povolení Národní banky čes
koslovenské, jemo doklady potřebné pro dosažení takovéhoto povolení 
byly; třebas bez jeho viny, ztraceny, nesmí vůbec odpírati uspokojení 
cIZozemského věřitele. Může i dluh složiti podle § 1425 obč. zák. II tu
zemského sondu, a to i v měně československé, nezavázal-Ii se k pla
cení v efektivní cizí měně. Takovémuto postupu nebrání devisové 
předpisy. . 

(Rozh. ze dne 22. října 19.37, Rv I 420/36.) 

ŽaJující cízozemská firma, sídlící ve Spolkovém státě rakouském, byla 
s firmou }ulius B. v P. ('sídlící v republice československé) v obchod
ním spojení, z něhož vznikla žalUlj-íci firmě nesporná po'hledávka 
8.654 Kč. Ježto firma }uHu's B. nemohl-ilJ dostáti· svým závazkům, na
bídla žalující firmě mimosoudní vyrovnAni na' 15% s tím, že vyrovnací 
kvo-lu zapl'atí ž8Jl'Ovaná firma (sídJiúd v republke československé). Poté 
obd'ržela žalujíd firma od žalov8Jné firmy dopis ze dne 6. března 1934, 
že od firmy Julius B. obdržela poukaz, ilJby žalující finmě poukázala 
částku 566 S, a zároveň oznámi'h, že jí uvedenou částku poukáže, jak
ml,le obdrží povolení. Národní bilJnky československé. Později VŠ8Jk ža
lovaná žalujíd firmu uvěd:omHa, že povol-ení Národní banky českoslo
ven~ké nedostala, a odimílUa vyhověti, poukazu žal'lljíd firmy, aJby za
pl'atJ.l1a onu čás,tku určité Hrmě v českosloven.ské republice. Tvrdíc, že 
žalov8Jná mohla zaplati,ti dlužnou částku po 200 Kč mésíčně, aniž 
k tomu měla potřehí povolen,í NárodnT bilJnky československé, domáhá 
se žalující firma. n8J žalovilJné zapl·acenT 555 S s přísl. s tím, že se ža
lovaná může "prostiti placení v rakou'ských šilincích zaplacením čilstky 
2.605 Kč s pří'sl. S 0' >ll d P r v é s' t O· I i c e zamítl žalobu pro tento
kráte. D ů vody: Podle vlastního tvrzení, žalující Hr-my měla žalovaná 
zilJplatiti vyro;ona!d kvotu firmy Juliu.s B. proto, že žalo.vaná -přijala 
podle dopisu ze dne 5. března 1934 p'onkaz Hrmy JUllius B., aby po
ukázala žalující firmě částku 555 S. MŮ'že se tedy žalobkyně domáhati 
z<lip}acení jen v rakouských šilincích. Jak bylo zÍÍ'šténo, žilclala ža,lovaná 
firma o devisní povoJ.ení na částku 566 S prú ž"lující Hrmu, avšak 1'ejí 
žádosti Národní bankače,sko'slovenská nev)"hověla. Podle zprávy jme
nované Národní bamky československé potřebovala žalovilJná lirma 
k tomu, aby mO'hla užHi ,své pohle'diávky v Rakousku. k úhradě svých 
tamních závazků ,povolení Námďn.1 banky československé, jinak by, 
kdyby bez takovéhoto po'vol'ení užila své r<Jkouské pohJoedávky, byla 
splněna skUltková podstacta deliktu podl,e zákona Č. 7/1924 ve znění 
zák Č. 121/1932 resp. Č. 113/1934 Sb. z. a n. Dále bylo zjištěno, že 
žaJ.ov"n:á firma několikráte firmu Julius B. žádala, aby ÍÍ' zaslacla doklady 
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[Iutné k povolení vývozu devi,s. Ta však tomu nevyho~ěla, ježt~ ?,e?ylo 
mOžno UilJlézh do:klady. Dále vyplý~á z, dopisu žaIovan: ll<' zaluJl,cl[ hrmu 

I ' 20 záH 1934 že žacl'obkynl uvedomlla O' tom, ze n-eobdrzeltl do
ze ,ne., . , žl' 'hl, t d'y 
klady pro poukázání šmnk~ o~ firmy JuliUS ,B. , a ovana n;ma a e" 
dosici bez své viny svolem Narodnl banky čes~~,slov,enske k p!ac,;,m 

.' ohJ.edávky a nemohla toho ča'su dostatI sve povinnostI VUČI 
SpOl ne P , 'I ' hl latl't' ,dlu'h . I ... t'l'rme' Tvrdí-Ií žal'obkyně ze za' ovana mo a zap , , I . za upel ' . , " b' "h 
;, mtsíčnich splátkách po' 200 Kč, k čemužnoebyl~ ~,"potre I devl1sm.'0 

. lenl' pou,ka,zll]' e se na to že ža:lovana prohlaslla ocho, tu z,"platIl! povo , ' , ov" hl'" 
, ouze 556 S a nikol.i jejich hodnotu v českoslovenoske ~ene, 0. eJlc 
~žítí k zaplacení, pohledávky převyšující 566 S, kterou mela ~e Vldm. 
K zaplaceni v Kč nebyla žalov8Jná fir~a pO'~lnna. O d vol ac I, s ° u od 
uznal pod-k žaloby. D ů vod y: ~aml,tn;uh ~aloby pro tento,krate od~~ 

d'uie soud orvé stolice tím, že zalovana hrma nemohla dosud dostatI 
~~é~,ú závazk~ k zaplaceni zažalované částky,. kterou jako obchod?lce 
pla,tně při-slíbila zapl'atiti žalobkyni na žádost hrmy)uhu? B., a t? jed
nak proto, že žalované bez Ijejího ,za;,}nění nedala ~arocln~, b8J~ka cesko
slovenská k zapla,cení zažalovane castky povol,em, ktere'ho je,st ,zap?
třebí k pl.nění v pms;pěch cizozemské žalujíci finmy, ),e'd<;a:k proto: .ze 
žalovaná firma nemůže býti nu,cena k tomu! 8Jby SVU] zav~zek plmla 
v českosloven.ské měně, při-slíbila-li v dopl'se ze dne 6. brez.n~ 1934 

lacení 566 S. Názo,r, že žaloba je pliedčasná, vyvoz~je pW75Sm soucl 
'~ toho, že prohlášenim žalované, obsa~eU'ým v uvedene::n dopl'se, a pr~
jevem ža,lobkyně, obsaženým v dopis'e ze dne 8. b:~zna 193~,. bylo 

. Ain.a·no že j'est zaplatiti částku 556 S teprve po jeJlm uvolm',m Na-
ujeti , " t'k'" 
rodní bankou československou. žaJ.obkyne :er~vem, vYJ' a, z~~azor 
prvého soudu jest nesprávný, neboť bylo z]Usteno, ze zaIovana ,neob~ 
držela od firmy Julius B. doklady potřebné k uclělení povolení Nacrodm 
b"nkou českOoslovenskou proto, že se d,oklady ztr8Jtrly ~Z~ to~o, ~tavu 
věci by žalovaná nemohla nikdy obdržeti uvolněni pnshbene castky 
dotčenou Národní bilJnkou. Určení lhůty stano'vené v dOplS~ ."2 dne 5; 

b' . 1934 k ,placení nemůže však býti ponech"no hbovuh zalo·vane rezna ., Yt' k' I 
firmv, ponévacdž nebylo, v té příčině nic ujednano. }e~ 00 Sl p" .za,o-
van~ neobstarala svolení Národni b,"nky oeskoslo'veuske bez zbY,t:,cneho 
odklacdu a protože, jak z jejích dopisů z 2. května 19~4 a z ?O. za~, 1 ~34 
vychází najevo-, svolení to si ob~tara!t am neh?dla" mUCS} so~d ~rcltI 
dobu splatnosti závazkU! žalovaneho, (§ ,904 obc" za~.) .. y dabe od 
6. března 1934 do 1. října 1934 mohlo byli svolem Narodn.: banky čes
koslovenské podle vlád. nař. č. 55/193.3 Sb. z., a n: dosaz~n~ (§ 273 
c. ř. s.), a to se zřením na to, že cloklady nenI moz~'Ů' nal~;ztJ ,u Ť1!'?'y 
Julius BI., na základě doklilJďů, které s,i mohla žal?va~a, ~b~Jli~ peče rad
ného obchodníka vyžádatí od žalující firmy, takze zaluFcl y-rma, ~ohl~ 
po""dova(i, nejpozději po uplynutí lhůty delší než. pol,ol~~nI ?plnem, sve 
pohledávky. žaclobu podanou dne 2. řijna, 1934 nel~e t~dlz mll!, za pred: 
č8Jsnou. S napadeným rozhodnutím nelze,sou~.I~slt,1 am potu,d,: ze .sporny 
dluh může býti plněn toEko v rilJkouskych .slh.nCI~b, ,~.ebot mezI, spor
nýmí stranami u.ebyln výslovně vymíněno, ze musl byl! placeno pouze 
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v rakou>ské měně, aneb že se tak smí státi jen z vídeňské pohledávkv 
žalované firmy, takže se žalova,ná mohla zprostiti svého závazku i slo
žením Kč k rukám oprávněného právního zástupce žalujíd firmy (§ 1424 
obč. zák.) (rozh. Č. 12681 Sb. n. s.). . 

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

Důvody: 

V otázce, zda jde -o věc obchlOdní~ či nikoli nezMeží na tom IprocY "e-
v • 'J _ " 
zalovana rozhodla k tomu, že přij>wl'a poukaz k zaplacení' dluhu svého 
poulkazatele (a,signanta). Než ani ta otázka sama ve věd nerozhoduje. 
Z uvedeného již dopi,su nelze dospěti k závěru, že by se byla žalovaná 
skutečně za'vázala výhradně k pl'acení v rakou'ské měně, když tam přece 
saJma ještě uvádí hodnotu závazku v tuzemské měně ani nelze usouditi 
na t~, že by byl,o výslovnou podmínkou závazku Žalované, že bude 
dosa2le:no souhlasu Národní banky bez jaJkéhokoH zřetele na to, jak 
má býti v té,to věd postupováno. Z dopi'su ovšem plyne, že ža.lovaná 
chtěla platiti z poMedávky, kterou sama měla v Rwkousku, avšak mčitě 
neproj'evila, že by z jiných prostředků a v jiné měne nežl,i právě v ra
kouské na svůj závazek nepři>stoupila. Za toha stavu "ěci prá"em uznal 
odv'Ohcí soud, že hy se byla žalovaná mohla dovolávati jen odkl'adu, 
který by bylo lze podle aknlnalstí uznati za přiměřený, že však nesmí 
uspakoj ení svéha věři>tele pauka'Zníka (asigna táře), odipíra1i vllbec. 
Bylo především její ,povinností, aby 'si absta,mla pov,olení N{cradní ban,ky, 
a spr{cvně ukazuje advalad saud na to, že by byla maMa a maa 
žalabkyni aJ.."spoú na'Zn,ači,ti, co by byla měla žalobkyně vykonati 
v pnčině obstarání dakladLI, že se však žalava:ná zachovala pasivně. 
Ani v posau'zení významu a, dasahu d:evi,sových předpisůadvalací saud 
nelPochybi>!. Oněmi předpiisy neměly býti rušeny převzaté saukrama
prá>"ní závazky ani nemá jimi býti znemožněna jejich včasné uplatnění 
pořadem pr{cva neba cestau exekwce; jejich účelem je taliko ochrana 
měny v mezistátní oh stycích, kterému účelu plně vyho.vuje slažení 
dlužné částky u soudu podle § 1425 abč. zák. až do té daby, kdy pře
kilžka plynoucí z devi,savých předpislt adpadn.e. K tomu sJ.aženi smí 
taJké v ,soltzeném přílpadě sáhnauti i žalovaná, chce-li dosíci taha, aby 
na ni nebylO' nwstoupeno exekuCÍ. 

čís. 16416. 

Vý'ldad dolaro.vé doložky v pachtovní smlouvě. 

By\o.-Ii zřejmým účelem do.\ožky ustáliti ji hodnotu smluvního plnění 
(pachto.vného) prati 1lměnám, jež by v budoucno.sti mo.hly nastati v hod
notě tuzemské měnové jednotky (pro.ti jejímu znehodnO'cení a Po.klesu 
nebo. jejímu zvýšeni), nikoliv učiniti bodno.tu plněni závislou na jakých
ko.liv změnách poměru tuzemské měnové jednotky k do.laru, nemaji pro 
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plněni (výši) pachtovného. významu takové změny v pomě~ aba,u měn! 
k nimž došlo z důvO'dů, jež nemaji svůj základ v hodnO'te tuzemske 
měnové jednotky, nýbrž v hodnotě do.laru. 

(Rozh. ze dne 22. října 1937, Rv I 447/36.) 

Smlouvau ze dne 15. března 1927 propachtavaly žalobkyně jako 
spaluvlastnice žalavaným svůj mlýn č. p. 41_ v E. za ;oční _pacht~~né 
52.000 Kč, snížené od roku 1928 na 48.000 Kc a splatne ve_ ctvrtlclnlch 
Ihlttách vždy 1. dubna, 1. srpna, 1. řijna a 1. ],edna kazdéha mklI. 
V odstavci II řečené pachtavní smlouvy byl~ ~Jedn",na: »N~stal?-lt by 
za trvání pachtovníha poměru znehodnocem ceskasl'Ove~,gk:, meny, je 
pro stanovení výše pachtavnéha směrodatný kur~ ,an;enckeho dalar~ 
v poměru k českaslO've11s~é kar:uně v den,!,ocle~sam t<;to s~lauvy, _1. !. 
100 Kč rovná se 3 dola,nlm a Jest pachtyr povllnen pn poklesu men), 
polkud jest vět'ší než 10% a pakl es tell trvá více jak 3 .měsí>oe, !hn~d 
pa upl)"nuti 3 měsíeů pachtavné ZVýŠI't!. N",pr.~h tamu jest ?pravnen 
ke snížení pachtovnéha, pak-li by nastala zvyse~" hodnoty ceskaslo
ven,ské karuny a 10% proti poměru shara uvedenemu a .trvala by toto 
zvýšení, více :jaJk 3 měsÍlCe.« Tvrdi'oe, že žalovaný z~plalIl na 'Pil!~htov
ném ,s'P'latn~m dne 1. ledna 193~ pouze 7;:95 Kc ml's~o 12.000_ Ke, ~a
máhají se žalabk)Cně na žalavanem pachty:.1 d?pla~e?1 4.205 Kc s pns!. 
K adúvoclnéní žalaby přednesly, že se pn sjednam smlau'vy pacltala 
s tim, že by kurs koruny moh! II nás po~statně kksnaulI au_ebo stnUlp
nauti, '" aby nikdo ze smluveu nebyl posk?zen, uJedu"'l! menovou da~ 
la'žku, která absahuje relaci 100 Kc. rovna s~ 3, dol",mm. _ T~ta r,elacl 
ujednaly prota, že pokládaly amenc~au ,menu z~. ~eotresltelnau "a 
za trvale ustálenou rozhadně však nemely umysl' smzltt. uJednanau VySl 
pachtavnéha, když' dolar podstatn,ék~esn~, neb zv~;;iti pachtavné" když 
dalar padstatně staupne. RozhoduJl'clr;'el podle umyslu smluv:~ bylI 
kurs Kč, 1. j. kupní síla naši' koruny u nas~~~a. Kdyby bylI ~~telI spe
kuluvati na kurs dalaru, byly by ujednaly vySl pacMovneha pnmo v do
larech nebo v jiné cizí měn.ě. úmys~em smluvc.ll při u~avírání ~mlau~y 
bylo zaručiti, žepa'chtavné bude VY'placeno ve stal~ stellle hod~·ote; ,!,en,o 
sv,ůj ÍlImysl vyjá>dřili smluvci tim zpltso>bem, ktery se JIm zdal bylI neJ
výhadnější, a prota }ako lJ)éřitka pra určaváni'_ stálé. hadnO'ty p~chto'.'
néha vzali americký dolar, který se padle zkusenaslt zd~l steJ.ne usta
lený jako hodnota zlata. Měřítko to se však ukázalo. nezpus?blle. S o II d 
p r v é s t a I' i c e umal podle žaloby ca do JIstIny. s 570, ur~ky! c~ do 
dal'šÍch 3% žalabn zamítl. D ů vod y: Saud zjIstIl svedeckyml vypo
vědlmi Dr. Otakara H. a Oldřicha T., že se při uzwV'írání smlouvy ml,~
vile o tam, že pachtovné má dostati, ca možná pevný podklad, a pfO'D!
mla se otázka ca by se měla vzíti za tento pevný podklad, a tu ze 

, 'h 'h"h bratr žalavaného navrhoval, aby se za podklad pevne >O pac lnVne o 
vzala hodnota' abHí. Z toha však sešlo a vzata za základ hodnota ame
rického dolaru, ježtO' hodnatu dolaru všiohni přítomní pavažO'valI za 
hodnotu neměnnau a smluvci se domnívali, že není mažné, aby dolar 
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pokl'esl připouštěli však, že je možné, že Kč nebude pevná, že nebylo 
pomýšl~no na to, aby pachtovné kolisalo podle kursu amerického doc 
laru, smluvci nepomýšldi a ne~pelmIoval'i na stoupnutí neb pokles do
laru. Na soudu jest, aby nelpěl na slovním znění výra'zů, nýbrž aby vy
šetři! "mysl smluvců a vylohl smlouvu bk, jak toho žádá obyčej po
ctivého obchodu (§ 914 obč. zák.). Chráněn3! jest tedy vzájemná dů
věra smluvců a zřetel na poctivý obchod. Smysl a dosah ustanovení 
čl. II pachtovní smlouvy není jasný, neboť připouští dvojí výklad,. čehož 
dokladem jest právě vedený spor. Z tvrzení žalovaného samého vysvítá, 
že podnět k spornému odstavci smlouvy byla nedůvěr3! v pevnost čes
ko,slovenské koruny a ž,e tedy žalobkyně chtěly, aby byIo pachtovné 
placeno v stále stejné hodnotě. Že byl mezi smluvci sjednán dolar 3!me
rický jilJko měřítko, vyplývá ze sporného odstavce. Sporný odstavec 
dotčené smlouvy lze tedy vyložiti buď tak, že buď smluvci pomýšl'eli 
na to, že podle poklesu neb stoupnutí dolaru má zároveň koUsati p3!ch
tovné, ambo pokládali dolar j3!ko měřítko za, neotřesitelný a, pevný a 
měly tudíž na mysli pouze kIesuutí neb stoupnutí vnitřní hodnoty Kč. 
Svěelci T. i B. potvrdm souhlasně, že za měřítko pl3!cení pachtovného 
nebyla vzata pš,enÍCe proto, že podléhá bursovním spekulacím, že tedy 
by! vzat za základ dolar. Z toho ja1Sl1ě vypIývá, že smluvci jednali 
o tomto měřítku a že chtěN míti měřítko pevné, protože z3!mitli měřítko 
měnlivé. Chtěli-li tudíž míti měřítko pevné, nemohli míti úmysl, aby 
kolísalo pilJchtQvné s dolarern, ll'3!op",k měli pouze úmy;sl, aby se pach
to"né zvýšHo při pokfesu Kč, - což byIo ve prospěch žalobkyň -
a snížilo při s,toupnutí Kč, - což bylO' výhodou žalovaného .-. Je,s~ 
tudíž zcela věrohodné tvrzení! svědků T. a Dr. H., žesrnluvcl nemeh 
na mysli klesání dolaru, nýbrž pouze koUsání hodnoty Kč a ž,e nespe,
kulovali na stotrpání neb klesání dolaru. Je'st notorické a nepotřebuje 
důkazu, že před devalvaci amerického dolaru, která ua,sbla až po roce 
1932, byl pokIádáu dQlar za! měnu nejpevnější neb jednu z nejpevnějších. 
Avšak i kdyby bylo pra:vdivé tvrzení, žalovaného, že pilJchtovné má ko
lísati podle dolaru, byIa by žaloba odůvodněna. Smluvci totiž nemohli 
pomýšleti na pokles umělý, tak j",ko se to stalo s americkým dolarem, 
kde zákonnou cestou (uikoU na: základě přirozených poměrů hospo
dářských) byla hodnota ilJmerkkého dQlaru snížena. O d v ó I a c í 
s o u d zamítl žalobu. D Ů' v od y: Znění d'Olarové doložky jest zcela 
jasné a přihlíží-li se k ustamvením §§ 863'" g 14 obč. zák. o projevu 
vůle stmn a jejkh úmyslu, který nutno vyšetřiti a rozuměti smIouvě tak, 
j",k toho žádá 'Obyčej poctivého obchodu, plyne z jejfho znění, že kur~ 
sovní výkyv, 1. j. stoupnutí nebo klesntrtí kursu Kč protI dolaru aspon 
o 10% v poměru ke kursovnímu: stavu v den podepsání smlouvy -
dne 15. března 1927 - a trvající více jak tři měske, mělo přijíti k 'dobru 
bucl' propachtovatelům, a to kdyby kurs dolaru v tuzemsku stoupl aspoň 
o 10%, a 'I1ilJopak pilJchtýři - žaIovanému - mělo býti na prospěch, 
kdy;by dlolilJrový kurs pokles'l o 10%. To ujednán'i se stalo ve stejné míře 
na prospěch nebo na škodu jednoho nebo druhého smluvce podle toho, 
ja!k by Se vyvi!novilJl'Y kursové poměry, a nikoliv pouze na prospěch pro-
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pachtovatelů a na škodu pachtýře. Znění dolarové doložky, obsahujíci 
oprávnění pachtýř,e k sní,žení pachlo,vného, kdy?y nastaIo zvýšení h'Od
noty českosloven,ské komny o 10% pr~h pomeru, ~t.erY,uveden ý od~ 
stavci jednajídm o důsledcíc~ poklesu c:,skoslovensKe ,m~ny, jest jasne 
a nedopouští jiný výkJ:<rd nez ten, ktery jest tu zastavan. Je-li tomu 
tak nerozhoduje to, co zjistil prvý soud výslechem svědků Dr. Otakar~ 
H. ~ Oldřicha T., že se totiž při dohodován'Í' al vyjednávánf o pachtovtl! 
smlouvě hovořilo, že pachtovné ma míti co možná pevný podkIad a ž~ 
hodnota amerického dolaru byla považována za hodnotu neměnnou. Nel11 
proto žalobní il'árok odůvodněn (srov. rozh. Č. 14120 a 14304 Sb. n, s,). 

N e j v y Š š í s o u d obnovi1 rozsudek soudu prvé stol,lce. 

D,ů vod y: 

Jde o výklad měnové dolož.ky, jejíž obsah je nesporný. Již z do·
slovu doložky je zřejmé, že měla sloužiti k IIstáleuí plnění se strany 
žalo,va:ného proti zménám, jež hy v budoucnosti mohly na,sta'!I v hod; 
notě tuzemské měno·vé jednotky, kdyby totiž na;;tal'O její znehodnocen! 
a pokles, anebo zase zvýsení její hodnoty. Z výpovědí slyš:en,ých svě~ku 
je zřejmé že se smluvci shodovaE v lom, aby bylO' pInem co mozna 

. ustáleno. 'Je tedy z dosl?vu~olo~ky viděti, že ~tr~n,ám neš:o o jakékoh 
změny v relaci obou menovych jednotek, nybrz ze se chtely. vy~nouh 
právě jen. těm změn[,m, jež by měly SVllj dúvod v tuze~,ske menove 
jed:notoe, že jim tedy nešlo jen o nějaké prosté praVidlo k vypočtu pach
tovného. 

Jes:!liže tu však byla takov~to soUlh,~as~á vme sml~vců, která, byJa 
vyjádřena také v do'slovtr dolozky, nezilJlezl na tom, ze byla ,zm:nen~ 
reTace z dúvodů, jež nemají svůj základ v hodnote tuzemske meJ1:ove 
jednotky, nýbrž v hodnotě dolam, o ně',ll'ž s'n:I~vci měli za to, ž: je~t 
ustáleným a prolo vhodnym a sp'olehltv~m ~er.l'ťkem hodnot, aneho :e 
sek tomu l'épe hodí n,ežlt tuzemska menO'va jednotka. Je prav:Ia, ze 
doslov doložky byl ve prospěch oboU' stran, ale u obou byly predpo
kl'adem změny relace pramenící v. tuzemské měnov~ jednotce, ž~ by 
k takovéto změně u této měnové jednotky bylo doslo k neprospechu 
žalov3!ného, nebylo aui tvrzen.o. Nena'stal tedy pro žalovaného· případ, 
podl'e n.ěhož by se směl domáh'a'ti snížení pachtovného. OĎVolaCÍ! soud 
poukázal na rozhodnUltí nejvyššího soudu Č. 14120 a 143'04 Sb. n. s., 
v nichž vš.ak byl doslov doložek podst<tlně ji:ný. 

čís. 16417. 

Přijetí šeku dobrovolně odevzdaného povinným výkonnému orgán~, 
dostavivšimu se k provedení exekuce na svršky, povolené podle exekuc
niho titulu znějicibo na peněžitou pohledávku, neni přijetim platu ve 
smyslU' § 25, odst. 2, !ex. ř. 

Neodvedl-Ii výkonný orgán v takovémto připadé částku šekem vy
branou vy:máhajicímu věřiteli, nezprošťuje se povinný závazku exekučně 

·Clviln! rozhodnuti XIX. 82 
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vymáhaného, a nemá nárok na vrácení částky proti vymáhajícímu vě
řiteli, třebaže byl exelilučni titul dodatečně zrušen a výkonný orgán 
odsouzen pro úředni zpronevěru. 

(Rozh. ze dne 22. října 1937, Rv II 155/36.) 

Všeobecnému pensi'jní'mu ustavu v P., nyní žal,ovanému, byla k vy
možení vykonatelné pohledávky 4.656 Kč s přílSI. povolena proti povin
nému (nynějšímu žalobci) exekuce na svršky. Dne 16. zaří 1931 se k ža
lobci dostavi'[ výkoln'ný orgán Vi'lém H. k proveden,í právě uvedené 
exekuce a žalobce mu dal dobrovolně před vý,konem exekllce šek po.š
tovního šekového úřadu, znějícín:a č,,"slku 4.728 Kč 80 h, v níž zahrnuty 
i exekuční útraty v částce 43 Kč 60 h. Výkonný orgán žalobci přijetí 
šeku řádně kvitoval, šek reaHsoval a' penlze zpron,evěřH, začež byl též 
9. května 1932 rozsudkem krajského soudu trestniho v B. odsouzen pro 
zIočin podle §§ 181 a 182 tr. zák. Exekuóní titul, podle něhM byb exe
kuce E XVII 2690/31 povolena, byl 11. listopadu 1931 výměrem zem
ského úřadu v B. na odvocl"ni žalobcovo zrll'šen. Tvrdě, že mu proto 
pHsluší právn:í nárok z důvodu kondikce podle § 1435 ohč. zák, a do
vozuje, že odevzdáním šeku, znějícího na 4.728 Kč 80 h, výkonnému 
orgánu při výkonll exekuce vyrovnal podil-e § 25 ex. ř. vymáhanou pohle
dávku a že zrušením exekučního titulu odpadl právní důvod žal'obcova 
placení a oprávnění žalovaného podržeti přijaté placení, dnmáhá se ža
lobce na žalova,ném Všeobecném pensijním ústavu zap}acení částky 
4.72S Kč SOh -s pří,sL S Oll d P r vés tol i ,c e uznal podle žaloby. 
D ů vod y: ŽaJohce opirá žalobní nárok o § 1435 ohč. zák., podlie něhož 
věci, které byly dány jako opravdo-vý dluh, může tein, kdo je dal, žácda,ti 
zpět od příjemce, když oclp~dl právní duvod je podržeti. je tedy na 
žalobci, aby dokázal, že platil žalovanému, že placením byl žalovaný 
obohacen a že právní důvod placení odpadl. ježto v souzené věci došlD 
k placení podle žil'lobcova tvrzení za exekučníh'o řízení, mllsí, žalobce 
dokázati, a) že platil výkonnému orgánu a 11) že placením jemu platil 
vymáhají-címu věřiteli (žalovanému). Jest tudíž přeevším řešiti otázku, 
zda pl'acení šekem výkonnému orgánu při výkonu exekuce je placením 
a zda výkoný orgán jest oprávněn přijímali placení vymálhané pohle
dávky šekem. Co do prvé otázky jest uvésti: Placení jest technický 
21pů,sob převodu peněžni částky z majetkové sféry dlužníkovy do hos·· 
podářského stavu věřitelova. Šek jest zákonem upravený prostředek 
k placeni (zák. č. 84/1906 ř. z.). § 20 instrukce pro výkonné orgány 
(výnosy mi'nisterstva sprav. ze dne 12. července 1897 ř. z., Č. 26 mí']. 
věst., ze dne 10. května 1910, Č. 9 m. v., doplněné výnosem ze dne 
S. srpna 1926, Pres. 1526/26) zmocňuje výkonné orgány příjmouti před 
počátkem výkonu exekllice dobrovolné plnění dlužnílkovo. Plněním dluž
níkovým (v nejširším slova 'smyslu) jest rozuměti jednalk placení peněžní 
částky, jednak ,plnění v užším slova smyslu (vydální věd atp.). § 12 uve
dené instrukce omezuje výkonné orgány jen v tom směru, byla_Ii před
mětem placení částka vyšší než 5.000 Kč. Je tedy dllli~ník oprávněn pla
titi šekem a výkonný orgán jest oprávněn přijmouti placení šekem. vý
kon'ný orgán přijímaje žal'Obcovo placení, vydal žalobci podle § 21 llve·· 
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clené instrukce stvrzen-ku o přijeií šeku. Zd-a žalobce exekučnímu orgánu 
skutečně platil, lze Dvšem ří:ci teprve poté, kdy poštovní šekový úřad 
šek skute"'ně výkonnému orgánu vyplatil, ale pak platil žalobce výkon
nému 'Orgánu již tehdy, kdy mu šek odevzdal. Správnost této konstrukce 
jest patmá z opačného případu, v němž by žalobce odevzdal výkonnému 
orgánu šek, který poštovní šekov)' úřad z jakéhokoliv důvodu odepřel 
vyplatiti, :na př. kdyby žaloboe neměl šek'Ový účet a konto a t. d. V ta
kovémto případě by ža,lobce již Dd původu vůbec neplnil Podle § 25, 
odst. 2, ex. ř. jest exekuční org3!ll, jakmile ho dojde příkaz k provedeni 
exekuč-ního úkonu, zmocněn přijímati platy jménem vymáhajídho vě
řitele a vydá-vali o nich kvitance. Má proto takovéto pia ce-ni ú<"i-nky 
placeni vymáhajícímu věřiteli podle §§ 1412 ol1č. z:ík. Od té d:oby, kdy 
byl Vilému H. dán příkaz k pro-vedení mobílárni exekuce u žalobce, byl 
podle zákon" zmocněn přijmouti· placení od dlužníka jmé·nem vymáha
jídho věřitele, a byl proto také ve vlastnosti výkonného orgánu opráv
něn přijmouti od žalobce k zaplacení dlužné částky šek znějicí na částku 
4.728 Kč 80 h (rozh. Č. 12473 Sb. n. s:). Placením dluhu výkonnému 
orgánu byl žalovaný proto obohacen na újmu žalobce, a to formálně 
i materiálně. Fo'rmáln,ě tím, že povinný nemusí vymáhajícímu věřiteli 
zaplati-ti znovu, a to ani tenkráte, kdyby výkonný orgán neodevzdal pii· 
jaté peníze vymáhajícímu věřiteli (rozh. Č. 12473 Sb. n. s.). Ale i ma
teriálně se žalobcovým pla'Oením žalovaný obohatil. Obohacení je zvět
šení majetkového stavu nejen reální, skutečným vzrllstem (pl"cením), 
a'le i právní, vznikem pohledávky. Žalovanému vznikla žalobcovým pla
cením a zpronevěrou přijatého placeni výkonným orgánem Vilémem H. 
zákonná pohledávka vŮ<ČÍ výkonnému orgánu jil'ko dlužníku a státu jako 
rukojmímu a plátci (§ 1 zák. Č. 112/1872 ř. z.), kterážto pohled:ávka 
je pravoplatně zjištěna odsuzujícím rozsudkem krajského soudu trest
ní,ho v B., jímž je s'Oud podle § 268 c. ř. s. vázán. Ježto jest nesporné, 
že exekuční titul, poclleněhož bylo žalobci placeno, zanikl, plyne z toho, 
00 vylDženo, že žalobní nárok jest odůvodněn. O d vol a c í s o u d 
zamítl žalobu. D ů v n d y: ROZ5hodlljfcí pro souzený spor jest jen otázka, 
zd" byl žalov"ný skutečně lIspokojen Um, že výkonný orgáJn převzal 
šek a že jej realisoval, zda vymáhajíd věřitel odpovídá za to, že vý
konný 'Orgán částku, kteroU' dost,,1 po realisaci šeku, zpronevěřil, či zda 
odpovídá za trestný čln Viléma H. povinný sám, t. j. nynější žalobce. 
Prvý soud jest toho názoru, že vym"hajíd věřitel byl' tím, že povinný 
odevzdal šek výkonnému orgánu a ž·e výkonný orgán šek realisDval, 
lIspokojen a že jeho pohledávka byla til'k zaplacena, a odvolává se na 
šekový záJkon, § 25 ex. ř. a na §§ 12 a 20 instrukce pro výkonné orgány. 
Je pravda, že podle § 25, ost. 2, ex. ř. a § 20 instrukce pro výkonné 
Drg,,"ny jsoll výkonní orgánové oprávněni přijímati platy nebD jinaká 
plnění, které mají býti exekucí vymoženy, že dlu'žnlk jest ,plněním vy·· 
konaným podle § 25, odst. 2, ex. ř. výkonnému orgáJnu zproštěn naproti 
vymáhajícímu věříteli, že tím dluh zani,ká a že v takovémto případě za 
ZIjlTonevěření výkonným orgánem ne'Odpovídá již dlužník, nýbrž věřitel. 
Žal'Obní žádost by byla oprávn,ěna, kdyby dlužník plnil v)Í1konnému 
orgánu, který se· k němw k provedení mobilární exekuce dostavil, 
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t. j. kdyby byl při této příležitosti výkonnému orgánu zaplaHI v hoto
vostí vymáhanou pohledávku. To se však nestalo. Prvý soud ponka,zuje 
na to, že šek je prostředkem placení a že placení šekem nulno kvalífí
kovati jako plnění v šírším slova smyslu. Avšak to, co prvý soucl ozna
čuje jako plnění' v širším ,slova smyslu, není vůbec plnění ve smyslu 
§ 25, odst. 2, ex. ř. Přijeti šeku vý,;';:onným orgánem by bylo plněním 
jen tehdy, kdyby byl exeku·ční títul zněl na vydání- šeku, v souzené věci 
však n,ejde o takové plnění', protože měl povinný podleexekuóníiho 
tifulu plniti peněžitou pohledávku. Kdo platí šekem, neplní ji·ž tím pe
něžitý závazek, neboť placení šekem jest v zásadě poukazem, uspoko
jujícim věřitele teprve tenkráte, když poukázaný dlužník skutečně za
platí. Je-li odevzdán šek před realisaci, jde pouze o postup pohledávky. 
Výkon,ný orgán ovšem šek nejen přijal a příjem potvrdil, a'le i reali
soval. Mylný je však názor prvého soudu, že by tím byl přijal plnění 
pro vymáhajícího věřitele podle § 25, odst. 2, ex. ř. Právo výkonného 
orgánu přijmouti' vymáhané plnění jest omezeno na dobu výkonu exe
kuce a dobu přímo před je'Fm výkonem a povinný jest ,osvobozen jen 
tenkráte, přijal-Ii výkonný orgán plnění v mezí-ch fečeného předpi'su. 
Právo k přijetí plnění jménem vymáhají<cího věřitele zaniká, vykonal-li 
výkonný orgán zájem na místě samém, nebo upusUl-li o.cI provedení 
exekuce, a to i tehdy, učinH-I'i tak, aniž při'jal plnění. Přijal-Ii výkonný 
orgán později od povinného nebo od třetí osoby plnění, nepřijal plnění 
na mí'stě věřitele v mezi.ch svého oprávnění a nejde o plněni ve smyslu 
§ 25, odst. 2, ex. ř. Tím méné múZe jíti o takovéto plnění, jestliže ;:10-
vinný pověřil výkonný orgán, odevzdav mu šek, <liby ,j'ej reaUsoval a reali
sované částky upotřebi,1 k uspokojení vymáhalj'í.cího věři,tele. V takoe 

vémto případě j cle vý1hr"dně o právní poměr mezi povinným a výkon
ným orgánem jako zmocněncem povinného a "pronevěra jde k tíži dluž
níka. Výkonný orgán jest tu podle § 1012 obč. zák. povinen nahraditi 
zmooni.teH škodu svým zaviněním způsobenou. Vymáhajicí věřitel jelst 
osobou na smluvním .pnměru, odevzdáním šeku za:l'O·ženém, úplně ne
zúčastněnou a trestným či,nem vykonného orgánu vůbec nedotčenou. 
Vymáhající věřitel nebyl tudíž oclevzdáním šeku výkonného orgánu za 
účelem reali'sace uspokojen a nebyl ani uspokojen tím, že výkonnÝ 
orgán šek skutečně realisoval. Vymáhající věřitel-není tudí:ž oboh&cen 
a žaloba není prá'vně odůvodněna. 

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

D ů vod y: 

Vývody dovoláni se týkají jen skutkových n.ebo právních závěrů od
volacího soudu o tom, kdo měl býti nelbo byl zpronevěrou výkonného 
orgánu H. poškozen, a z Ij'",kého právního důvodu žalobce svů,j Ž<lilobní 
nárok vyvowje. V té příčině jest dáti za pravdu odvolacímu soudu. 
Ža,lobce neprávem tu pouk&zwje na to, že prý dán·f šeku znamená prak
ticky v obchodních kruzkh pl&cen,í clluhu, a neprávem z toho dOVOZUJe 
také další důsJ,edky pro souzený přípacl. PráVě právní be~p'ečnost, a 1.0 

netoEko v zájmu dlu~núka (exekuta) a vymáhajh:íiho věřitde, ale 
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i v zájmu státu, který za výkonný orgán, pokud vystupuje ve funkci 
výkonného orgánu, syndiká,tně mčí, vyžaduje, aby byly příslušné před
pisy v tom směru vydané dodržov<iny s celou přísn,,)stí. Není rozhodu
jící, lze-li říci o žalobci, že plně svou povinnost z formálně pmvoplat
ného exekučního Mulu platil dluh, či zda lze míti se žalobcem za to, 
že platil nedluh, když exekuční titul byl dodatečně zrušen. V obou pří
padech záleží právě na tom, zda lze odevzdání šeku výkonnému orgánu 
klásti na roveň odevzdání hotovosti a tedy placení ve smyslu § 1412 
obč. zák. Šek sice stejně, jilko směnka nebo kterýkoliv jiný cenný papir 
znějící na řild, jest určen v hospodářském životě zpravidl", k tomu, aby 
byla umožně,na Hkvidace právních poměrů co možná bez placeni v ho
tovostech, avšak přece jen nelze po právní stránce takové ·oběživé cenné 
papíry co do právnkh účinků s blediska pl<icení klásti na roveň zákon
nému platidlu, kterým 'j'soou peníze. Dovolatel swm přichází k tomuto 
důsledku, když ukazuje na to, že výkonný orgán musil teprve šek reali
so'vati a tak si ohst,,,,rilti holové :peltl'fze, že tedy musil provésti určité 
právní, jednání - které, 'kdyby se byl, chtěl zachovati. podle předpis'UI, by 
byl měl provésti swm žaliobce - k tOmu účelu, "by výkonnému orgwnu 
odevzdal peníze. Toto právní jednání nevykonal výkonný orgán H. jmé-

. nem vytmálha'jícílho věřitele, nýbf'Ž jako pomocník, neho zmocněn'ec, nebo 
posel žalobcův, a to nikoIiv za exekučního řízení" nýbrž teprve doda
teoně. Tím ovšem není vyloučeno, že trestní soud mohl· jej uznati vinným 
úřední zpronevěrou; to však ,ne'má výzlil3.im pro právní posouzení sporu, 
o nějž lu jde. Otázku, kdo měl býti anebo kdo byl skutečně poškozen, 
směl pro tento spor řešiti civi'lní s,oud samostatně s účinkem mezi zú
častněnými 'stranami. Podle toho, co byI'o řečeno, sprá'vn,ě uznal odvo
lací sond, že škoda vzešlá z žal'Úbcova post-upu, který se nesmvnává 
s platným předpisem, jde z<litím na jeho vrub. Odvol'ací soud správně 
posoudil a vyložil § 25, odst. 2, ex . .Ť-, zejména v tom směru, že se jiné 
plnění, o němž se tam mluví, týká vykonatelných náwkú nanepeněži,té 
plnění, '0 jaké tu nešlo. Bezvým<imné je ta., co dovol'atel vykládá o. tom 
nebo dovozuje z toho, že nešlO' o zpronevěru šeku. Je tedy správné, wvá
dí,-li odvolací s·oud, že by žalobě byllo lze vyhověti je'n tenkráte, kdyby 
byl ž<lilobce clbal předpisů a odevzdal výlmnnému orgánu hotové peníze. 

čis. 16418. 

Zaměstnavatel, který dal zaměstnanci z v I á š tni při k a z k ne
bezpečné .jizdě motorovým vozidlem, ježto byla jízda pro náledi spojena 
se zvlášť zvýšeným nebezpečím, přes varování řidiče vozidla a zdráhání 
se zaměstnance, odpov!dá zaměstnanci podle § 1014 obč. zák. za škodu, 
která jej postihla při automobilové nehodě nastalé smykem po náledí. 

(Rozh. ze dne 22. října 1937, Rv II 367/36.). 

Žalobkyně se na žalované domáhá zaplacení 20.000 Kč na bolestném, 
náhrady nákladů na pomocnici v domácnosti v době r.emoci a léčebných 

II 
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náJkladú 2.184 Kč, vyvozujk nárok na náhradu uvedené škody, nniklé 
jí úra,zem utrpěném při jízdě s nákladním automobilem Arsen;a K-a, 
jednak ze slibu daného ža~ovanou před započetím jizdy, že nahradí ža
lohkyni škodu, která se žalobk)"ni stame při jízdě, jež byla pm na
stalé náledí spojena s nebezpečím, pro něž vl'astník automobilu odpíral 
vzíti žalobkyní s sebou na nákl'adní automobil, 'j,ednak z poměru man
dátního, ježto jela nákladnúm automobilem na výslovný příkaz žal,ované, 
která jí poručila, že musi ·s ni jeti autmnobHem do O. S o udp r v é 
s t o líc e neuznal žalobní nárok důvodem po právu, mímo jiné z těchto 
d ů v o·d ů: Ani podle § 1014 obč. zák. se žalobkyně nemůže na žal,o
van'é domáhati náhrady škody. Nehoda se ovšem stala tehdy, když ža
I.obkyně jela na žádost žalované nákladním automobHem, avšak k ne
hodě do,šlo jen náhodou při výkonu příkazu, takže při takovémto na
hod<ilém nniku škody není žal'ovaná povinna k náJhradě škody vzešlé 
ža'lobk)"ni. Povinno,st k náhr"dě škody nepředpokládá nvšem zaviněni 
na straně m«ndan,ta, avšak n" druhé st",ně lirko'vá povinnost nevzniká, 
když jde jen o nahodilou souvislost utrpěné škody s výkonem přío.kazu. 
O cl vol' a c í s Ů' u d uzn"l žalobn! nárok důvodem po právu a uvedl 
v otázce, o niž tu jele, v dů,vodech: Žalobni námk jest důvodný 
í s hJediska § 1014 obč. zák. Ža'!abkyně se zúč«stnil'a dne 24. prosince 
1932 :j:i,zdy nákh,dnlm ,"utomobHem, byvši žalovanou zjednána, aby s ní 
jela ja!ko pomocnice v obchodě z U. do O., obstarávala tedy jako zmoc
něnkyně prá\'ní jednání v zastoll'pení žalované a na její příkaz (§§ 1002 
a násl. obč. zák.). Žalovaná jako zmocnitelka je teďy ,povinna nahradí li 
žalované nejen všechnu škodu, vznilklou jejím zaviněníim, ale i vůbec 
veškerou škodu spojenou s plněním příkazu, a to í nahodHou škodu, 
která postíhla hlobkyni jako zmocnénk)"ni a jež je důsled!kem ne
bezpečí spojeného s pří:kazem. Podle vjoištění žalovaná znal'a nebezpeči 

. spojené s provedením jejího přikazu (náledí, varování řidiče automo
bilu a spojené s tím zdráhán'Í žalobkyně), a ,přece přes toto nebezpečí 
trvala na tom, aby žaj.obkyně splni'la splnila její pří'kaz a jela na trh 
přes známé jí nebezpečí jízcly. Musí proto nahraditi žalobkyni i naho
dilou škodu, která žalobkyni postihla při jízdě automobil-em, vykoná. 
vané jen právě na příkaz žalovaJl1é a v jejím hospodMském zájmu. 

N e j v y Š š i, s ou d nevyhověl dovol'ání. 

D ů vod y: 

Pokud odvolací soud odůvodnB, že ža,lohni nácrok j,est po právu podle 
§ 1014 obč. zák., je,st odkázati především na správné odůvodnění na
padeného rozsudku, k němuž se hledic n,a vývody doV'olání ještě do
dává: S hlediska § 1014 obč. zák. nezáleži vůbec na tom, zd'a a k čemu 
se žalovaná za!vázala vůči K-ovi. Pokud dovoj,atelka popírá, že se úraz 
ž"lohkyni sbl při plněni příkazu, aby jela z U. do O., neprovádí tento 
dovnl'aci důvod podle zákona, n,eboť nevychází ze zjj.štění odvoladho 
soudu, že ža'lovaná řekla žalobk)"ni, že s ní musí jeti. Její námitka, že 
nemohla my,sliti na to, že se ža,loO'bkyni st«ne úraz, byla' správně vyvrá
cena v napadeném rozsudku, k němuž se odkazuje. Dostala-li žalobkyně, 
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iak jiož uvedeno, z v I á š t n í p ř j. k a z i k j i zdě a u t o mobile m, 
při niiž utrpěla úraz, n.ezáleží n'a tom, zda ji žalovaná vzala s sebou ne jen, 
aby jí pomáhala při prodeji zboží v O., ale aby jí pomáhala i při n"klá
dání a skládání zboží. Protože žalobni nárok jest odůvod·něn jH usta
novením § 1014 obč. zák, netřeba se ani zabývati tim, zda je.st odů
vodněn též podle §§ 881 a 13110bč. zák. 

čís. 16419. 

I. Byla-li exekučně prodána jen lysická část knihovního tělesa (určitá 
parcela) není hypotekární věřitel, jehož pohledávka vázla na celém 
knihovn.bn tělese a byla z dražebního výtéžku částeéně uspokOjena, 
oprávněn k rekursu do rozvrhového usnesení proto, že nastoupí náhradní 
nárok zadních hypotekárních věřitelů podle § 222 ex. ř. v pořadí za jeho 
zástavním právem nebo že jejich pohledávky postoupí samovolně do 
téhož pořadí na uvolněné místo zaniklé uspOkojené části jeho pohle
dávky. 

ll. Věřitel, jemuž přísluší přednostní zákonné zástavní právo, může 
. žádati jen na poměrné uspokojení své pohledávky z několika zavázaných 
zástav. Byla-Ii prodána pouze část zástavy, může žádati jen poměrnou 
část připadajíci na poměmou část zástavy. 

Totéž platí i o přednostních pohledávkách správcekonkursni pod
staty na náhradu hotových vydáni a na odiměn.u za námahu (§§ 80, 49 
Č. 1, 50, odst. 2, 62 knih. ř.). 

(Rozh. ze cIIne 26. ří'i:na 19,37, R I 1049/37.) 

K II. vizrozh. Č. 6281 Sb. n. s. 

T -cké spořitelně v T.-Š., vymáhajíd věřHelce, byla proti správci 
konkursní podstaty pozůstalosii po ing. Josefu S., Dr. Felixi S. a Ka
teřině S-ové povolena k vymožení jeji v}"konatelné pohl,edávky 40.875 Kč 
61 h s přislu'šenstvím exekuce "nucenou' dražbou nemovitostí, zapsa
ných v knihoV'ni vl'ožce Č. 1385 kat. územi T.-Š., a to pozemkové par
cely Č. kat. 417 zahrada a stavební parcely č. kat. 1157 a obytným 
domem Č. 997, se stájí a dílnou. K návrhu: vymáhající věřitelky byly 
pravoplatně po ústn,ífm jednání o určení dražebních podmínek určeny 
dražební podimínky tak, že kdyby nebylo dosaženo za uvedené Imihovní 
těleso jako celek nejmenšího podání, jest vyvok,ti zvlášť sta,vební par
celu Č. kat. 1157 s d.omem č. p. 997 se 8táJj'í a dílnou za nejmenší podán.í 
361.673 Kč a zvlášť pozemkovou ,parcelu č. kat. 417 za nejmenší podání 
3í.675 Kč. Při dražbě uvedené nemovitosti, konané dne 16. května 1936, 
bylo učiněno podáni tol.iko na pozemkovou parcelu č. ,kat. 417 a ta 
pravoplalně pří'klepnuta Robertu P-ovi za nejv)"šší podán:i 31.680 Kč. 
E x e ok u čni s o u do rozvrhuje právě uvedené nejvyšší podání za vy
draže'llou část knihovního iělesa, přikázal v přednostním p'0řadí bernímu 
t'1řadu v T.-š. pozemkovou daň a správci ko,nkursní podstaty Dr. felixll 
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S-ovi. j,;'n poměrnou část útrat správy a prodeje zvláštní podstaty, při
p<lJdaJicl. -na ,pozemkovou parcelu č. kat. 417, totiž jen 329 Kč 10 h, 
a v kmhovním poř<lJdí vymáhající věřitelce zbytek nejvyššího podání 
30.?67 K~ 50 h na částečné usp?kojení její přihlášené pohledávky s pří
slusenstvllffi 64.235 Kč 11 h. D u vod y: Exel<LIčnÍ soud má samostatné 
zko.uma ti, které položky útrat konkursním správcem účtovaných se vzta
~UJl ?a ~y~",žené ,vložky. Potvrzení konk'1fsního komisaře uvádí pouze, 
ze vydaje učtovane Imnkmsním správcem jsou výda'je příslušné zvláštní 
podsta:ty. Podle toho nebyly přikázány útr<lJty účtova'né konl<wrsním 
správcem pod III. a IV., poněvadž se nevztahují na vydraženou po
zemkovou parcelu Č. kat. 417 ve vložce Č. 1385 pro kat. území T-s. 
Odi~oru Emy K a Dr. Blohdana H. proti, př'kázánú pohI-edávky T -cké 
spantelny v T.-s. z nejvyšší,ho podání za vydraženou parcelu a návrhu 
o přiznimí náhradního náro'l<w podle § 222 e'X. ř. sOlud nevyho·věl'. Podle 
~ 457 obč. zák., § 222 ex. ř. a § 15 kníh. zák. jest věřitel oprávn0n 
zadah uspokojení i z jedné části prodaného knHwvní:ho. tělesa poně
vadž zástwvní právo vázne nedílně na všech částech lmihovni-ho' tělesa. 
Náhradní nárok má ten význ.am, že z"dlní knihovní věřitel, který utrpí' 
újmu Hm, že přední hypotekární věřitel dosáhne uspokojen; z prodané 
čásh, k němuž jest oprávněn podle ře'čených us·taonovení, má obdržeti 
z~ t'Uto újmlU' odško-dnění v podobě ná:hradlní hypoteky podl'e § 222 ex. ř. 
ť.redp?kladem ta~ovéhoto nároku jest tudíž, že zadn-í h)'potekární vě
ntel l>msku,tečne utrpi újmu. Ježto VŠ<lJk v souzeném případě vázne 
celá vl·ožka nedHně jwk pro T -ckou spoři'telnu, tak pro Emu K. a Dr. 
B~O'hdan,a ~., ne~menší se prodejem za:hradní parcely Č. kat. 417 pouze 
z~st~vnl j'redmet (hypoteka), ale zmen,ší se i břemeno na zbývající 
čws!J vlo'zky o hodnotu označené zahraduf pa·rcely, kteréžto hodnoty 
bylo upotřebeno k uspokoj1ení T-cké spořitelny. To má v zápětí že o onu 
částkou, o' kterou T-cká .spořiolel1na obdrží- více než dII na ni, připadající, 
zad,ní věřitelé Enna K. a Dr. Bohdan H. au'tom"ticky v pořad'í postupují, 
takze mkterak neutrpí nějakou újmu. Schází' proto předpoklad pro sta
novení náhradní hypoteky, která by neměla účel sled,o-vwný ustanovením 
§ 222 ·e'X. ř. Rek u r 's n í s o u d na rekm,s správce ko-nkursnf pod
sta,ty přikázal mu ďalšíčástku 290 Kč 95 h a na rekur.sy hypotekárních 
věřiilJelů Erny K. a Dr. Bohdana H. zrušil rozvrhové usnesení soudu prvé 
stohce ~ na,padené části a uložil mu, aby po právní moci zrušujídho 
usnesem znova mzhodI- o náhradním nároku stěžovaJtelů. D ,ů vod y: 
Pr;tÝ soud právem nepřikázal správci konkursní podstaty položky při
hlasené pod ll. a III. přihlášky ze dne 12. řijna 1936, neboť se vztahují 
pouze na dům, který nebyl vydra!žen, nikoli však i na vydražený po
zem;ek ,a' vedlej~í b~dovy tam ~ystavěné. Když tedy prvý soud ty položky 
nepnk"zal spraVCl konkursu!· 'Pod:st"ty proto, že se uvedené položky 
nevztahUjí se na vydraženou část nemovitosti, jedn,al podle záJkona. Re
kurs hypotelkámích věřitelů Emy K. a Dr. Bohda'na H. neni oprávněn 
potud, pokud prvý soud přikázal vymáhající věřitelce T -cké spořitelně 
v, T.-S. na pohledávku 63.235 Kč II h zbytek nejvyššího podání bez 
zretelena to', že nebyla druhá část nemovitosti vydražena. Neboť zá
sta"n! právo za uvedenou pohl'edávku bylo vloženo na celé vložce, a 
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věřitel 1110hl proto podle § 457 obč. zák. a podle obnovy § 15 knih. zák. 
a § 222 ex. ř. žádati uspokojení z celého nejvyššího pod'ání vydražené 
nemovitosti. Není však správný názor prvého soudu, že uvedeným vě
řitelům Erně K. a Dr. Bohda.nu H. n,e'Pří'sluší' podle § 222 ex. ř. náhradní 
nárok. Zákon sám neobsahu'je ustanovení o dražbě podl'e 'i'ednotl'ivých 
parcel nemovitosti v jedné vložce zapsané. Také výnos ministerstva 
spravedlno'stí ze dne 1. březona 1910, č. 32.693/9, neuvádí n.ic v té pří
čině. V souzené věci jest však usouditi na obdobné u.ži,H § 222 ex. ř. 
z úmy,slu zákona, který nechce zkrácení zaclních věřitelů. Neboť dě
len-im vložky na dvě samostatné parcely, které se mají vydraži,ti oddě
leně, je naplněna právě takovás'kutková podstata, jako při vespolném 
(símuMá-nn,m) právu zástavním, zapsaném 'na dvou nebo vke nemovi
tostech. Též ustanovení § 238 ex. ř., které se týká dražby ideálního 
dílu nemovitosti dopouští úsudek o obdobném užití § 222 ex. ř. i v sou-, , 
zeném případě, ježto též to ustanovení dopouští tuto obdobu. To, ze 
zadní věřitel'é vylOlUičením pohled'ávky vymáhajicí věřitelky postoupí do 
lepšího pořadí resp. uspO'l<ojovacího práva, nemůže odůvodniti zamít
nutí nároku stěžo-vaJtelů, jeHo ust"novení § 222 ex. ř. nemamená nárok 
na náhradu škody. Nelze t"ké ,předvídati, za 'kterou částku bude zbý
vajicí část nemovitosti vydražena a zda nebude aspoň přima,ný ná
hradní nárok uspokojen. Také skutečnost, že svrchu řečený výnos mi
ni,steestva spr;rvedlnosti vyslovuje v odst. 3, že při jiném zapnwení nej
vyššího po-dání než zapl"cením v hotovo'sti (převzetím) nes-mě-ji býl1 
zřízena vespolná- práva zá,stal\!ni, nemluví' proti tomu, co p-rávě uvedeno, 
neboť i tehda, užije-li se § 222 ex. ř. při převzetí části pohledávky hy
potekárniho věřitele, nehude zajištěna tato část ves polným zást"vním 
právem. Prvý soud o niíhrad.nlm nároku ve výroku napadeného usneseni 
vůbec nerozhodl, nýbrž jen v důvodech neuznal oprávnění na náhradní 
nárok. Bylo proto v této p.řfčině prvému soudu u'loženo doplnění roz
vrhového usnesení zji'štěním a vyúčtování'm náhradního nároku stěžo
vatelů. 

N e j vy Š š í s o II d I. odmltl dovolací, rekurs vymáhající věřitel'ky 
T -cké s:pořitelny v T.-Š. a ll. nevyhověl d'ovolacímu rekursu správce 
konkursní podst",ty. 

Důvody: 

K I. Dovolací stěžovatelka n"padá jen názor rekursníhosoudu, že 
ustanovení § 222, odst. 4, ex. ř. lze u'žítiobdobou, jestliže se z jediného 
knihovního. tělesa do dražby daného prodá ve vnucené dražbě jen jeho 
lysická část (jedna pozemková parcela). Dovolací stěžovo:telce nevzešla 
všwk z toho žádná újma na jejím právu. Neboť jí byla přikázána z nej
vyššího podání za vydra'ženou pozemkovou parcelu Č. 417, zapsanou ve 
vložceč. 1385 v T., na její pohledávku 63.235 Kč II h v prvém 
Imihovnim pořadí částka 29.776 Kč 55 h. Vázne tedy tato částka na 
ostatnÍ'ch nevydražených částech l<nih. vložkyč. 1385 v T. již bezdůvodně 
a zbylo na nich zálstavní právo jen za neuhrazený zbytek rovněž v prvním 
l<nihovnim pořadí. ]estHže tudíž v pořadí za jejím zástavním právem 
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nasloupí náhradní nárok zadních knihovnkh věhtelů Erny K. a Dr. H. 
P?dle § 222, odst. 4, ex. ř., a,nebo postOl1pí-li samovolně jejich pohle
davka do téhož pořadí na uvolněné místo zaniklé částky pohledávky 
dovobcí stěžovatelky, COž ona vlwstně v dovolacím rekursu sama při
pouští, nevznikla jí tím žádná tíjma. Není proto její do'volací rekurs pří
pustn:ý a bylo jej odmítnoutí podl'e § 525, odst. 2, c. ř. s. a § 78 ex. ř. 
Ustanovení § 239, odst. 4, ex. ř. tomu nevadí, neboť i ta předpokládá, 
že dovolacímu stěžova:teli byla napadeným usnesenim způsobena nějaká 
újma na jeho práveoh. 

K 11. Správce konkursM pod,staty nevytýká, že jeho nároky (§ 80 
konk. ř.) byly určeny n:epřiměřeně nízko nebo že ml] nebyly přisouzeny 
pmto, ž,e nebylo účelné, nebo že mu vúbec nepřísluší, nýbrž vyt'ýká, 
že mu měly býti veškeré jeho přihlášené pohledávky za podstatou při
kázány plně z nejvyššího podání za pozemkovou parcelu č. 417,za
psanou ve vl'Ožce Č. 1385 v T. a nikoliv jen v poměrné části k ostatním 
n,eprocl8Jfiým lysickým s'oučáslkám knihovního tělesa, zaJpsa:ného v do
tcené vložce Č. 1385. Odůvodňuje to tím, že prý obdobně j",ko knihovní 
věhtelé, jeji,cM zástavní' právo jest za'Psáno na celé kniho'vní vložce 
Č. 1385 v T., může i správce konkursní podstaty žád"ti plné uspokojení 
své přednostní poh:ledávky (§ 80 konk. ř.) z výtěžku za každou jed
notlivou lysickou součástku knihovmiho tělesa. Nejde tu tedy o útra
tový rekurs ve smyslu § 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř., nýbrž o to, jaka částka 
~ná mu, býti z nejvyššlho podiáJní: :přlkázáJn,a (§ 239 ex. ř.). Je proto 
Jeho dovolací rekurs pod:le § 239, odst. 4, ex. ř. přípustný, ale není 
duvodný, protože názor dovolacího stěžovatel·e jest mylný. Již v roz.
hodnutí č.5281 Sb. n. s. byl:o vysloveno a odůvodněruo, že přednostní 
záJkonná zástavní práva Isou zbudována na jiných zá's'"dá'ch nežli 
knihovní zástav'ní práva soukromých věřitelů. Nemůže proto věřitel, 
jemuž přísluší, přednostní: záJkonné zástavill! právo, ž<idati podle § 15, 
odst. 2, kn.ih. zák uspokolj:ení celé pohledávky z ka:ž.dé jednotlivé zá
stavy, nýbrž jen poměrnou čás,tku, která na příslušnou zástavu připadá. 
To plaU obdobně i o přednostních pohledávkách správce konkursni 
podstaty (§§ 80, 49, 50, 52 ImITk. ř.), a proto důvodně přikáza] rekursní 
soud z přihlášen.ých pohloed<ivek jen poměrnou část, jež připadá na vy
dra:ženou pozemkovou parcelu. Důsledně nepři:k<iza'ly nižší soudy vůbec 
.ok na .pohledávky účto'va'llé pod Č. liL a IV., když uznaly, že se vůb~c 
nlevztahují na vydraženou pozemkovou parcelu. DovolaCÍ stěžovatel ne
vytýká, že poměrná částka přikázaná na položky pocl L a lL jest ne
přiměřeně nízká, aní že se :položky pod llL a IV. vztahují na vydraženou 
parcelu, a netřeba se proto těmito otázkami zabývati. 

čís. 16420. 

Pojem nadržOvání věřiteli a předpoklady, za nichž možno nadržování 
odporovati podl~ odpůrčiho řádu mimo konkurs. 

Jestliže dlužník poskytne jen některým věřitelům,kterým přisluší 
proti dlužnlku pravá a dospělá pOhledávka, její zajištění nebo uspoko-
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jení aniž to může poskytnouti jiným věřitelům, a dlužnlk je si toho vě
do,n;, jde o nadržování věřitelům, jimž takováto výhoda byla poskytnuta. 

Mimo konkurs nelze podle odpůrčfuo řádu odporovati jen pro na
držování a nadržovacl úmysl, a to ani tehda, bylo-li věřiteli poskytnuto 
zajíštění na něž neměl nároku buď vůbec, nebo toho způsobu nebo 
toho čas'u. Pouhé nadržování některým věřitelům na újmu ostatnich vě
řitelů dlužníka není mimo konkurs zkrácetrlm ostatních věřitelů a na
držovací úmysl není zkracovacim úmyslem ve smyslu § 2 Č. 3 odp. ř., 
a to ani tehdy, jde-li o věřitele, kt~ři patří mezi osoby dlužnlkovi blízké 
(§ 5 odp. ř.). . , 

Jen tenkrát je-Ii zajištění nebo uspokojení za uvedenych okolnosti 
provázeno ple'tichami dlužníka a zajištěn~h.o neb?, ~s~okojeného vě
řitele t. j. určitým objektivním, ve srozurnenl se za]lstenym nebo uspo
kojen'ým věřitelem vykonaným právtrlm jednáním dlužnlka, jímž bylo 
věřitelům znemožněno, aby zlskali stejné postavení, lze nadržování mimo 
kOMurs odpírati. Prokázal-li však žalovaný v odpůrčím sporu, že jeho 
pohledávka byla pravá a splatná, náleží vždy odporujícimu věřiteli dů
kaz, že věřitel nabyl zajištění nebo uspokojení takovéto . pohledávky 
pletichami. Odpůrci pak náleží dOkázati, že mu nebyly pletichy známy. 

Pokud je odpůrčí žaloba nezpůSObilá zjednati nebo usnadniti uspo
kojeni odporujícího věřitele, jestliže ~alovaný ještě eřed zápisem ~
známky odpůrd žaloby zatížil nemovitost na sebe prevedenou tak, ze 
knihovní břemena předcházejicí řečené poznámce převyšují hodnotu 
nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 26. říljna 1937, Rv I 1195/36.) 

Srov. rozh. Č. 4545, 13265 Sb. n. s. 

Proti odpůrd žalobě, již se žalobce na žalovaných domfrhá výroku, 
že jsou povinni rukou &po!ečnou a n;dítnou trpěti, aby se žalobce u~po: 
kojil pro svou vykonatelnou pohledavkuprob. Rud-oHu: Z. st. : 5.9?~ Ke 
S přísl. z usedlosti Č. p. 5 v M. a z nemovt:tash zapsane ve vl·ozce c. 35~ 
v k., náležící ž"lovaným jako krui:ho\Oním vlastníkům každému pOI'OvtCI, 
namí:m žalovaní mimo jiné, ž.e kUlP'nísmllo'tllvu se svým otcem RudoHem 
Z. st. o uvedených nemovilostech nesJeclnali v úm)'slu zkrátiti jeho vě
leřitele "ni že jim nebylo nic a takovémto úmyslu pmdatelůvě z.námo 
a n.emohlo jim ani býti nic znám?, ježto .n,~b~lio jeh? obohodech ?~Ielll'to
váni a vedení kmh bylo obstaraval1o ctzrmt lidmI, ze po 'Jejich zadúsh, 
aby jim Rudol! Z. st. zajistil jejich pravou 'poh'ledávku, v~niklou jeclnak 
ze zápújče:k, jednak za kona11é práce v úhnnné výši 24.~14 Kč ,30 ,~, na
bídl jim jejich otec Rudo1f Z. st. dotčené nemovItosh za prlmere110u 
kupní ceruu 50.000 Kč, která byla vy:pořádiána převzeti::tlknihovních'p0-
hledávek 35.485 Kč 70 hal. a zbytek byl z,"počten :na: JeJfch pohledavku 
proti prodateli. Před U'zavřením uvedené ku'pní smlouvy pro:hl:ásil Ru
do.jf Z. st., že me:nší dluhy, které ještě má, sám zaplatí zesveho, D11mo 
to .že žalobcova pohledávka za Rudolfem Z. st. jest zajÍ'štěna na u,-e~l~ 
losti Rmlolfa Z. st. č. p. 175 v K., kde jistě bude uspokOJena. N, z S 1 
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s O u li y uznaly podle žaloby, o cl vol ae i s o u d z těchto d ů vod U: 
Podle § 2 Č. 3 odp. ř. stači k odporovatelnosti, dokáže-li žalobce, Že 

dlulžník vykonal v poslednkh dvou letech právní Jednání, které byio 
objektivně způsobilé zkrámi vě-řilele, že jím byl věřitel v čas podání 
žaloby zkrácen a že žalovaný je,st blízký příbuzný dlužníkův, a lze 
oclporov.atI i pouhému zajištění pohledávky, třebas pravé a dospělé, 
byh-h Jim věřitelé poškozeni, a stačj" že d,lužník měl vědomí, že zkra
cuje věřitele. žalovaný musí dokáza,ti·, že dluiŽník neměl zkra·covacího 
úmyslu anebo že jim tento úmysl nebyl znám a ani pn náležité opatmosti 
mám býti nemusilI. Že na stmně ,prodávajídho, t. j. Rudolfa Z. st., byl 
úmysl zkrátiti své věřitele, nemůže býti pochybnos·ti, uváží-li se, že po
sloUipil svou nemovi.tost, zapsanou ve v.I-o·žkách Č. 5 v M. a Č. 358 v K., 
svým žalov«ným synům za 60.000 Kč, které byly vyrovná'ny ,převzeti·m 
kndhovních pohledávek 3,485 Kč 70 h a 32.000 Kč, zbytek pak z"'počten 
na pohl'ed',;V'ku žalovan.ých za prodavatel'em 24.514 Kč 30 h. Již timto 
započtením pohledávek blízkých příbuzných proda'tele byl žalobce jako 
věřitef poškozen, poněvadž z majelku RudoHa Z. st., který mu ještě zbyl 
a' jenž se skládá z jedné pěhny nemovitostí, zapsaných ve vložkách dal
ších, nemůže žalobce dojfti úhrad,y, jak bylo posudkem zna-lce zji-štěno. 
Úmysl Rudol'fa Z. st. "krátiti své věřite'le je.st zejména zřejmý z toho, 
že se převod nemovHostl na žalované sta-I právě v době, kdy žalabce 
postoupil svoji pohledávku na banku »B.«, kdy tedy bylo zřejmé, že 
bude vymáhána. Postup pohledávky se stal 5. června 1934 a téh'Ož dne 
převed'l Rudoli Z. st. svou realitu' na své syny, t. j. na ža·lova'llé. Že 
prvý soud zbawvad úmysl n·a straně Rudolfa Z. st. má za dokázaný, 
vychází jasně z obsahu rozsudku a není správné, tvrd.i-li odvolatelé, Že 
se soud prvý o·nou otázkou nezabývá. Že však žalovaní o tomto zkra
cujícím úmyslu svého otce musili mHi védomost, dovodil prvý soud 
správně z to·ho, že byli v obchodě svého otce po Mta zaměstnání, třebas 
nevedli knih, že jménem otce konali u žalobce splátky na otcův dluh, 
že na účtech, které ža·l·obce vydával- na jméno Rudolfa Z. st., byl vždy 
uveden nedoplatek z dřívějších dodávek, že také znali výši otcova dluhu. 
a že omlouvali otce, že nemůže konati větší splátky, sNbujíce, že penize 
brzy při-nesou. Žal-ovaní věděli, že 1'ejich otec jest v peněžních nesná
úch, ježto jim podl!e jejich vlas.tního tvrzeni ani nemohl v)"placeti jejich 
mzdu, takže mezi nilmi proto docházelo ke sporům s otcem- a oni sami 
prý mu půj-čovali peníze. Právem proto usuzuje prvý soud, že není 
pravděpodobno, že by ",ehyli věděli, že a kolik jejich otec jest žalobci 
dlužen, když žiH v otcově spO'leč·né domácnosti a byli po l·éta zaméstnáni 
v jeho obchodě. Nepodařil' se tu-diž žalovaným dÚ'kaz, že o zkraoujidm 
úmyslu svého .otce aJni nevěděli" ani věděti nemusHi, a právem proto 
prvý soud žalobě v)"hověl. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil soudu prvé s·tolice, aby dále o věci jednal 
a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Žalovaní v prvé stolici tvrdili a nabídli důkaz o tom, že pohledávka 
24.514 Kč 50 h, jež byla v kupní smlouvě zúčtována na kupni cenu 
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60.000 Kč, byla po právu s platná, že naléhali st~le ?,a. j!ejí zaiištění 
~ se j'eJ'ich otec aby učinil konec hádkám z le pnbny vzmklym, 

a ze, "t" 
rozhodl postoupiti jim na úhradu jejich pohledavky nem~vl o.st, o mz 
jde. Prvý soud provedl sice důkazy zalovanym,1 o tom nab!zene, aI: ,a~1 
on «ni odvolací soud nehodnotily provedené dukazy a neu,clmly z]lstem, 
zda tvrzení žal'Ovaných je pravdivé, či nikoli. ~rvý soucl neuye~l pr? to 
vůbec důvody, a odvolací soud jen podotkl, ze podle odipurčlho r~du 
lze odporovati i pouhému zajištění pohledá~ky, t!ebas prav~ a d?spele, 
jestliže tím byli věřitelé poškozeni a dluzmk melo lom vedo~l.. Jel;o 
názor však .není v této všeobecnosti správný. PoskytUJe-li dluzmk ve~ 
hleli pr<tvé a dospělé pohkdáV!k~ zajištěn~ a~iž ?~ůže poslky:nouÍl 
stejné zajištění jiným vWtelú~, jde J"n o ,n~drzova~1 ~enteh, jemu: by!a 
talková výhoda poskytnuta, a Je-I: SI d,luzmk .aspo,n ve~om toho, ze ve= 
řiteli nadržuje, jde o úmysl nadrzovacl, ktery o?u~odťi.uJe od:P?r,o~atel 
no.st podle § '1-3 konk. ř. za dalších předpok~adu: ~e bylo z-"Jlstem .po: 
skytnulo p02Cději, než se dlu·ž·ník stal ne"pusobllym pl'a,tIt!, n,:bo n,e~ 
byl podán návrh na prohlášení konkursu, ,~nebo v pos!e~n.l,ch, sedes"t~ 
dnech před! tím. To platí také, neměl-II ventel n~ za]i'ste01 !,.aro~. bu~ 
vůbec n'eb-one toho způsobu nebo toho času, jenze v ta~ovem pr:p~de 
je stanovena nevývratn" domněnka, že dlužník jed.;nal v ut;Iyslu venteh 
známém jemu nadržovati. Ustanovem § 33 IW~k. r.Jest ,d~s'~edk~m za
s«dy rovnoměrného uspokoj.ení všech konkursn!ch .v~ntelu,)'~z Je u~~lem 
celého konkursního řízení a jež by byla nadrzovamm Jedllllemu ventelI 
porušena. Mimo konkurs však řečená zilsad~;neplaÍÍ'. Odpůrči ř~d prot~ 
neobsahuje obdobné ustanovem a nelze tudlz :m,m~ konkurs.odpo,rovacl 
právnímu jednánI jen pro nadržování a nadrzovacl umysl, I .kdyz byl? 
poskytnuto zajištění, na něž neměl věřitel~ároku. ,Na tom mc o.,;men,l: 
že se jednotlivé skutkové podstaty odporov<lm ?avz~Jell1 n.evyluču]I·. Z o'; 
zásady plyne jen, že n«držováni lze odp?rov~1! podl·e Jlneh~. ustanov.em 
odpůrčího práva, je-li jím zároveň splnena, I skut~o~a po~sta~a p,neh~ 
LUst'anovent. Užití § 2 Č. 3 odro ř. vš<ťk pred:po.~la,da }kr~cem _,:ent:lu 
a zkracovací úmysl dlužmí'ka. P o u' h é nadrzova~1 ,n~kol:k~ ve~l~eI~l1l 
na újmu ostatních věř>telů a úmysl talk 'j'edn,"tI, n,em vsak teste zkr,aC~llim 
věřitelů a zkracovacím úmyslem ve .smyslu § 3 C. 3 odp. r., n·ebot z~kon 
sám rozlišuje, jak plyne ze srmmáni §§ ,30 a 33 konk. L: :podle mchz lze 
odporovati< pro "krácení věHtelů a pro umy,sl zkracovacl I tehdy, 81talo-lI 
se dvě leta po případě deset let před prohlášením konkursu, kdežto od
porov'"ti pTO nadržováni anaJdržovad úmysl 1z.e. jen tehdy, st~lu-h s~ r~k 
předprohláše'nim kD'llIkursu. Kdyby madrlO'v<tcl umysl bylomoznopodradltl 
pod zkracovací úmysl, by·lo by nadržování vž~y odp~ro,v~te},"é již podle 
§ 30 kOlnk. ř. a bylo by ustanovení' § 33 ko~k. L zbytec~e, !ezto by se ~y
stačilo vždy s odporem podle § 30 kunk. r. Proto "2!ll'SI k umy~.J.~ nadrzo
vadmu přistoupiti ještě něco ji'ného, aby bylo mo;:no souditI,. ze. tu byl 
i zkracovací úmysl. Podl,e souhlasného názoru literatury I Judl'~at~r~ 
(srov. rozh. č. 4546, 13266 Sb. n. s.) se vyžaduje, aby bylo nadrzoval1l 
provázeno pletichami dlužníka a zajištěného věřitele, t. j. u;čitým o~le,k
ti'vním, ve srozumění. se zajištěným ,věři~el:.m v~ko~a:nym, J;dnanHl1 
dlužníika, 'j'ímž bylo jinému věřiteli znemo~neno zlskacnI steJn·eho za·· 
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jišt~-ní, ::jl!,~~a zjednal-Ii dlužník ve srozumění se zajištěným věřitelem 
um~le ?n~eJsI splat~ost sveha dluhu, otálel-Ii za tím účelem se zapla
cem~ JInych spk,tnych dluhů neb zaplacení to pod různými záminkami 
adklďdal ne,b zadržoval vyřiwní sporu až do té doby, kdy se určitý dluh 
stal splat~ym: ane~_o zat~Joval-H dlužník svá ak(i;va, a věřitel, jemu.ž 
~yl,? ~adrZQvano, t"-,Ii z techto o!kolností jemu známých, aby získa'l za
]l~tenl. Nel~~_ t;, ?vsem r~:eznávati mezi zajištěním, na něž věřitel měl 
~arok, a zaJl'sten~'m; na nez neměl nárok, a v druhém případě pHpUlSUti 
umy~1 zkracovacl, I. kdyby nehyly prokázány pletíchy. I když věřitel 
nem,a l~aTQlk na z.ajJ,štění své rj'ina1k s'Platné pohledávky, může zaFštěnf 
kdl~~h d~síci zažalováním splatné pohledállky a -návrhem na exekuci 
z~Jlstavacl neb uhr~ZQvací na m<lJjetek dlužníka. Dlužníku, o jehož opráv
nenl zaplatIl! pravy a spl'atný dluh bez zřelele na ostatní věřitele ne
".!ůže, býti pochybno~ti, m;,sí býti přiznáno i právo, aby, nemá-li po
trebne h?tovOSh, 'I?oznou za.lobu a exekuci odvrátil zajištěním věřitele. 
Nelze prece n« nem spraveclHvě žádMi, aby se dal žalovati a exek
voval! pro pohledávku, jejíž trváni a splatnost sáJm m-nává a twk si 
~p_ůsobil zbytečné útraty, a to jen proto, že jsou tu ještě ji~í věřitelé, 
j'ez JSOU' ve vyt;'áhání svých pohledávek méně dbalí. Uvedené úvahy 
plat! ~teJn?;t merou, zda je zajištěn obyčejný věřitel, či zdia se dostalo 
zaJlstenl venteh, který patří mezi ooSohy dlužníku blízké, Zákon "ni blíz
kt~ osobám ne~kládá, ab~ se zapl«cením nebo zajištěním svých prav
dwych _a s!plMnych poohl'edavek čekaly, až je předstihne jiný věřitel, jen 
PľO:o" ze j~'Ou, o",?:bami dlužníkovi blízkými. Podle zákona jsou osoby 
dluz_m~u bhzke, P':l, odporování proti jiným osobám jen potud v nevý
hode, ze JIm naleZl dokazovMi nedostatek sUJbjeklivních podmínek Ood
por'Ov~ní pO,dh' §§ 30 č .. 3, 33 č. 2, 34 Č. I ikonko ř. a podle § 2č. 3 
odP: L Dlu,zn,lkov~ plehchy záleží však v především v určitém objek
t~~n_ll~ jedno;nt dl'llZntka a pro,to, jakmile žalovaný pwkázal, že jdle o za
]I'ste,m praveho a splatného dlulhu, má podle obyčejných pravidel' prů
vodn~?římě o tom, že tu byly pletichy odporující věřitel jako žalobce, 
mlml! J,eho ?dpůr:e. Tomu náleží, bude-li třeba, jen protidukaz po swb
j'ektwnI strance, ze mu dokázané cllu~níikovy pl'etichy nebyly zná>my. 

V souzené věci nejde arci o zajiiitění, nýbrž o uspokojení tvrzené 
pohledávky žalovanýoh, a to tím, že jejich pohledávka byla zúčtová:nl 
na l<upní cenUJ za nemovitost, kterou dlužník žalO-Vilným za tím účelem 
prodal. Avšak na tom nezáleží. S hlediska ostatníoh věřitelů není roz
ho,~,~j!cí, z?:a j~ pravá? spl,atná poMedávka na dlužníkově majetl<u jen 
zajlsten,a, Cl zda takovouto pohledávku dlužník přimo zapl8!til, nebo na 
její úhradu postoupil! věřiteR přímo do vlastnictví část svého majetku 
odpovídající svou hodnO't'ou výši zapravené .pohledávky, Újma ostatních 
věřitelů jest ve všech uvedených připadech tat<iž, že byl totiž uspoko
JOova-cí fond pro všechtny věři,tel'e zmenš·en o část hodnoty aktiv dluž
ní:ka, k!::é bylo UJP?třoeben.o neb jež ~yl« vyhrazena pro uspokojení ji
neho ventele. Ro,zdll Jest Jen v t.om, ze v Jednom případě bylo věřiteli 
poskytnuto právo oddtělné, v ostatních případech však právo vylučovací. 
Proto také zá'lmn (§ 33 ikonko ř.) při odporovánoístaví uspokojení, jel 
se stalo od·chylným zpúsobem, zcela na roveň zajištěn,í, na něž věřitel 
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neměl nároku a dovoluje odporovMi pro n«držování za stejných 'před
pokladů, «le jen v konkursu. Zde má úsp~šné. 0ddP?r?Vání J

b
' en

l 
ten úči!Qe~, 

_ bude věc které věřitel od'Porovatelnym Je l1aO!m na> y, zase vra-
ze, - .. b d t' b cena do všeobecného uspakojovaCÍ'~~. jo'~du a _:;e JI ue ~po re eno 
k rovnoměrnému uspokojení všech ventelu, I ventele, Jemu: byla od
chylným uspokoj~ním nador!ován:~, neb~ť pO?I'e §§ 44 konk. 1'. Jeh~ po
hledávka zase oŽIVne a muze se Jl ,do~ahatl Jak.~ ~O~~~"'SOI pohledavky. 
Mimo konkurs vŠ8!k byodporovám melo zcel" J,ny ucmek, Mbof tu b~ 
n8!byl zvitězivší odporující věřitel nároku, a:by se ulspokoJl1 exekUCI 
z toho, co nadržováním ze jmění dlužnika u~lo, be~ ,zřetele na ?ohle
dáV'ky osta,tních věřitel'ů, zejména na pohJ.edavku ventele, Jet;'ill'Z byl·~ 
nadržováno, Odporující věřitel by tedy ~vý;n; odporem dosahl pr~~e 
toho, co vytýká věřiteli, jemuž bylo nadrzovano. K tO'n;u ho ;nemuzc 
oprávňovati pouze to, že se uspokojení ~talo odch)r!;n~m ~pusobem. 
S hlediska poctivého věřitele, .který .. c?ce J:~, uspoko]e:nI .sve~1O d:u?u 
a nechce těžiti z pletich na újmu ~I,nych v_er,llelu, ncO! mc :ava~neho 
v tom, dá-Ii s,i _ ježto je dohodnut s dluz!Q1kem,~ebo poneva'd'z pla
cení sa:mo není možné _ na mí'stě toho, co ma byh zaplaceno, poskyt
nouti něco jiného, Předpokládá s'e ovšem, že se věřiteli nedostalo na 
majetkové hodnotě dJ.užn·ílka více, ,ruež činí maJj~tk_o,:á hlodno~a toho,?ač 
měl nárok neboť dosMl'-li více, by,]a aktIva dluzmka zmen'sena o v~c~, 
než byla ~menšena jeho p«siva, a; nejde již jen o pouh~ nadržo,vaIT1, 
nýbrž také 00 zkrácení věřitelů 'Předpok~!áda,~é v § 2 odp; 1'. a lze tomu 
odporovati za podmínek v dotčeném predplsu stanovenych. , . 

Nižší soudy se neobíraly věci s výše uvedených hledIsek a ~euČ1>n11y 
v té pfí!Či'ně nutná skutková zji-štění, zejména, z,da byla tvrzena pohle·· 
dávka žalovaných, na ni,ž bylla kupní cena zuč~ovana:, po pr_avu, a 
splatná, zda žalov8!ní trhovou smlou~ou n:eo~drzel1 n~ ~,o.dnote VICC: 
než čin.ily žalovaným převzaté k~lhovm pohl~da:,ky a vyme~ek a vlastn~ 
pohledávky z«účtované na kupn! cenu, ." z_a J"~YC? okolnoslt by;a ~Ui:m 
smlouva sjednám, Nižším soudum take uslo,. z:e }a'lo~cI saml ploe~~e:h, 
že žalovaní. ihned po kupní smlouvě (tedy Jeste nez byla odipur~1 za
loba v pozemkové knize pozn8!menáJna) koupenou nemo~lto'st. pre,dlu~ 
ž.iH tak, že dluhy již dines ,přesahUlj'í' kupní cenu 60.0~0 Ke. _Am to nen! 
bez výz;namu. Přesahují-li kOliho,vní' pohJ.eciávky a Jln,a b;emena, Je~ 
předcházejí poznámce odpůrčí ~al?by, hlOd!n;~~UJ nemo~l~oslt a ne~.z~-l~ 
proto očekávati, že zbude z m021neho neJvysslho :podanI za nen:ov~tosh 
po z8!placení knihovníoh pohledávek ~ ~řemen nec? na Ulsrp_okoJem po
hledávky příslušící žalobk)"nI, Jest JeJI zalobu z«mltnoul! JI'Z .pr? ~nedo
statek její způsobilosti zjednay ne:b aspo~ us~ad~:tt! ~spok~Jem zalo~
k)"ně. Bude tudícž i v ,tom sn:~!~,;cmlh, pre'sna zJI,ste~1. Nem pro~o, vee 
pro nedostatek takovychto z~llstenl zrala k rozhodnutI (§ 510 C. 1'. c,). 

čís, 16421. 

Neučinil-li pojistník takové opatření mezi živými, z něhož ,?y ?b
myšlený nabyl již za pojistníkova života přímé~? ná~oku.;'ll' POJistite
lovo plnění, náleží majetkoprávní nároky ze zlvolnl Pojistky, kterou 
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by~o. d vol a t e ln ě obmyšlena třetí osoba, do konl<iursní podstaty 
pOj~stníkovy bez zřetele na tQ, zda a jaké prohlášení podle § 23konk. ř. 
spravce konkursní podstaty učiní. 

, Zemřel-Ii v takQvémto případě pojistník, na jehož jmění byl prohlá
~en konkurs, ve lhůtě vytčené v § 150, odst. 3, zák. o poj. smlQuvě 
c. ,501/1917 ř. z., aniž před tim jménem označený obmyšlený vykonal 
prav~. vs~upn dQ PQjistné smlouvy na místě pojistníka, náleží nárok 
z pOjlstne smlouvy do kQnkursní podstaty a obmyšlenému nepřísluší 
proto !'onkursní podstatě nárok na vyloučení poJistné sumy (§ 47 
konk. r.). 

Jak může dQjíti k postupu životní pojistky za živQta postupníkova 
ve prospěch obmyšleného. 

(Rozh. ze dne 26. říima 1937, Rv I 1294/36.) 

",' ,l0sef S. byl p~dle pojistky ze dne 20. března 1923 pojištěn u č. po
Jlstovn~ vP. n;a z!'Vot na častku 10.000 Kč. Poji'štěná č<Íistka měla bJ'ti 
p? POJI~tnIkove smrl! vypl'acenw jeho nyní žaJlovamemu synu, nezleti
lemu Ml'1osl'a,vu S. K návrhu Jos'e!a S. byl usnesením kmjskéh.o soudl! 
v J. ze dne 18. června 1934, Č. j. K 19/34-1, vyhlášen na jeho jmění 
konkurs a kOlnkmsnim správcem byl jmenován ža,loboe Dr. Ch. úpadce 
Jo,se! S. dlne 6. července 1944 zemřel. Poručníkem nezl. Miloslava S. 
byl, ustanoven Dr. H., advokát v J., a spoluporučnicí maťka žalovaného 
Bo'zena S. T~Tdě, že žallovaný n,epouži1 svého pniva příslušícího mu 
p'odl; § :50 zak. o pOJ. smlouvě č. 501/1917 ř. z., aby se svolením po
J1's,tn:kovym ~a nllhmdu odkupní ceny konkursní podst<ltě vstoupil na 
ml:s,te p0J1'stmka v POJI,stnou smlouvU! do měsi,oe ode dne, kdy byl vy
hlasen konkurs, a že proto pojištěná č:'!stka náleží celá do kon'kursní 
podstaty, domáhá se žalujkísprávce konlkursní, poclstaty Dr. Ch. ža
lobou,. aby žalovaný byl lliZ?án povinným s:voli t.i k tomu, aby byla ža
lobCI J~-ko spravc! konkursl1l podlstaty pozůstalosti p'Ú josefu S. vypla
cena častka 7.670 Kč 55 h s přís!. ze sirotčí pokladlny okresního soudu 
vl,' kam j! P?Fšťovna po smrti úpwdlcově složila. So ud p r v é st 1)

II c e zaml!]. za'lohu. D ů vod y: Ve spom jde jen ° t'Ú zda vyplacená 
pojistka n·áleži do konkursní podstaty pozústal'Ústi po J'o,Sefu S:, či ni
koho Jest nespomo a soud zFšťUlje poji'stkou č. 15941 ze dne 20. březm 
1923 č. pojišťo,vny v P., že Jose! S. Uizavřel po~'i'stku -na život na 
1O.ll?O Kč splatných 25. únnra 1948, do'Žije-1i se poFstní:k jo,sef S. u"e
deneho cine, a kdyby zemře'!. kdykoli clří"e, měl býti pojištěný kapitál 
,hnedi;po Jeho úmrH vypl"cen obmyšlenému jeho synu Mtlo's)avu S. (ža
lovanemll'). Podl,e dotčené poji,stky by"" poskytnuta na ni zápůjčb 
2.180 Kč. josef S. zemřel dne 6.červenoe 1934 a na vyzváni okresního 
soudlu v J. převeclj.a č. poji'šťovna splatný kapitál pojistky v částce 
7.670 Kč 55 h na šekový účet sirotčí pOkladny uvedeného okresního 
souelu pro žalovaného. Dne 18. června 1934 byl prohlášen k'Úukur's na 
r~:ě'l1'í' Josefa S; Podle těchto zjištění nastal v souzené věci pojistný 
pnpa-d dne 6. cervence 1934, kdy Jose! S. zemřel, a podle poji,stky při-
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padl pojištěný k"pitál obmyš1enému Mi,loslavu S. (žalovanému) ihned 
po smrti jeho otce Josefa S. Po~,išťovna t~ké cel'ou sh'Úr::, uvedenou 
částku která z pojistné částky zbývala, prevedla do SlwtCI pOlkladny 
pro žalovan'ého, čímž uznával'a pouze právo .. ~alované~o jako ~bmyšle~ 
ného. Od 6. července 1934 nebylo' tu! tecly ]I'z smlu'Vmho pomem mezI 
Josefem S. a pojišťov'~ou:,nýbrž .P?urze m.~zi žalovanÝ?". a poFš~ovnou" 
a ta byla povinna zbyva]lCl k"pl'tal z pOJl,stk)' vy,~latItI p,ouze Jen;u " 
také jej do sirotčí poklladny pro~ého vyplatll.~. Z~,jo~~'"Y nab,Yl]ako 
obmyšlený práva ze sml'Ouvy, pkm!,]e nas,talp0]liStny pnpwd, ;. J. Ihne? 
smrtí Josefa S., a nepotřebo,val vy:kon~vatl, podle § ,1.50 zaJk .. ~ PQJ·, 
smlouvě právo, aby se S'voleil1'lm POIJ'lstnJikovym ,vstoulpll v POJ,ISt~OlI 
smlou"u. žalobce by měl ,snad uMok Ha od!~UpnI hodnotu, ,ne,"::" vsak 
nároku na cel'Úu Ipojistlm. Nároku .n:a odklli~?} ,hodnotu s,e vsa,k ~alobce 
nedomáha.]', nýbržsičinH nárok ma celou POJls,tenou sumu. K n,l vsak ne
měl a ,nemá práva, poněvadž ani JO'sef S. neme]. tako~.~hoto prava; neboť 
pO'jištěný kapitál měl dostati t"prve roku 1 948. POJ1~ťov?a take nev"y~ 
pl'atiIa odkupní hodnotu, nýbrž celou pOJIstku: Za vyhoeneho s.tavu vec! 
nepatři vypl'acená pojistka ani db pozůstalosti po J~,sefu S., wm do kon
kmsní podstaty. Hledíc na to, co uN'eden?, nepotr~b?v<ll s,; ,~o,:d ,za-

. bývati dalšími okolno,stmi .oběma stranamI tvrzenyml, nenl-ll zalob~ 
odůvodněna již z vyložených dlů\'odů. O d vol a c í sO u d potvrdll 
n"padený rozsudek. D ů vo d y: Jde O' pojištění ve prolspěch třetí ~s,~by: 
ve smyslu § 132 zákč. 501/1917 ř. z. Podle dotčeného U!st<lnovell1 tretr 
osoba, v jejíž p'fOlspěch se ,poji,š:ěnísjed,n~yá. (obmyšlen)) .. nabývá, n~ 
ustanovuje-lí. smlouva jinak, prava na P'oJI~tltel~~o Ip~n~m t;prv~ VZ~I
kem poji,slné příhody. ToU! bylo, v souzenem pnpade un;.rtl pO~'llstnjka 
Josefa S., n<lstalé před 25. únor~m,l948. )o.se1S. dne,5. se.rve~oe 19~4 
zemřel a tím žal'Úvanému j"ko tretl os'Obe vzn!lklo pravo zadati na po
jišťo'Vně plnění, t. j. za;placení pojištěné jjlstiny. Pojišťo~na twké. tot~ 
jeho právo' u~nala, složívši pojištěnou ~um~ pro ž~lovaneho. clo sUOtCI 
pokladny. Jde toliko o otázkU!, zdJ~ prayo ,z~llovan;~o nezamklo proto., 
že předJ úmrtím pojistníka byl na JehlO Jmel1l vyhlase,; konkurs; Od~~
I<lCÍ soud je toho názoru, že vyhhí:šení konkursu nemelo, t~o~yto .. UCI~ 
nek. Pojistná smlouva trvala Í' po vyhláše~í kon~ursu dale, )ez~o JI am 
POlj'Í'stitej. sám nezrušil (§ 29 řeč. zak.),.~m ?d ni neodstoUlpl1 s.am k~~
kurs ní správce (§ 23 konk. ř.). Z pOjl'stne s'~louvy vzmk~, J,wk vy~e 
uveeleno, úmrtím pojistníka náwk žalo,:aného p'~o .osoby treh n~ ~y
platu pojištěné jilstíny, která právě hl edic na to, ze Jde oosohu tretl a 
nikoli Ú' úpadoe, noenaleží dlo' konkmsní podstaty ('srv. Barts,ch-Poll~, 
str. 171 209). Ustanovení § 150 řeč. zak. se ,na s,ouzen,ý případ nehodl, 
ježto p~ji,gtník za lhůty tam stwnovené zemřel a tím Mstal pojistný pří
pad, takže nebylo již potřebí, aby žal'Úv"ný prohlásil, ž,e vstupuje v po
jistnou smlouvou místo pojistníka. Z vyložený,ch dů\'odů nevyhověl od
volací soud žal'obcovu odvolání. 

N e j v y Š š í s o II cl uložH soudu prvé stolice další jednámí a 'nové 
rozhodnutí. 

Civilu! rozhodnuti XIX. 
83 
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Důvody: 

Mwj-etkoprávní nároky ze životní pojistky, kterou byla odvolatelně 
obmyšlena třetí osoba, náleží podle § 3 konk. ř. Č. 04/1931 Sb. z. a n. 
do konkursní p"OClst<rty pojistníkovy, poněvadž obmyšlenáosoba nabývá 
nároku na plnění pojistitelovo. podle §§ 132, odst. 1, a 167 Č. 26 zwk. 
č. 501/1917 ř. z. teprve doslavením se poji>stné příhody, nebylo-H ve 
smlouvě lIstanov·eno 1·;mik. Do té dhby jest poji'stník (§ 132, odst. 2, 
zák. Č. 501/1917 ř. z.) oprá"l'něn nakládatí s pojistloo.u> a pří1slUiŠi mu 
veškeré nároky z pojistky. Nerozhoduje, zda a jaké prohláŠ'eni uČÍ<ní 
správce konkursní podstaty pojistníkovy podle § 23 konk. ř. Č. 64/1921 
Sb. z. a n. Neboť prohlásiJ>..li se, že '.'stupuj.e do .pojistné smlouvy, pa-tří 
samozřejmě majetkoprávní nMoky pojistníkovy z poj-islky db konku>rsní 
podstaty. Od:stoupil--li od s:rnlouvy, změnil pouze 'podll·e § 23, odst. 2, 
konk. ř. původní vzájemné nároky v nároky jiné, wž vá'že i úpadce též 
co do jeho mimo konkursního jměnL Obmyšlená, jménem uvedená osoba, 
můžeodN"rMiti zabrání maJjetkOiprávních nároků pl>ynoudch z pojistky 
do konkursni, podstaty tím, že pod,]·e § 150, odst. 1 a 3, a § 167 Č. 27 
zák. Č. 501/19-17 ř. z. vstoupí do poji,stnésmlouvy do jednoho měsice 
od prohlášeni konkursu způ,sobem uv,edeným v odst. I § 150 zák. č. 501/ 
1917 ř. z. To se v souzeném případě nestalo a nelze to omluviti' tím. 
že ocl pmhlilšení. konikursu clne 18. čerV'na 1934 do poji'stnikúva úmrtí 
dne 6. červenCe 1934 uplynula j.en krátká dloba, v niž prý neby.! nezle
mé 'Úbmyšl·ené osobě ustanoven kloUsní opatroV'ník, jenž by byl mohl 
provésti za nezletilého vstup do poj-i>stné ·smlouvy. NebOť zákon. v té 
přiČÍ>tl'ě nerozlišuje, aost"tně ta,to překá'žka není objektivní> překážkou 
vča,sného vstUlpll clo pojistné smlouvy (§ 878úbč. zák.). Že vstup dO' 
pojistné smlouvy lze pro·vésti jen do té doby, dokud: se nedo,stavi,la po
jistná příhoda, jest nepochybné. Neboť dostavením se pojis1tné příhody 
se končí, poji,stn>ý poměr a obmyšlená oSOlba nabývá přímého nár·o,ku na 
plnění poji,sHtelovo (§ 132, odst. 1, zák. Č. 501/19117 ř. z.) aJ nemůže 
ji'ž ani splniti předpoklad § 150, odst. 1, téhož zákona, poku-d vyžaduje 
osobního svoleni po'jistníka,. Přes to, že obmyšlený žalovaný nabyl clo
slavenim S,e pojistné příhody přímého nároku nasplněníl, nenabyl ho 
zoela neomezen,ě, nýbrž jen v taklo'vém omezeném stavu-, jaký tu byl 
v době diostavení se pojistné příhody. Tehdy již byl nám-k teu za,saž1en 
konkursem, náI>eŽel do konkursní podstaty aJ n<rkládiati s ním byl opráv
něn j'ak správce konkursní podstaty pojistnílklovy. Je to stav obdiobný 
tomu, jaloo kdyŽ pojis,tnlík zaUžil nárok na plnění zásta·vnhn právem. 
Nabyl-li tedly žal'ovaný nároku tra plnění, zabraného do konkursní> pod
staty, nemůže trvati na plněni pojistné sumy, nýbrž může se domáhati 
jen takových nároků, které mu přítsluší podle konkursního řildu. Nejde 
tu ° obligaJčni nárolk na vy]ou1čeni podle § 47 konk. ř., pouěvad~ to není 
nárok, který by v době vyhlášení konkursu u<Jbyl náležel úpadci. JWký 
jiný nárok snaJd pří,sluší žalovanému pod-Ie konkursniho řádu, neJ:ze tu 
řeši1tj" .poněvadž nenamítal, nč jinak ,svůj nárok oipÍ1rá. Než v,ě-c přece 
není ještě zralá k rozhodnutí. Nárok odvol'atelné obmyšlené osoby ná .. 
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leží do pojistníkovy konkursni podstaty ovšem jen potud, pokud po
jistn,ík neučini"l takové opatření mezi živými, z kterého by byl obmyš],ený 
n<rbyl již za života poji·stnííkova přímého nároku ·na plnění' pojistitelovo. 
To se múže státi různým právním j,ednáním, zejména i postoupením 
nároku (§ 1392 obč. zák.), a postup se může státi i mlčky (§ 863 obč. 
zák.), anebo i pouhým odevzdáJním pojistky odvolatelně obmyšleno' 
osobě. žalovaný tvrdil, že poji,stka s vědomím a souhlasem pojistníka 
byla v době vyhlášeni konkursu ji'ž aspo,ň po dobu tří let v rukou matky 
žal'Ovaného Boženy S. s tím určením, aby po ,pojistníkově úmrtí po
jistku zpeněži>Ia ve prospěch nezletilého syna (žalovaného), že pojistník 
nepočítal ji,ž řadu, let s d"tč~n.ou .pojistHoou pro sebe a .žet;eplatil, pre~ue 
pm nedostatek peněz, nýbrz z,e)e. 'PlaÍlI~ ma!ka.:~b~mysle[tJe?~ .. rlm ,VStnl 

se nižší soudy nezaobývaly, ~~uc,~,ly potrebn~ zj1s!em ,a ~~!es:ly I otazk;l, 
zda 'snad tímto zpusobem UC1'llne ,neposto-upll popstmk JIZ pr,eal vyhla
šením konkursu nárok na plnění poji,sti·telovo žalovanému. K doplněni 
Hzení v té příč,ině byl proto- nej'en napadený rozsudek, aI>e i rozsudek 
prvého soudu (§ 510, odst. 1, c. ř. s.) zru,šen. 

čís. 1642.2. 
.-." '?i;~~;:;"7---, - 1 , , 

Podstata postupu pohledávek z účtU, na něž postupnlk (peně,i.llí 
ústav) poSkytuje postupiteli úvěr a které JSOU určeny k zajištěni úvěl'U 
poSkytuutého postupiteli, záleži na rozdll od zmocnění k inkasu (inkaso
mandátu) v tom, že se postQUpená pohledávka pokládá ve vztahu k po
stoupenému dlužnlku za pohledávku postupnlkovu se všemi věřitelskými 
právy, zejména s právem vybrati a SOlIdně vymáhati postoupenou po
hledávku vlastnhn jménem a na účet postupitelův. Postoupený dlužnik 
jest povinen plniti postupníku celou pohledávku a nejen to, co má po
stupnik za postupitelem ještě k pohledáváni. 

I když byl úvěr poskytnutý postupnlkem postupiteli úplně uhrazen, 
nepřechází pohledávka postoupená k zajištěni úvěru ipso iure na po
stupitele. Postupitel má v takovémto připadě proti postupnlkovi jen 
obligační nárok na zpětné postoupení (recessi) celé pohledávky nebo 
jejího zbytku anebo na vydání částky, která mu byla postoupeným dluž
nlkem zaplacena nad úvěrovou pohledávku. Dokud postoupená pohle·
dávka nebyla zpět postoupena, nenl postoupený dlužník oprávněn platiti 
jinému než původnímu postupníkovi. 

(Rozh. ze dne 26. října 1937, Rv I 1034/37.) 

Firma Ing. J. H., společnost s r. o. vÚ., dodaJla ž<rlované fi"fmě »N.«. 
zéllpsanému spo,le'čeuSltvu s ruč,ením omezeným v p" na její obJednávku 
větmcí zařízení, za které účtovala 18.810 Kč. Účtovaná částka byla po
stoupena diskontnímu družstvu ,při Č. bance v P. ,se všemi prá:vy. Ža
lovaná finma vza'la po'stup pohledávky na vědomí a prohlásila dopisem 
z 25. ledna 19-32, že účet mmává za správný a že platy naň bude Hoo.nati 

83' 



- Čis. 15422 -
1316 

jedině přímo uveclenému družstvu. Na dokenou pos'loupenou pohle
dávku bylo však do 3. října 1937 jmeno'vanému postupníkovi zaplaceno 
tolIko 5.000 Kč. Tvrdě, že mu byl nedoplatek pohledávky za žalov"nou 
firmou postupníkem dále postoupen, clomáhá se žalobce na žalované 
zapla'Cení 13.810 Kč s přísl. Proti žalobě namHla žalovaná, že se ,postup 
účtu z 25. ledna 1932 stal pouze k zajištění úvěrní pohledá",ky, že nešlo 
o skutečnou cessí, nýbrž toEko o příkaz k inkasu pohledávky. V srpnu 
1932 žádal íng. H., aby žalo,vaná poukázala di'skontnímu dmžstvu pouze 
5.000 Kč na úplné vyrovnáni pohledávky, kterou toho Času diskontní 
družstV'o ,proH němu mělo, a "by ze zbytku poMedávky uhradHa jin~ 
závazky firmy Ing. J. H., spol. s r. o. Když žalovaná žádala k tomu 

. o výslovný souhlas diskontního družstva, dostavil se k ní účetní diskont
ního dmž'stva V<iclav B. a výslovně prohlásil, že se dislko,ntní družstvo 
spokojí splátkou 5.000 Kč a že souhla'sí s tím, aby se zbytku pohle
dávky upotřeb no k ji,ným účelům. Byl tedy PQstup resp. mwndát k inkasu 
odvolán a diskontní družstvo nemělo proH žaJ!o'v<rné firmě daI.ší'ch ná
roků a nemohl proto ani býti takovýto nárok platně postoupen. Žalo
vwná tudíž právem poukázala zbytek účtu podle di,sposic firmy Ing. J. H., 
spol. s 1". 'O., jiným věřitelům téže fi'rmy. Ostatně bylo· pro žal'Ovanou 
rozh'Odující, koUk čil1na skutečná pohledávka di,skontního družstva prQti 
firmě Ing. H., spo'l,. s r. o., v době, kdy ing. H. žádal, aby mohl, postou
pené pohl'edávky užíti na úhradu jiný,ch závazků. S o udp r v é s t o
l i ce vyhověl žalobě, o d vol ac í s ° u d zamítl žalobu. 

N e j v y Š š í s ° u cl obnQvU rozsll'dek sIQudu prvé stolice. 

Důvody: 

Bylo zjištěno, že firma Ing. J. H. byla s diskon,tním dmžstvem pn 
Č. bance v obchodním spojE'llí tím Zipůsobem, že měl-a u dru~stv" úvěr 
na podklaclě eskontu obchodnich pohledávek, že postoupila mu k za
jištění tohoto úv,ěru různé účty (p'OhIedávky), mezi jinými i svou. po
hledávku 18.810 Kč za žalovwnou podl'e účtu ze dne 25. ledna 1932, 
a to tištěnou doloŽJkou na účtě, že žalovaná vzaIa postup ten na vědomí 
a prohlásila, že účet uznává za správný, že naň dne 3. října 1932 za
platila částku 5.000 Kč, a konečně že družstvo postoupilo zbytek po
hled"vky 13.810 Kč žalobci postupní listinoU' ze dne 4. ledna 1935. 

Dovolací soud schvaluj e závěr 'Odvolacíh'O soudu, že se postup pohle
dávky diskontnímu družstvu stal, k zajištění úvěru po'skyln1.l,tého firmě Ing. 
J. H. a že tedy nešlo ,o pouhé, zmocnění družstva I< vybráni (I< inkasu). 
Tomu n<rsvědčuje, že šlo o obvyklý postup účtů, n,a něž družstV1Q po
skytovalo úV1ěr, že se postup stal dolol'ckou natištěnou na účtě a že o něm 
byla dlužnice, žalovaná, mědoměna. Podle pravidel podi.vých S'tyků 
(§ 914 ,obč. zák. a čl. 278 obch. zák.) jest twkovémUlto postupu k za
jištění úvěru, když ani nebylo tvrzeno, že bylo něco jiného, zvlášť ujed
náno, rOZUlměti tak, že postupnik má vlasíním jménem a na účet postu
pitelův vybrati p:ostoupenou pohledá"'ku a, je-li třeba, i soudně vymá-
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hati, a tedy že úvěrová pohledávka postupníka za postupitelem trvá, 
pokud nenÍ' uhrazena vybranými, penězi' (srov. Č. 10765 a 8895 Sb. n. s.). 
Podstata takového postupu záleží na rozdi! od zmocnění (mandátu) 
k inkasu v tom, že se postoupená pohledávka pokládá V'e vztahu k po
stoupenému dlužníkovi za pohledávku postupníkovu a že má postupník 
veškerá práva, která přísluší věřiteli. Dlužník musí tedy plniti' jen po
stupníkovi vše to, co měl plnit[, ,postupiteli, a zaplatiti celou pohledávku, 
nikoli jen to, co má po'stupník za postupitelem }eště k požadování, 
zejména, když ji výslovně uznal vůči postupníkovi, za správnou (§ 1396 
obč. zák.). Postupitel má obl,igační nárok proti poslupníkovi, <rby mu 
po úhradě peněžitého úvěru penězi vybranými, z postoupených účtů zpět 
postoupil cdou pohJ,edávku nebo její zbylou část, anebo aby mu vydal 
částky, které mu byly nad úvěrovou pohledávku dlužníkem zaplaceny, 
ježto hy byl jinak bezdůvodně obohacen (srov. č. 14835 Sb. n. s.). 

Dokud postoupená pohledávka nebyla zpět postoupena, není dluž
nik oprávněn pl'atiti jinému, a třebaže byla pohledávka postupníkw za 
postupitelem úplně zaplacen'a, nepřechází- ,postoupená pohledávka ipso 
iure na postupite'le zpět, nýbrž jen, dojde-H k rece'ssi pohledávky. Bylo 
zjištěno, že debelni zů'statek firmy Ing. J. H. ll: diskontního družstva 
byl platem 5.000 Kč ze dne 3.· října 193-2 úplně vyrovnán, že firma od 
té doby do 4. ledna 1935, kdy byla pohledávka postoupena žalobci, 
nebyIa Ll družstva' nic dlužna a že žalovaná podle disposíc postupitelky, 
firmy Ing. J. H., zbytek pohledáNky 13.810 Kč po 3. říjnu 1932 vyplá:
cela jiným věřitelům řečené firmy. že se stala před tím recesse postou
pené pohledávky, nelze usoudIti způsobem každou poch)"bnost vylu· 
čujícím (§ 863 obč. zák. a čl. 278 'obch. zák.) ze skutečnosti odvolacím 
soudem zjištěné, že totiž úředník družstva B. za Um účelem k dlužnici, 
žalované, se dostavivší, prohlásil-, že postuipníkova pohledávka za po
stupitelem bude pla,tem 5 . .000 Kč úplně vyrovnána, neboť duV'ody, proč 
taJk učini'l, mohou býti různé, zejména však když nešlo o úřední.ka druž
stva a'ni o- obch.odní zmomění podl,e čl. 47 obch. zák. Žalovaná ani. 
l1'etvrdila vnějších oko'lnosU, z nichž by moMa usouditi na zmocnění 
mlčky, totiž že družstvo na příklad tohQto úřednfka - ne prokuristu -
v podobných věcech pmvid:elně vysílalo a jeho jedn~ní dodatečně schva
loval'O. Jelikož se tedy recesse dříve nestala, mohlo dmžstvo zbytek 
postoupené pohl,edávky postoupi,ti žalobci a ten jest legitimován k ža
lobě, již se domáhá na žalovwné zaplacení postoupeného mu účtu. Není 
ani třeba zabývati se otázkou, zda a kdy byl nárok postupitelkyně firmy 
Ing, J. H, proti družstvu na Zlpětné postoupení (reces-si) pohledávky 
žalobcem zabaven a přikázán k vybrání, jelikož, jak zjištěno, zbytek 
pohJ,edávky byl družstv,em žalobci skutečně postoupen postupnf listinou 
ze dn'e 4. ledna 1935. Dlulžnik není oprávněn namHaJt,j po'stupníkovi ta
kové vwdy smlouvy ,o pOStUlpU, ikterésm,' uplatňovati jen smluvce, til!k 
na' pL že nebyla závazná" poněvadž 0' n,í, nebyla žalovaná vůbec zpravena, 
a že se memohla pravop1'atně Ulskute'čniti, poněvadž v době, kdy byla 
Ulskutečnéna, diskontní družstvo nemělo ,proti žalované vůbec žádného 
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nároku, neboť dlužník při smlouvě o postupu není smluvcem, nýbrž 
může j-en uplatňovati takové vady, jež by ~.pílsobily nicotnost smlouvy 
o postupu (srov. Č. 2876 a 9736 Sb. n. s.). Nicotnost smlouvy však 
nebyla namHána. 

čís. 16423. 

Usnesl-Ii se věřitelský výbor, že uznává určitou pohledávku jako 
pohledávku za podstatou, byl nárok za podstatou určen podle § 126, 
odst. 1, konk. ř. a jest Um vázán i správce konkursní podstaty. 

útraty za projednání pozůstalost~ které přísluší notáři jako soudnímu 
komisaři, nejsou pohledávkou za podstatou ve smyslu § 49 Č. 4 konk. ř., 
byly-li úkony soudního komisaře vykonány před prohlášením konkursu 
na jmění pozůstalosti. Nejde o obohacení konkursní podstaty, nýbrž 
o obohacení pozůstalosti. 

(Rozll. ze dne 26. října 1937, Rv II 490/36.) 

V pozusta-lostním řízeni po Františku G., z·emřelém dne 8. listopadu 
1933, byl žalubce ustanoven soudním komisařem k projedn:>ní POZll
stalosti. Usnesenim krajského soudu v M. O. ze dne 11. července 1934, 
K 44/34, byl prohl'ášen konkurs na pozílstailost po Františku O. Odměna 
žalobce jako soudntho komisaře· částkoll 76.636 Kč 60 h byla pravo
platně určen.a, a to již po prohlášení konkursu. Tvrdě, že by na práce. 
které kona·l jwko soudní komi'sař, v zájmu všech věřitelů, jež by se mu
sely v konkursním řízení stejně provésti, phpadala odměna 55.439 Kč 
80 h, na něž obdržel zálohou. jen 22.000 Kč, že by tedy byl.a kon.kursní 
podstata o částku 33.439 Kč 80 h obohacena, kdyby nebyla žal\lbci 
vyplacena, a že se i věřitelský výbor, když mu konkursní soud nařídU, 
aby věc tu proj ednal, usnesl, že uznává jako -odměnu 42.000 Kč za 
práce v pozů,stalostním fízení vykonané, které připadly k dobru kOo,· 
kUl'sní podstatě, domáhá se žaliobce na žalovaném spráVCl konkursni 
podstaty zaJplacení nedoplatku odměny 33.439 Kč 80 h s přis!. Proti 
žalobě naJmít1 žalovamý konkursní správce, ž.e hlobci nepřísluší nárok 
na za,placeniedměny z konkursní podstaty jako· pohledávky za pocle
statou ani·s hlediska § 49 č. 1, ani § 49 č. 4 konk. ř., ježto pozůstalostn'Í 
řízení nebylo provedeno v zájmu kOUlkmsn, nýbrž práce žalobcem vy
konané se týkaly pouze pozůstalostní podsta·ty, Jde vesměs \) útraty, 
které vmikly žaJlobci před v)'hlášením konku"sul a jež nepatří- mezi 
pohledávky za konkursní podsta!ton podIe § 49 konk. ř., takže i!l!CPO
žívají přednostniho pořadí v konl{Ui~su. S O· udp r v é s t o I i c e uznal 
podle žaloby. D ů vod y: Podle v~povědi Dr. Richarda A., pozŮ'sta
lostními spi.sy D I 45-3/34, konkursními spisy K 44/34 a exelm·čním; 
spisy E II 4457/34 zjistU soud, že žaliobce od počátku své činnosli jako 
soudní komisař po-z.ůstalosti až dlo prohlášenÍ' konkursu kon"l tytéž 
práce, které by musel konati správce konkursn.í pOdstaty, kdyby byl 
ihned po zůstavitelově úmrtí prohlášen konkurs na jmění pozůstalosti. 
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žalobcova práce záležela v tom, že musil sep-sMi a sestaviti inventář, 
který, jak z pozůstalostních spisů vysvítá, záležel z několika tisíc po
ložek, Po dobu více než 6 měsíců zaměstnávala tato věc celou pracovni 
sílu žalobce i jeho kanceláře a zejména prodej movitých věd, který se 
prováděl v lednu 1934, byl spojen s nesmírnou ztrátou času a námaJhou. 
Veškeré úko·ny, které žalobce' v té záležitosti. prováděl, byly učin-ěny 
na ro·zkaz pozůstalostního soudu a za souhlasu. věřitel·ského výboru a 
v zájmu podstaty. VěřiteJ.ský výbor a podstata zl!staly jak v pozůsta
lostním řízeni, tak i v říz·ení konkursním totožné. šlo o prke, které by 
tehda, kdyby byl na pozůstal1ost ihned po úmrtí zÍ1staviteJ.ově prohlášen 
konkurs, musely býti konán.y správcem konkursní podstaty, a je proto 
konkursní, podstata dotčenými pr",cemi, konánými žalobcem, obohacena. 
Veškeré výsledky žalobcových úkonů správce konkursní podstaty pře
vzal a jen v nioh pokraóov"l. Věřitel·ský výbor v konkursním řízení toto 
uznal a žádal jen slevuúlrat, usnesl se všemi hlasy po dohodě se ža
lobcem, že uznává částku 20.000 Kč jako pohledávku za podst"tou, 
a to mimo výlohy, které žalobce ·j·i.ž .obdržel a kteréčinHy 22.000 Kč. 
Věřitelský výbor prohlásil výslovně, že lwnává celol! pohlecDávlm jako 
pohl.edávku za podstatou a v fé výši, jak byla pozů·stalostním soudem 
určena, a žádal pouze, aby ža·l.obce ze své poh]iecDávky z ochoty něco 
slevil. Konkurs·ní podstaJta by byla o celou částku, jejíž zaplacení se 
žalobce soU'zenou žalobou domáhá, obohacena, kdyby žalobcovy ná
roky nebyly uspokojeny. Kdyby .byly práce, za které v sou'Zeném spom 
žácdá ža.lobce odměnu, provedeny v konkursním ří·zení, vyžadovaly by 
aspoň takové odměny, jakou nyní žádá žaJlobce. Jde tedy jen o ře·šení 
otázky, zda žalobcovy útmty jest P'Okládati za pohledávku za podistatou 
"e sm)'slu § 49 konk. ř. V té příčině clospěJo ,s'Olld k názoru, že žalobní 
žádost jest odůvodněna. Správa pozů'stalosti se v souzeném případě 
vedla toliko v zájmu věřitelů zemřelého stavitele G. Žalobce spravo'val 
po.zů.staIost, jak to plyn·e z uved:ených pozůsta,lostni.ch s'pi·sů a konkurs
ních spisů, výhradné ve prospěch všech věřitelů, kteří z jeho činnosti 
získaJ.i. Soudlní komisař pozůstalosti má nárok na náhradu všech výloh 
i na .přiměřenoU" odměnu za konané práce. Není žádného důvod'u pro 
horší postavení komisaře pozůstalosti než konkursního správce, ježto 
komi'sař pO'Zllst<rlostí vykonával stejnou práci jako konkursní správce, 
a to, zejména hájení zájmů všech věřiteliŮ správou, udržov:>ním a hospo
dařením s pozllstalostí. I konkursní podstata z činnosti komi.sař,e pozů
stalosti značně získala, neboť ,konkursní správce ji'ž nemusil opako.vati 
provedené úkony ani je ZIlJOVU' prováděti, nýbrž stačilo pokračovati v za
počatých pracích. Je proto žalobcovU" pohl-edávku pokládati za pohle
dávku za podstatou, a to podle us,tanovení §49 Č. 4 konk. ř., kde je 
výslovně llvede!l!o, že nároky z bezdlůV1oc!ného obohacení· konkursní pod
staty jsou pohledávkami za podstatou.. Není pooh)'bnosti o tom, že by 

. byla konkursní pod'stata z výše vyložených diŮvod-ů bezdůvodně oboha
cena. Ale i s hlediska § 49 Č. 1 konk. ř. je žaJllObní nárok odlůvodil1ěn, 
a bylo tudíž ža,lobě vyhověti. O d v O' II a c í· s iOU d potvrd!il napadený 
rozsudek. D II vod y: Toliko s hlediska n.esprávného právního posou·· 
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zení možno dáti odvolateli částečně pra"du, poku·d totiž brojí proti ná
ZOru p",ého sou'du, že žal'obců" nárok jest odůvodněn i s hlediska § 49 
Č. 1 konk. ř. Řečeným ustamovením by nebylo možno odůvodniti ža
lobcův ·nárok, neboť v:0počet § 49' konk. ř. jest výpočtem taxativním a 
útrwty opatrovníka po'Zústalosti v něm uvedeny nejsou, a také § 802 
obč. zák a § 111 nesp. pat. neobsahují. ustanoveni, že by tyto útraty 
pozůstatostni podstaty požívaly .přednostního pořadí v konkursu. Ale 
zajiMé nulno souhlasiti s názorem prvé stolice, že jest žalobní nárok 
odůvodně·n· s' hl.edi.ska § 49 Č. 4 konk. ř., neboť nelz'e vážně popírati, 
že šlo-Ii při> žalobcově práci jen .o lťkony, které 'se týkaly udržování a 
správy podstaty pozllstalostni, kteréžto zjištění soudu prvé stolice od
volatel ani. nena,padá, že ty úkony byly .provedeny i v zájmu konkurs
ní,ch věřitelů, a to tak, že byla' správci konkmsní podstaty ušetřena ná
maha a práce s Hm .spojená, takže -- jak ostatně i odvolání samo do
znává - ,převzal výsledky čínnosti opatrovníka pozů.stalostí pro soupis 
veškerého majetku a pokračoval clále již jen v jeho zajištěni, a zpeně
ženi. Byla tedy skutečně obohacena konkursní, podstata o hodnotu před~ 
chozi práce žalobco.vy v tom smyslu, že není třeba ony práce provádět; 
mova a zvlitšť za ně honoro'vati správce konlkursní podstaty. Rozhoc!
nUltí mj vyššího soudlU'č. 12250 Sb. n. s. nemá tu významu, ježto ře,j 
spornou otázku }en s hledi'ska § 49 Č. 1 konk. ř., a to 'se ard na sou
zený případ nehodí, ja!k bylo shora vyloženo. Nen'Í· tedy důvodu', aby 
byIo odvolání vyhověno. 

N e j v y Š Š j. s o u d uznal podle žaloby jen 00 do částky 20.000 Kč 
s příIS!., kdežto co do ~býv'"Fci částky 13.439 Kč 80 h S· přís!' zamítl 
žallobu. 

D ů vod y: 

Veškeré výtky dovoláni nejsou s to, 8!by vyvrátily oprávněnost ža
lobcova náwkou jilkoožto pohledávky za podstatou co do částky 20.000 Kč. 
Neboť prvý ·soud zjisti.1 a odvolací s'Oud nic nezměnil na zjištění, že se 
věřitelský výbor usnesl, že uq;nává částku 20.000 Kč jako pohledávkl 
za podstatou, a to mimO' výlohy, které žalobce ji,ž obdržel a které činily 
22.000 Kč. Uma.f tedy věřitelský výbor .podle § 116, odst. 1, Č. 5 konk. Ť. 
žalobwvu pohledávku ve výši 42.000 Kč jako .pohledávku za .podstatou. 
Tím :byl žalobcův dotčený nárok za p.odstalou určen podle § 126, odst. 1, 
konk. ř. a jest tím vázán i správce konkursní podstaty. 

JiMk je tomu co do zbytku zažalované pohledávky 13.439 Kč 80 h. 
Jád~em dovoIání jest výtka, že odvolací slOudl dospěl k nesprávnému 
právnímu názoru (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), ž'el<onkursni podstata byla ža
lobcovými úkony bezdůvodně obohacena. Odvobcí soud odůvodnil sice 
'sv:ůj názor, ale při tom nedolíčil zákonné předpoklady bez.dů,"odného 
obohaceni. Vždyť žalobce n.eplnll k on k u r sní pod s t a t ě nebo. 
v zájmu konkursních věři.telů, neboť veškeré úkon.y pro-vedlI v době až 
do vyhlášení konkursu, tedy pm pozůstalost, t. j. pro nynější úpa d
k Y n i, a tehdy nebylo I.ze ani mluviti o konkursních věřiteHch. Do kon-

- čís. 16424 -
1321 

kursní podstaty připadlo jměni úpadkyně. v takovélll, stavu, v ja~.ém b~lo 
v době vyhlášení konkursu (§3 konk. .. r.), bylo Jlz tel:dy ~a~lzeno za
lobcovou !"ohledávkou a k dobru. mu JIZ tehdy byly vesk~"e uko,ny n~: 
táře jako soudního komi·saře. Tlm byla obohacena pozustalost, tUdlZ 
nynějši úpadkyně, a nik,oliv konkursní P?,dst~t~. V tom" že ~právoce kon
kursni podstaty upotřebil p'r?kon~urs!1!' nzem }alo~oo.vych, uko.nu, vyko
naných za pozůstalostní~o nzem, nelze sp~:rovall zad:ny pr.edpokl~d. 
pro obohi1ceni konkursnl podst~ty, nebo! JeJlobohace~1 ?y pr~dp,-,k}a
daIo, aby někdo plnil konk~rs'~l pod.stat~ anebo sl.ce. tr.ell o.sobe, avs.ak 
pro konkursní podstatu, k Jejlmu prospechu. V dobe za.lo~cova plne~l 
nebylo ještě konkursní podstaty, a nemohl proto" an,~ }~lobce mill 
v úmy,slu plniti pro konkursní podst.a'iu; MO!l:lo ?y JI:ll Jeste o ;0, z.da 
byl správce konku;sní, pŮ'~st~ty opravnen uZI,ll ~konu ~ykonan.ych za
lobcem j'ako soudmm koml'sarem. AIe to nema vubec vyznamu pro od~ 
pověd' n,aotázku, zdali žalobce něco plnil konkurs~í podstatě; Nejsou-ll 
tedy s!plněny předpoklady bezdú~oc!ného oboh~cenJ konkursU! podstaty, 
není zažalovaná částka 13.439 Kc 80 h pohledavkou za podstatou podle 
§ 49· Č. 4 kon'k. ř. 

čls. 16424. 

Právni moc rozsudku o kladné žalobě určovací. 
Byla-li kladná žaloba Ilfčovaci (§ 228 c. ř. s.) pravoplatně zamít

nuta jen z lormá1niho důvodu, ,že mo:hla býti podána žaloba !,a pln~nl 
a že tedy nemá žalobce právntho záJmu na rozsudkovém urcenl eXIS
tence svého práva, nevadí takové zamítnutí určovací žaloby podáni ža
loby na plněni. 

(Rozh. ze dne 27. října 1937, R I 979/37.) 

Srv. rozh. Č. 14246, 4646 Sb. n. s. 

Žalobou C 2.04/36 se žalujicí rybářské družstvo »F.« domáhalo zji~
léni, že mu. na pozemcích p. č. 238/1, 238/2, 170/2, 17.0 a 179 v C. 
příslu'ší právo rybolovu společně~e žalovanou firmou., Pryý 'soud r?z
sudkem ze dne 2.0. února 1936, č. J. C 204/35-14, zamtll zalobu z vec: 
ných důvodů aoctvolacflsoudnapadený rozsudek s konečnou platnosti 
potvrdil, avšak z jiných důvodů, že, toHž rrbáy~ké družstvo. moh.I.~ !a~ 
lovati na plně.ní, a že proto SCháZI pravn! zaJem na hrzkem zJlstem: 
vyžadovaný § 228 c. ř. 's. pro určovací žalobu. Pot·é podalo uve~ene 
rybářské ·družstvo žalobu na plněni., aby totiž bylla žalovaná !Irma 
uz.nána povinnou trpěti na dotčených pozemcích výkon .práva rybolo,vu 
žalujícím družsivem společně s ní (žalovan.nu). Proti žalobě vznesla 
žalovaná firma náJmitku, že souzená věc byla ve spom C 204/35 pravo
pIa Ině mzhodnuta. So. udp r v é s t o I i c e vyhověv n.ámitce roz
s·ouzeného sporu zamí.tl žal'Obu o plněni. Re ok u rs n i s.n u d zamítl 
uvedenou námitku a uložil souclu prvé stoMce, aby dMe 'O věci jedn.al 
a znovu rozhoclL 

N e j v y Š š í s o 1] d nevyhověl dONol«cimu rekursu. 
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Duvody: 

N~zor dovolad stěžovatellky, že žalobě brámí: námi,tka věci pravo
platlte rozs"Ouzene sporem C 204/35, jest mylný. Ve spom C 204/35 ne
b11~ o nár?k~ žalujícího družstva rozhodnuto věcně, nýbrž jen z důvodů 
bst<; f.orm.aln!ch, neboť v té příóně není rozhodujícím rozsudek prvé 
st'O:rc~, nybrz roz'sll'elek soudu o'flvoladho, který na řádně podané od
volant r'Ozsudek prvého soudu přezkoumal a shledal, že určovad žaloba 
není oprávněna ,po f.ormáln;f stránce, totiž pro nedostatek právního zájmu 
v; smyslu § 228 c. ř.s., a že pwlo nenf třeba zabývati se žalobním 
nar'Oken; s věcného hlediska. R'Ozsudkový výrok prvého soudu byl sice 
odv?lacrm soudem potvrzen, ale na místě odů\Codln,ění roz'sudku prvé 
st~'~rce nastoupily důvody roz,sudku soudu odvolacílho,. Úvahy dovolaci 
ste~ovatelky, ze by se byl rozsudek prvé stolice ve sporu C 204/35 stal 
take pr,avopla~nýmc kdyby odvolání proti němu, bylo opozděné nebo 
formalne \Cadne, a ze Je bez vyznamu, na záJkladě :jakých 'Okolností se 
r~~sud:ksta: prav,:platn:ým, nejsou případné, neboť by v bkovémt'O 
pnpade nedoslo, k pr,ezkumu r'Ozsudku 'odvolacím soudem a odVolání 
bylo by muselo býti odmítnuto, kdežto ve sp'Oru C 204/35 odvolací soud 
rozwdek prvé s~o1ic:e přezkoumal a výrok zamítající žalobu jinak odů
vodml. By,la-I! vsak kladná žaloba určovací ,pravoplatně zacmítnuta jen 
:; formálnfho důvodu, že mohla býti podána žaloba :na plnění a že tedy 
zaloboe nemá právního zájmu na rozsudkovém určení existence svéh.o 
práva (§ 228 c. ř. s.), nevadí takové zamítnutí jeho určovacl žaloby 
podáJní žaloby na plnění,. 

čís. 16425. 

Nároky advokáta a klienta v připadě výpovědi plné m'Oci advokátem 
před skončením převzatého díla. 

, Nárok adv'Okáta na odměnu za právnické práce již vykonané a na 
nahradu hotových výloh není závislý na dokončeni dila. Klientovi však 
podle okolností připadu přísluší nárok ze správy a na náhradu škody 
která mu byla způsobena advokátovým zaviněním. ' 

(~ozh. ze dne 27. října 1937, R I 10'70;37.) 

Proti žalobě ad\Cokáta Dr. J. na zaplacení. 4.612 Kč 85 h s přísL za 
právni,~ké práce, konané pro žalovaného, na1mÍU žal'Qva1ný m.ilillO ji1né, že 
zalobcl nepřlsluší nárok na odměnu, ježto odmitl dopisem ze dne 6. dub
na 1 m,5 doko:n:ČÍti pr~vni'Oké práce, týkajfcí se komverse hyopotekárníh'O 
dlluhu zalo'vamého ti N. banky a Iprovedení sjednacného další:ho úvěru u Z. 
banky, acčkoUv se talk nestalo pro okolnosti n.a straně ža,lovanéh'O že 
žalobci, nepřísluší ani přiměřené o clško dně:ní, ježto dílo nebylo pr~ve
den'O az do konce a nedokončení díla joest podstatnou vadou konečně 
namítl k započtení škodu, a to odměnu Dr. K-a, advokáta v S'., za pro-
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vedení konverse a Dr. N-a za provedení sjednaného úvěru, výlohy za 
jízdy k žalohci a za ztrátu čaJsu u žalobce, dále za jí'Edy k Dr. K-ovÍ 
a DL N-ovi a za to, 'Oč za'Pla:Ul, vke na úrocích. S o udp r 'v é s t o
I i c e zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d uložil s'Oudu prvé s,tolice, 
aby po právni moci zrušujícího usne,sení dále -o věd jednal a znovu 
mzhodl. D ů vod y: Žalobce se na žalova'ném domáhá zaplaceni 
4.612 Kč 85 h s příslušenstvím jal<o O'dměny za různé právnické práce 
konané pro žalovaného. Není sporu o' tom, že žalobce měl jako advokát 
sepsati listiny a knihovni žád'Osti potřebné ke konversi úvěru u N. banky 
Spořitelnim a zálO'ženským spo,lkem v S. a k sjednání dalšího úvěru 
u Z. banky. Za U'ved.ené . .práce ujedn,a:li smluvci h:o:norář. žaloboe začal 
ske v uvedených věcech pracovati, a:všaik pak žalovanému prohhisi! do
pi:sem ze dne 6. dubna 1935, že dále n'ebude již pracovati. Poté dal ža
lovaný provésti dotčenou zál:ežilost Dr. R-ovi, advokátu v S., a notáři 
Dr. N-'Ovi. Soud prvé stoHce jest toho názoru, že jde v 'souzeném pří
padě 'O smlouvu o dno podle § 1165 obč. zák., a ježto žalobcem vyko
n",né dilo má podstatné vady, které je učinHy ,nepotřehným, jest míti 
smlouvu za zaniklou, t .. kže ž<llo:bci ne,přísluŠí odměna za vykonané dHo. 
Odvolací soud nemůže však souhlasi,ti' s tímto názorem prvého soudu. 
Podle názoru odvoladh'O soudu ne!-ze tu ani tak užHi §§ 1165 a dalších 
ohč. zálk. o smlouvě o dílo, jako ~piše ustanovení §§ 1002 a násl. obč. 
zák. o smlouvě zmocňovací. žalobce jakO' aJdvokát 'Převzal ohstarati pro 
žalovaného shora uvedené transakoe, Advokáti jsou osoby, které jsou 
veřejně ustano'v'eny k obsta:rávání určitých jednání (§ 1003 obč. zák., 
advokátní řád ze dne 6. července 1868, Č. 68 ř. z.). V této své vlast
nosti jest advokát zavázán O'bstarati jednání pod!:e j'emeu dané plné moci 
horlivě a poctivě a jest povinen naJhradi,ti zmo'Oni,teli škodu, kterou mu 
2lpůsobH ,svým zavině:níl!ll (§§ 1009, 1012obč. zák.). Zmocněnec, t. j. 
v souz,ené věci advokát, mMe ipodle § 1021 obč. zak. 'a § 36 c. ř. s. 
vypo'věct:éti plnou moc, jest však přesto zavázáJn nahraditi veškerou 
vzniklou škodu, vypoví-li pllO'oU' moc před slkon:čenúm jednání, které mu 
bylo přikázáno a jež ,sám převzal:, pokud tu ovšem není nepřekonatelná 
překážka. Avšak i v takovémto pří'Pad.ě nelze mu odepříti nárok na ná
hradu hot'Ových výloh a na odměnu za právni'cké práce, vykonané až 
do vypověděni plné moci. Je v praksi zavedeno a jest to též odůvodC. 
ně no výše uvedenými záJkO'nnými :předpisy, že advokát účtuje svlSmu 
klientovi útraty a hoto'vé výlohy a'ž dG výpov,Mi plné moci,. Jest tudíž 
v souzené věci žalujíd a,dvokát opráv,něn požadovaH na žall'ovaném' za
pl:acení svého palmárního účtu, aJYŠaJk i žalovaný lest opráJvněn žádati 
na žalobci náhradu úroků, zavinH"H ža:J.obce ne'Odborným provedením 
jedn.ání, které převzal, ztrátu úroků. Zaji'sté však není žalovaný opráv
něn namítati k započtené útraty zalP'laJcené Dr. R-ovi a Dr. N-ovi, ježto, 
jaJk shora vyloženo, mohl žal'Obci podle § 1021 'Obč, zák. a § 36 c. ř. s. 
vypověděti plnGu moc. Prvý soud se pro svůj nesprávný právní názor, 
že žalobci nepří1slo:ší vůbec nárok na náhradu leho útrat, nez:abýval výší 
a přiměřeností zažalované palmámí poh!:edávky ami pohl:edávkami, které 
žalovaný zamítl k započtení. Je tudíž ří:zeni vadné (§ 49'6 Č. 2 a 3 c. 
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L s.), a byloyroto uloženo prvému soudu, aby pn právní moci zrušujÍ
clho us~e.ser:l, o;dvolací-ho soudu dále o věci jedna.] a znovu rozhodl. 

Ne j v y s S I SO 'li' d nevyhověl rekursu žalovaného. 

Důvody: 

, ~elzesouhlasitf s názorem odvo·lacího soudu, že smlouvu, podle níž 
mel za.lob,ce j~ko advokát sepsati pro žalovaného listiny a knihovni žá
?osÍ! potnebne ke konversi určitého úvěru a k sjedm;ní dalšího úvěru 
je,st P?s~lO:,aÍ! tohko podle ustanovení §§ 1002 a násl. obč. zák. Nenl 
spame, z~ zaJob:~ dílo. nedokončil a že žalovaný j"ko objednatel jeho 
provede~1 nezma;:!. NeJq'e proto ? příp~~. v § 1168 obě. zák. upravený. 
A;e z. toho ne~u~,~ stelOvate]::lc vyteZlÍ! pro své právní stanovisko. 
Vzdy! nutno pnhhzetl k tomu, ze advokát podle zvláštniho u,stanovení 
§ : 1, odst. 2v' adv. ř. jest oprávněn vypověděti plnou moc klientem mu 
uelel'enou a ze tehdy, nezaqJlatj.]~li mu klient náklady za:stupování, má 
podl~ . ~ 12, .odst. \ ad~. ř. !~rávo dá~i na klientovy útraty seps~ti a 
zadrzetJ. oPI,sy 'SpiSU Ikhentovl! vydanych jimiž je k vyměření oněch 
nákladů zapotřebí. Z toho však plyn,e, že 'advokátův nárok na odměnu 
za kO!lané práce n:,ní závíslý na dokončení díla, a nepochybH proto od
v~lacl soud, d?spel~h k ~~ud~~" že žalobci, ~en'ž užil pouze ,práva mu 
zak?n~m p:c>puJc~neho, pnslusl up lata za skutečně konané úkony. V}'
PO\,:,l! pln; '?JO,CI se rozvazuje právní poměr mezi llJdvokátem a klien
tem" ,prohklsll-h ~edy žalovaný teprve po ,skončení tohoto poměru dne 
18. cerv~a 1935, ze od smlo~'vy o~'stupuje, jest jeho prohlá,šení bez vý .. 
znamu. zaloyanemu bylo' Ovsem zustaveno domáhati se po případě ná
roku z~ spravy a n,amí!ati též nár,ok na náhradu škody která mu byla 
sMd, zalobc?vým ;. a ~ in ě:n í:m způsobena. Bude <:Ir~i nllJ něm, llJby 
p:o~az~l '; e s k: r e zakonne preelpoklady tohoto nároku jen,ž nemusí 
zalezeb, vyhradne, v náhrad,ě ~r~ků, jak odvolací soud mí,~í. JežtO' však 
odyOl~Cl soud pravem ~yt!ka'oze vos~ p.roce:sní s'oud' nezabýval všemí 
o!az,kaml pro rozhodnuh ve CI dulezltyml" zejména, že tak neulČÍ.n,il s hle
dl,ska shora vylíčen~ho právníhO' 'stavu věci, nemohlo býti bezdůvod
nemu rekursu vyhoveno. 

čís. 16426. 

Podle zákona Č. 100/1931 Sb. z. a n. o základních ustanovemch řl
~enf nes1?orného, stačí, je-Ii z ~bsahu, opravného prostředkll zřejmé, že 
cell 'p~O!1 soudn':?1u rozhodnuti. Nem-li tomu tak a naopak ze smyslu 
podám Je,st ~atřovati souhlas s dotčeným rozhodnutím soudu neni 
soud 0pravnen postupem podle § 17 řeč. zák. změniti smysl Podání 
v pravy opak. 

(Rozl!. ze dne 27. října 1937, R 11160/37.) 

, P? domčení usnesení soudu prvé stolice, jímž bylo návrhu neman_ 
zelske matky na vydání nez·letílého dítěte Zdeňka P. do její Výživy a 
výchovy vyhověno, zaslal poručnik dítěte, v jehO'ž výživě a výchově 

1325 

jmenovan.Y Zdeněk P. dosud byl, soudu prvé stolice podáni, v něm" 
neodporoval ani přímo, an,i nepřímo vydanému rozhodnutí, nýbrž vedle 
žádosti o různá vysvětlení žádalo pokyny co do vydání ditěte neman
želské matce, S .o u d 'P r v é s tG 1 i c 10 dal poručnika vyslechnouti 
dožádllJným soudem, aby podate}e vyslechlo tom, zda jeho pod~ní je,s! 
pokládati za stížnost do vydllJn.ého usnesení, a bude-li tomu. tak, aby 
s ním podání formálně doplnil relkursním návrhem. Po té poručník u do
žádaného soudiu uvedl, že jest pokládati jeho po,dání za rekur's do na
padeného u'snesení a že navrhuje, aby jeho rekursu bylo vyhověno a 
n"padené usnesení zrušeno anebo změněno tak, že se nezletilý Zde
něk P. nadále ponechává v j'eho výchově a výživě. Rek Ui r sní 
s o u d zllJmítl návrh nemanželské matky. 

N e j vy Š š í s o u d odmítl r,ekurs poručníkův proti usnesení soudu 
prvé stolice. 

D ů vod y: 

Stěžovatelka vytýká sice jako zmatečnost, že r~kursní soud vyřídil 
jako mkurs poručníkovo p.odání., ježclošlo ,soudu dne 16. března 1937, 
a,niž obsaho,valo uvedení žádného rekulfsníh-o důvodu ani návrhu, a tento 

.rekursní n.ávrh učinil poručník teprve protokolárně dne 300. března 1937, 
abkollv ·se rekursn,í lhůta skončila již dne 19. března· 1937. Nejde tu 
ovšem o žádný z důvodů zmatečnosti vyjmenovaných výčetmo v § 41 
zák. o nesp. říz. Ale dovol·ad rekurs Ij'e 'Odůvodněn s hkdi.ska právního 
posou:oen,; věcí. Zákon Č, 100/1931 Sb. z. a n. neobsa'huje zvláštního 
př'edipi'su pro formu opravného prostředku rekursU' a stačí tedy, je-li 
z obsahu podáJnlízřejmé, že čelí proti usneseni soudu prvé stolice a že 
se jím účastník domllhá jeho změny nebo zmšenÍ, Podle § 17 uvecl. zák. 
je soud také povinen dáti účastníku nezastoupenému právním zllstupcem 
návod, a ne,smí nesprávně u,pravené podání odmítnouti jen proto, že 
nemá potřebných náležitostí, n'ýhrž musí úČllJstníku nejdříve poskytnouti 
možnost, aby u;pravi! podání 'Podle zákon". AIe takováto náprava ne
může jíti tak daleko, že se smysl pod2m,í obrátí v pravý opllJk. V sou
zeném případě neodporoval· pOfUlčník ani nepřímo usneseni soudu prvé 
stolice, naopak žádalo pokyny k jehe provedení. Ntrlno proto v tom 
~patřovati souhla's s dotčeným rozhodnutím, takže rekursní vývody a 
návrhy učin.ěné teprve po up,ll'nutí rekursní lhůty nemohou již nic změ
niti na pravé povaz'e tohoto podání, a nelze je pokládati ZllJ pouhou 
úpravu včas vzneseného o:pravného prostředku, j-enž ve skutečnosti 
vůbec tu neby!. Rekursn,[ soud proto po,chybil po právní stránce, přijav 
a vyřídiv opozděný rekurs, neboť tu ostatní účastníci naby]!i ji'ž práv 
z n"paclBného usnesení (§ 36, odst. 2, nes,p. říz.), Bylo proto ,usneseno, 
jlak shora uvedeno. 

čís. 16427. 

I. I když přihlášený dědic vystupoval při jednání, jimž zasahuje d.o 
cizího práva, jako zástupce pozůstalosti, jest oprávněn pasivně ke sporu, 
jímž se d.otčený oním !Učebním činem domáhá .ochrany svého práva 
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(§ 523 obč. zák.), jestliže jest sám v přímém osobním vztahu k spor
né?1U právu (hospodaří na nemovitosti a jedná v přičině sporného 
prava) a ve sporu žalobcovo tvrzené právo popírá. 

II. Z~a je namítáno vydržení práva, jest posuzovati podle tvrzených 
skutkovych okolnosti, z nichž vydržení vyplývá jako právní závěr z nich. 

II!: Obmysl~ost držby práva rybolovu nelze dovoditi ani z toho, že 
~e deJe b~ průkazu onoho práva rybářským Iistkem ve smyslu zák. 
c. 2~/1~85 ces. z. z., ani z omezení práva rybolow, připoušti-Ii smlouva 
mezI ~y~aJou vrc~nosti a mlynářem též výklad, že mlynář byl povlnerl 
odvádeb vrchnosb ryby, chycené ve slupu, za úplatu. 

(Rozh. ze dne 27. října 1937, Rv I 1025/36.) 

Srov. k III. rozh. č. 11186 Sb. n. s. 

_ žalobce, kte;ý jlest vla'sln';kem mlýna B. v M., za,p,samého ve vložce 
c. 53 poz~rr;k?ve knihy katastrálního úz,emí S.,se na žalované Zdeňce 
~ch. dlomaJh~ zalohou výrolou, že žalobci při<sluší právo' rybolovu v úseku 
:eky S.~cl tel)U ml~n~ B. až.k ús,tí T -ského potoka po obou stramách 
reky S., ~e zalovil!na Jest povmna to uznati a zdržeti s'e pro přítomnou 
I hud:oucl _dobu za's~hování do jeho výhradného práva rybolovul. K odů
vo~'nem zaloby prednesl, že vškhni žalobcovi předchůclci v držení 
mlyna B. vykonávali jak 'samo" tfik svými pacbtýři nebo hosty púvo 
rybo!ovU' :na. pravém i, levém hřehu ř,eky S., a to v úse'lm od jezu mlýna 
B. a.z k usl! p.otoka T -ského clo řeky S. Právo ryboJ,o'lu ve '1ytčených 
mezld; vykonaval I žalobce sám bez jakéhokoliv omezováni třelí oso
bot; ,az ~o m~u' 1934, kdy žalovanáJ pI'OIpachto'la:Ia prá'lO lo,vení ryb na 
Jevem brehu neky S. v ús;e'ku, v němž žalobce a jeho předchCudd lovili 
ry?y, a tO' Prvnímu rybářskému' klubu pro Ž. a okolí v Ž., přes to, že 
pravilJ rybolovu (§ 477 Č. 5 o!bč. záJk.) nabyl ža,lohce 'I dotčeném úsek" 
reky S. :?:il!loib.ce má Ve 'lýši uveclené kniho'ln'l vl'o,žceč. 53 zilJpsáno právo 
slupu, t . .1' pra\"o, mdl pod vodou zvláštní"chyt8:CÍ zařízení,. Uvecleným pro
pachtovamm pr.aJva rybolovu, v ústlku:, vll'ěmž přísluší ža'lohcil právo ry
bolovu, a Hm, že žalovaná nezabránlila, aby ,se jmenovan,ý pachtýř zdržel 
lovení na dotčeném úseku, rušil", žalovaná žalobce ve výkonu jeho práva 
ry~olov.u. PrO;1 žalOl~ě n<rmma žalovaná, že není k žalobě opráJvněna, 
j'eztovyhradlnym subjektem prá'la rybolovu máležícího k velkosta!lku S 
j'e dos~d pozů.s_tal~st ,po Ing. Richardu Sch. a pachtovní smlou'lu s jme~ 
nov~nY:n lyb~rskym 'kj,~be!~ v .Ž'. p:oclepsalla ~ilJko Z<Í!s:uUlpkyně pozůsta
lo~h, da!" ze z"loba 1.': predcasna, je'Zlo se žalobce neobrátH podle čl. IX. 
ml:stod~ZI.t:lské vy~lasky ~ 23. ~ervn,a1913, Č. 34 čes. z. z. nelj!p'fve na 
okre'SnI umd, a dale poprela, z,e by žalobce a jeho předchůdcové bez 
jilJkéhokoHv omezení vyko'návali právo rybolovu v ús'eku tvrzeném ža
lobcem a že právo to oni propůÍ'čovali hostům a pachtýřům. Ve spor
ném úseku vykonával právo rybolovu vždy vel,kostalek sám a pokud 
žaloboo'li předchůdci lovili ryby v řece S., činHi, taik pouze jménem velko-
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statku jakožto vrchno,stenští rybáři, kteří byli povinni odváděti chycené 
ryby za mzdu velkostatku. žalobce nemMe opirati své pr"vo rybolovu 
ve sporném úseku ani ,o nabytí vydržením, protože nebylo na straně 
žalobcově a jeho předchůdců souvislého bezelstného výkonu práva ry
bářského, neboť od roku 1907, kdy hyl vydán rybářský lístek Václavu 
Sch., nelovil po dobu 20 lel majitel mlýna B. ve sporném úseku a teprve 
až roku 1927 byl ž<tlobci vydán rybářský lí'Stek. Žalobě vyhověly 
s o u d Y vše c h tř í s t o I i c, n e j vy 'š š í s o u d z těchto 

důvodů: 

Nesprávné právní pO'solllZení spatřuje ža,lovaná především v tom, že 
bylo v souzené věci ·uzná,n,o Iejí pasivní oprávnění k ža;lohě, a(jkoHv ná
jemní smlouvu' s Prvním ryb:Hským klubem pro Ž. a okolí v Ž. ze dne 
11. dubna: 1934, V níž žal,obce podle žaloby 'spatřo'lal zásah do svého 
práva k rybolovu ve sporném úseku, podepsala toHkd jako zástupkyně 
pozůstalosti po, Ing. Richardu! Seh. To je sice pravda, avšak žalnvaná 
jest vedle nezletHé cicery přihlášenou dědlj'čkou ř·ečené pozůst8:lostí a 
podle vla,sln,f vý;povědí jest na velkostatku od roku 1913 a tam i, jak 
je viděti z korespondence, ho'spod"ří a v pří!čině rybolovU' jedná, takže 
je v přímém osobním vzl<thu k spornému rybolovu. Mimo to v SO'uze
něm spom po:přeI8: prá'lo rybolo'lU', jehož zjištěni a ochrany se žalobce 
dom:rhá, kdežto v případech řešených 'I roz'h. Č. 11598 a 12654 Sb. u. ,s., 
ua něž dovol:atelka poukazuje, ža~ovaní žalobcovo právo ihned uznali 
jak před soudem, tak ve spmu. Nemůže proto býti neljmenŠÍ pochyb
nosti ° tom, že žalova'uá upirá žaJolbci právo k rybolovu ve sporném 
úseku na J,evém břehu řeky S. a že Í'e sobě osobuje. Je tedy k žalobě 
podle § 523 'Obč. z<lk. pa,s'ivně oprávněna. 

I kdiyž ža,lobce ani v žalobě, ani w svých předmesech v prvé stolki 
nevyřkl ,81'0"0 »vydrženÍ«, byly přece v obsruhu jeho žaloby a v jeho 
předn,esech uvedeny všeoky skutkové oko,l;ll'osti, z nicbž vypll"'á vy
drženi jako' p'ollhý prá'lní závěr, a to stačL 

Jde o ,mimořáJdmé vydržení, k němuž podle § 1477 obč. zák. stačí 
beze'lslné držení, při čemž se držitelo'la bezdslnosl předpokI"dá, tilJkže 
pocl8:U dCuk8:z obmy,sllllosti j'est pO'linen ten" lodo vydrženi popílrá, tedy 
v souzeném případě žaIovaná (rozh. Č. 4889 Sb. n. 'S.). Obmyslno'St ža
lobcova anebo jehn předchůdců dokazovala žalovaná dotazem u okres
ního úřadu v K. H., rybářskými listinami a svědlectvím Josefa D. a Vá
cla'la Š. Důkaz svědkem V ádil!vem Š. a dotazem na jmenovilJném okres
ním úřadě nebyl v té příčině pro'l'edlen a dovolat elka to nevytý1ká; s'lěd
kovi Josefu D. nižší, stolice 'neuvěřily, COž spadá d,o hodno'cen,í důkazů, 
jehož přezkum dovolacímu !soudlu nepřísluší,; žalovamá Ipři -své\m výslechu 
jako strana nic v té pří6ně neuvedla a udala, že ani neví, zda se '1e 
sporném úseku lovilo pro žil!lohceči pro vdkostatek. Rybářské Hstky 
vydá'lilJné podle zákon'a ze dne 9. října 1883, Č. 22 z. z. pro čechy na 
rok 1885 jsoU' poulze opilitřeníl11l policejním" a není tedy držba obmyslná 
i'iž proto, že Sie vykonává bez předepsaného prúkazu rybářským lístkem, 
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ježto tiLkovýto formál,~í důkaz hmotné právo nezaJkládá (rozh. č. 11186). 
~m ze sl,:lou,~y z 8. cervna 1937 nehe dovoditi obmyslnost předchůd<:ů 
zalobcovych, pk dovolatelka miní. Ve smlouvě té jest uvedeno že »ma
jítel:nlýna B. má býti ,~ovínen, cokoliv ryb do 'slupu by chytiti mohl, 
J·edme pro ~:c~nostensky konsum odváděti; naproti tomu jemu ka'ždi, 
od"od Jakoyn)C~ ,v:ch?osten~kým rybářům Z duch.odu se zaplatí«. Tent~. 
.odsta,~:c PflpOU~tJ 1 vy~Jad, Jaký mu dává dovolatelka, že totiž b-ským 
mlyna'rum pr;'slusela tolIka mzda za chycení odvedených ryb, ale i vý
klad odv~la~l~o soudu" že tO,tiž mlynáři b-ští byli jen povínni chycené 
rybl ?dvadet; vrchnosti z~ uplatu a tedy jí je prodávatI. Nedokázala 
tU~I'Z za,lúvana obmyslnost zaloboe a lehlO' předchůdcu v držbě spomého 
prava rybolovu. 

čís. 16428. 

Nebylo-li. umluveno něco. jiného, nezaniká zprostředkovatelská 
s~~ouya smrh t?ho, kdo dal prlkaz ke zprostředkování, nýbrž přechá
zeJI vsec,rum pr~va a povinnosti z uvedené smlouvy, zejména závazek 
k placeni zprostredkovatelské odměny (dohodčí provise) na dědice při
kazatelovy. 

(Rozh, ze dne 27. říjlla 1937, Rv I 1189/35.) 

• žalovaná a. její '~llIallžel Josef N., kteří byli spoluvlastníky statku 
c, p: I? v H" sje:dnah dne 19, února 1934 se žalobcem _ koncesovaným 
realrtn.;11l ~~rostredkovatelem - "pmstředkovatelskou smlouvu, kterou 
se zavazalt Jednak zaplatiti za z,prostředkování prodeje dotčenéhO' statku 
z~ 9150,'000 Kč 2% prmri,si z dosažené ceny, jednak k tomi1J že s na
bl?kou na zpr<:~tředko~á~,i »S,tojí. žalo~ci ve slově až do sko~,čen,j pro
deJ~ statku«: ~r~ odvo~'anl 'nebo nedodrzellí zprostředkovatelské smlouvy 
meh zapl'atlh. zalobcl 4% z dosažitelné ceny, kterou by byla částka 
750.000 Kč. DrílVe než došlo k výsledku zprostředk0'vání, Josef N. dlle 
4, dubna 1934 ze,mřeI. K pozustalos,ti po něm se přihlásila žalovaná 
s vyhradou mventaře a trhovou smlouvou, ze dne 3'0. května 1934 schvá
l'enou pozůstal;ostním soudem stran pozustalosti, prodala žaIo~wná za 
sebe a za pozustalost nemovitost, 0' niž jde, Josefu S. Tvrdě, že se ža
lovaná zdráhala splniti závazek převzatý ,shora uvedenou zprO'středko
valel,skou smlouvou k zaplaceni oněch, 4%, d0'máhá se žaIobce na žalo
~",né ~aelacení 2~,5?2 KČ80.h s přís\. Žalovaná mimo jiné namítla protí 
zalob~, z·e zmoc,nem. ik prodejI statku bylo smrtí Jawslava N. co d0' jeho 
polOVIce nemovItostI zrušeno, kdežto druhou polovid náležící žalované 
~y ne~ylo možno prodati, a že proto vypověděla dne 24. května 1934 
za<lobcI .~prostředkovwní. ~o ,U' d P r v é s t O' li c e uznal podle žaloby 
co do castky 13.050 Kč, Jma<k žalobu zamítl a uvedl v d u vo d' ech 
~ ,otázce, o niož tu Jd.e: Podle nesporného přednesu stran bylo 
u;m~slem smluvcu uzavn,tl zprostr~dk0'vatels~ou sml?uvu O prodeji uve
deneh~ ~tatku. Ž~,I~'va,~a pouka~u~e na 10, ze smrl! Jaroslava N. bylo 
zmomenl k prodejI Idealnl polOVIce ·statku jemu náležící zrušeno, avšwk 
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při tom nepřihlíží k tomu, ž,e se ji.ž dne 15, dubna 1934 přihlási,la k po
zůstalosti po. Jaroslavu N, jako jediná dědička ze zá!kona s dobrodiním 
inventáře, takže od té dO'by již mohla jedn"ti jménem obou ,polovicf 
stanku, a že když se teprve dne 24. května 1934 odhodlala k výpovědi 
zpro'Středl<ov<in,í žal obcí a přímo potom dne 30. kvěJtna 1934 celý statek 
prodala Josefu S., n.e1ze vzt8!hovati n'" souzený ,případ ustan'ovení § 1022 
obě, zák o z<tnlku plné moci úmrtím, Za toho stavu věci m,; žalobce 
nárok na náhradw šl<ody, j'ež mu vznikla v'e smyslu ustano'vení pmvis
ního uj ed:námí z 19. února 1934, ježto sama žal'ovaná nabídku n,edo
držela bez 'Í'akékoH viny žalobcovy, O d vol a c í s o u d potvrdH na
pad,ený rozsudek. 

N e i v y š š í s o u d na dovolún,í žalované uznal podle žaloby co 
do částky 13,038 Kč, 

Důvody: 

Dovobcí soud schval'Uj'e názor napadeného rozsudku, že zprostřed
kov1ltelská smlouva nezanikla smrti Jamslava N" nýbrž že na< žalova
nou jako ma dědičku ]aro'slava N, přeMa všechna prá'l"a a povinnosti 
z do,tčené smlouvy, Nelze :přÍ's'vědčiti vývodúm dovolání, snažícím se 
poukazem na §§ 1022, 831, 832 a 1448 obě. zák dolíčiti, že zpmstřed
kova~eJ;ská smlouva zaniká smrtí, toho, kdo d"j příkaz ke zprostř'ed,J<a

,,';ní. Zpmstředkovatel'ská smlou"a jest úplatná smlouva svého druhu 
a neIze na ni užHi obdobou předpisu o zmoonitelské smlouvě, zejména 
ne předpisu § 1022 obč. zák Nelze na ni užíti'ani předpisů §§ 831, 
832obč. úk, které jsou dány zvláště pro úpravu společenství statku, 
Z téhož duvoďu jest bezvýznamný i analogický poukaz na § 1016 a) 
obě, zák, (správně má asi Z'Uí~!i §§ 1115 a) obč, zák.); prvá věta 
§ 1116 a) obč, zák. o'statně ustanovuj e, že »smrtí j ed;n.oho smluvce se 
smlouva náj.emní (pachtovní) 'n'eru'šÍ«, Předpis § 1448 obč. zák. pak 
mluví, přímo proti' ná"oru dovolání, neboť závazek k placení zprostřed~ 
kovaJtelské províse není závazkem osobním, omezeným jen na osobu 
neb o.sobní konámí zemřelého, Závazek k placení provise přechází jako 
jiná práva 11 závazky, které ,nejsou ryze osobními, podl,e všeobecnýoh 
,právních pravidel (§§ 531 a nás,), obč. zák) na dědice a při:kazovate
lova smrt nemá vhvu na trvání zprostředkovatelské smlouvy, pokwd 
ovšem nebyl opak toho přímo umluven. Jest však oduvod;ně~a dovo~ 
lání, pokud vytý,ká, že se nižší soudy při výpo,čtu kvoty pcovJ.se, kl.era 
připadá na pozůstalost, nepřidržely tv:zení žaloby,~,ýbrž ~e vypodly 
vyšší kvotu, nežli žalobce sám žMaL Zaloboe udal, ze pozustalost ma 
442.147 Kč 3.0 h pasíva hledíc na předl11žení že se jeví kvota 0,7384, 
kdežto nižší soudy vzal,y za tpodkJa.d, že je před.1užení O' 20.000 ~č 
menší a vypočetly kvalu 0,74, V té příčiny šly ,neprávem přes žalohcuv 
přednes a přes jeho vlastní návrh, čímž se stalo, že přiřkly o 12 Kč 
vice, než na něho připadá pod'le kvoty, jím požadovaJné, V télo části 
musilo býti vyhověno dovo,lánL 

Clviln! rozhodnuti XIX. 84 



- Čís. 16429-
1330 

čís. 16429. 

Byl-Ii na nemovitostech, na které stát poskytl podporu ve způsobě 
státní záruky, zapsán ve prospéch státu zákaz zcizení a za',!llZeni (§ 43, 
odst 1, zák. o staveb. ruchu č. 45/1930 a § 42, odst. 2, vlád. oař. č. 66/ 
1930 Sb. z. a n.), lze na ně vésti exekuci vnucenou dražbou jen se sou
hlasem ministerstva sociátní péče i tehda, když bylo pro vymáhanou 
pohledávku vloženo exekuční zástavní právo se souhlasem řečeného 
ministerstva. 

(Rmh. ze dne 27. njna 1937, R II 377/3rt.) 

Vymáhající věřitelka M. banka, filiálka v T., pro niž bylo vloženo 
za pohledá'1ku 3.8.0.0 Kč s příst exeku.6nf právo zástavní na ideální po
lovici domu č. p. 25, připsané pO'1inné dlužnici ve vložce Č. 24 kat. 
územ i M., navrhla k vymožení, 'své vykonatelné pohledávky ze směneč
ného pl,atebního pří,kazu 3.800 Kč s' pHs!. povolen! exekuce vnucen'Ůu 
dražbou uvedené ideMni' polovice nemovitosti. Ex e k u čni s o II d 
vyhověl návrhu. R 'e k u' r sn í S'Ů li' d k rekursu' finanční prokurawry 
zamítlmáv~h. D ů v o,d y: Nemovíto'sti, na něž stát poskytl podp'Ůru ve 
způsobě státní záruky, se nesmějí podle § 42, odst. 1, vl'ád. nař. Č. 66/ 
1930 Sb. z. a n. bez svolení, min,i'sterstvasociální péče ani zciziti, ani 
zatížiti, dokud není zaručená zápůjčka umořena. Je-li z"kaz zci,zení a 
zavaz,ení na dotčené nemovitosti vlo'žem clo, pozemko'vé knihy, působí 
proti každému jejich nabyvateli (§ 44, odst. I, zák. č. 45/193.0 a § 42, 
oclst. 2, vlád. nař. Č. 55/193.0 Sb. z. a n.). Zák.č. 45/193.0 Sb. z. a n. 
ovšem neustanovil, ž,e knihovní vklad zákazu. zcizení a zava1zen-Í' má 'mÍ!ti 
zpětnou působnost, a nemůže proto t'akovýto zá,pis bý,~i na újmu věří
telům, kte,ří dříve mabyli zástavních práv k dotčeným nemovitostem, 
ta,kže by bylo m,o.žno exeloučně vymáhati pohledávky předcházející zá
kazu zcizeni a zatížení (rozh. č. 12596 Sb. n. s.). O tako'výto případ 
tu všalk nejde, nebo'f, jak je z knihovního lustra patrno, předd,ází zápis 
vkladu .omezení vlastnického práva příslU'šídho povinné zákazem zcizení 
a za'1azení ve pmspěch ČeskO'slovenského státu (správy sociální' péče) 
do té doby, clokud nebude zaručená zápůjčka umořena, zápi!su vkladu 
zástavního práva vymáhaljíd věřitelky, takže jest nezákonné U!snesení 
povolujki exekuci vnucenou dražbou ideální, polovíce uvedené 'nemo
vitosti, aniž vymáhající prokázala potřebné s'volení ministerstva s.oci
ální péče. Bylo proto odůvodněnllmu rekU'fsu vyhověno. 

Ne j vy' Š š Í's o U' d nevyhověl dovollacímu rekursu vymáh'ajíd vě
řitelky. 

Důvody: 

Na nemovitosti zapsané ve vložce ,č. 24 v M., připsané stejným 
dílem db vlastnictví Tomáše a Anastaúe M., je pod datem 11. června 
1933 na listě C vl"úženo omezení práva vlastnického zákazem zcizení 
a zavazení ve prospěch Československého státu, správy sociáln.í péče, 
poclle § 42, odst. 2, vlád. nař. Č. 55/1930 k § 43, odst. 1, zákona o. sta
vebním mchu č. 45/1930 Sb. z. a n. Pod datem 15. června 1935 Je na~ 
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ideá,lní polovici An·astazie M. podle exekučního návrhu E 947/35 vlo
ženo právo zásta'1ni pro vykonatelné pohl.edávání M. banky, odbočky 
v T., ze směnečnéhO' platebního příkaw okresního soudu v T. ze dne 
29. května 1935, Cs 12/35, v částce 3.800 Kč s přísluŠ'ens,tvím. Dne 
17. břema 1937 na'1rhla uvedená banka, odbočka v T., k vymožení tét,: 
pohledávky exekuci vnucenou dra.žbou i'Óe<i:lnf polo~ice nemovitosh 
Anasta'zie M. a prvý soud exekUCI tu povohl. RekursuI soud na rekms 
Československého státu (správy sociální péče) změnil usnesení prvého 
soudu tak že exekuční návrh zamítl proto, že se vymáhajíd věřitelka , k . 
n,evykázala svole,n,ím mini's,terstva ~oci~lr:í péče k .fi;avrho~ané. exe~ uc~ 
vnucen.ou dražbou shora uvedené Ideal'Ol polOVIce nemOVItostI, ackolI 
byla takového svolení potřebí, j·e~Ť'o. zákaz zci'zeni i'e z<\psán ~as~v~ p!:.d 
zástavn,ím právem pro jeji pohledav'ku. NalProtI tomu vymaha]IcI verI~ 
telka v dovolacím rekursu, vytýká, že pro ni bylo pravoplatně vloženo 
exekuční právo zástavní, které ji opravňuje k pokračování v exe,kuci 
i přes onen zákaz zciz'enL Tento názor i'e mylný, nebo,f k exekučnímu 
zdzení je v sOUlzeném případě p.otřebí' zvláštního soU'h!las'U mini'sters!va 
sociál,nÍ péče, i kdyby se byl vnucený vklad práva zástavního. p;o ~~ě
žovatelčiml pohledávku stal se souh\'<csem mmlsterst'1a sooalm pece, 
ježto v s.ouhlasu s vnuceným vklad·em práva zástavního nelze spatřovah 
také s.ouhlas s vnucenou dražbou nemovito,sti. Mimo to však vymáha
jíd věřítelka, v exekučním návrhu za vnucený vklad práv~ z~stavníh~ 
ani neuvedla že -8 nílm ministerstvo, sociální' péče souhlasI, a usnesem 
ze cine 21. Červn,a 1935, kterým byl tento vklad p.ovolen, nebylo ani 
mÍnisterst,vu sociální péče doručeno, ač mu doručeno býti měl,o, jak jde 
najevo ze srpi.su E 947/35. 

čis. 16430. 

Kdo žaluje na náhradu škody způsobené podle tvrzeni nedbalostí ně
kolika osob, musi dokázati, že škodný výsledek nastal nedbalosti kai
dého ze žalovaných. Důkaznl břímě je v takovémto případě ulehčeno 
poškozenému jen potud, že nemusí dokazovati určitý díl škodného vý
sledku, který připadá na každého z nich. 

(Rozh. ze cine 27. října 1937, Rv II 401/36.) 

Žalobce Arnošt K se na žalovaných R.obertu R., Ervinu H. a Aloisu. 
F. domáhá zaplacení 24.649 Kč 50 h s pří:sL z důvodu náhrady škody: 
vzniklé mu postřelením při h'Ůně dne 19. srpna 1932. S o li d P rve 
s t o I i c e neuznal žalubní nárok důvodem po právu. O d v O' 1 a c I 
s O' u d na od'volání žalobce, podané jen stran žalovaných R-a' a T -a, 
uznal, že žalobní nárok je důvodem po právu proti oběma žalo,van}'ll1 

N e j v y Š š í s o II d uložil odvolacímu soudu, aby o dovolání ža
lovaného T-a dále jednal a zno'va rozhodl, dovoláni R-ovu nevyhověl 
a uvedl v otázce v právní větlě vytčené v 

84' 
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duvodech: 

Hledíc na výv-ody obou dovolání' 'buc,"ž především po právní str~n.ce 
uV1e-cleno, že dovo'llad Is,oud n·es'ouhlalsÍ s právnLÍlffi názorem odvol.acího 
soudu, že stačí k odúvodnění solidárni- od:povědnosti obou' ža'lovalllých, 
je-Ii odkázáno, že se oba zúčastniH neopatnného jednání, 3!ni,ž bylo třeba 
dokázati, kdo z ukh žalobce s,třeln,ou ranou skutečně zasáhL Z usta
novení §§ 1294, 1295, 1296 obč. zák. plycne, 'Že po-škozený, aby se 
mohl s úspěchem domwh3!ti náhrady škody z nedba-lého jednání škůd
cova, musÍ' dokázati zavině'n-é j-ednání škůdcovo a škodu, jež je v pří
činné sDUvislO'sti s tímto jednáním. Z tohoto pravidla nest",novHy vý
jimku- ",n,i § 1301, a,ni § 1302 Gbč. zák.; i z jasného- zněn'í těchto ",sta
noveni ve spojení s všeobeonými zásadami o niihradě škody plyne, že 
ph odpovědnosti za škodu z nedbalos.ti musí tu_ býti zaviněné jednání 
toho škůdce, z jehož nedbalosti, nastala škoda. Důkazni břímě je pO'
ško-zenému (žalobci) ulehčeno jen potud, že při škodě způsobené z ne
dbaIosti několika škůdců nemusí po případě dokázati, že určitý díl 
škodného výsl,edku' jde na vrub toho a jiný dH za,se na vrub onoho 
škůdce, nikoliv však v ten "působ, že by nebylo třeba důkazu, že škodn-~ 
vý.sledek nastal právě též z činu každého žalovaného. Jinak je tomu !při 
j:ednáJní úmyslném. Odvolací soud při právním ipos'O'uzenf vycházel, 
aspoň u žalovaného A1oi,se T., u něhož dosta-tečně přesně nezjistil, že 
by byla 'i jeho střelná ráJna žalobce určitě z1lJsáhl'a, z jiného stanovÍ'~ka, 
řídě se pa>trně rozhodnutím býv1lJléh.o vídeňského neJvyššiho soudu 
Ol. U. 4329. Než názor v dot-čen-ém ro'zhooolltí zas-táv<tný neobstojí. 
Byl opuštěn již ve vídeňském rozhodnutí Ol. U. 6380 a též nauka z větší 
části hájistanovi'sko shora- vyložené (vi'z Wolf v Klangově Komentáři 
IV u § 1301, 1302 obč. zwk.). Jest ovšem pravda, že žalobce ja'sně a .určitě 
netvrdil, že ho jak R, tak i T. zaswhHs.tře.I·nO'u ranou; přesto ale nižší 
soudy ,n-epochyhily, pokll'si1y-U se -o zji'ště-ní, zda; žalovaní s'vými střel
nýimi ramami' žall10bce též zas·áhli, neboť jest věCÍ' soudu, aby v m,ezí-ch 
sku'tkového přednesu posolldH věc po právní -strán,ce se správného práv.· 
ního hlediska. Skutkový přednes žalobcův jest hleÓ'Í'c na to, že s-e do
máhá odsomení obou žalovaných pro.to, že neqpatrně proti němu- vy
střelili a že touto s,třelbou byl zasažen a zraněn, dos,tatečným základem 
pro pO'SloUlz,ení zaviněníl jednoho či druhého n:eb i obou 'ža'l'ova,ných, 
zjistí-lis-e v mezích tohoto přednlesu provedením naNdnutých důkazů 
důkazů skutečnosti, které podle vytčeného právního hlediska zakládají 
jeij'ÍCh odpovědnost za škodný výsledek, vzešlý z tvrzené neopatrné 
střelby. 

čís. 16431. 

Okresní záložny hospodářské (zák. č. 128/1924 Sb. z. a n.) m,oh,ou 
nabývati práva zavazovati se toliko usnesením svého ředitclstvi. P,ouhé 
prohlášení funkcionářů (starosty a ved,oucibo úř~íka) řečených p~
něžních ústavů, třebas vydané ve formě předepsane § 32, odst. 2, rec. 
zák., není pr,o ,okresní záložny h,ospodářské závazné. 
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Jest na tom, kdo jedná s ,okresní záložnou hospodářskou, ~by se pře
svědčil, jak se podle zákona může d,otčený ústav zavaz,ovatl, a zda se 
skutečně platně zavázal. 

(Rozh. ze clne 29. října 1937, Rv 1 309/36.) 

Žalujicí Okresni záložna hosp,odářská v,K. s~ ~a žalovaném okresu 
K. domáhá zaplacení 1,215.771 Kc 12 h s pnsl., jez mu byly poskytnuty 
iaJko krátkodobé zápůjčky na běžný účet a s podminkou, že je ža'l'obkyně 
;nůže kdykoli požadovati zpět. Proti žal-~bě n3!mm žal~v.aný okres .'~řed
časnost žaloby, ježto poskytnuté mu úv~ry byly pozde)' ~.~ jeho zad~~: 
ze dne 29. října 1928 za přeměnu krat'~odobyc!" zapu!ceik ve vysl 
1 '086.000 Kč v z"půjčku dlouhodobou, jez se mela umonlt do 25 let, 
skutečně přeměně-ny na dlouhodobou zá\půjčku, jak je patrno z dopISU 
žalující záložny ze clrue 3. listopadu 1928, podepsa~lým s!ar?stou a v':: 
douCÍlm uředníkem žalujíd záložny, podle llěho~ oznwmlla teh~ejsl 
okresní správní komisi v K. anuitu a úroky spj.~-trre rokL~ 1929 za pred
pokladu umořováni zápůjček během 25 let. .zalobkyne .n~p~oh tom~ 
tvrdila, že návrh na přeménu zápújček n.eschv~ltla, Jezto Jep redltelst.vl 
se na tom n,euSl1'eslo, a že dopis ze dne 3. lIstopadu 1928 byl zaslan 
žalovanému oikresu jen prot,n, že »řídíd -orgány« ,okresnrí: správní ko
mise žádali v'edoucíbo úředníka ž3!lobkyně, aby »pro forma« vypraco
val umořovací plán pro dlouhodobou, během 25 kt ~platnou ~áJpůjčku! 
aby se jím okresni správní komise mohla vykazatI VUCI zomske spr.avm 
komi'si která krátkodobé zápůj-čky neschválila. Dopis ze dn'e 3. J.tsto
padu i 928 nesol1vi'sí prý s dopisem ža'lova?ého ze dn,e ~9. Hjna 19~8 
a neznamená prý souhlas s,e žádostí žalov.ane strany, obs'aze"rLou v poslez 
uvedeném dopisu. S o udp r v é s t ~o II C e uzna,l podl'e .z~loby co do 
čás,tky 1,210.537 Kč 06 b s přísl. D u v ° cl y: Soud vychazl z ;nespo;
ného přednesu obou stran, že žalující zá~ožna P?skyUa žalo~w?eI?1U za
půjčky původně na krátkou dobu. Ježto zalovany ?kres nam!ta, z~ tyto 
krivtkodobé zálpfljčky byly zméněmy na dloll'hodobe, Jest zkoumalI, zda 
jest jeho tvrzení pravdivé, zda žalobkyně postupovala podle §.24: 
odst. 3 4 6 s.tanov resp. §§ 9 a 32 zák. Č. 128/1924 Sb. z. a n., a pkv 
význa~, ~á nedodržení všech uvedených předpisů hl-edí-c na ustano
vení ~ 36 řeč. zák. K pl'eměně jako odchylce ,podle § 24,odst. 3 a 4, 
stano;;' a § 35 uved. zák. by byl.o potliebí usnesení ředi,telství, nebo 
uS'nes'eni komitétu podle § 52, odst. 4, resp. § 50, odst. 5, slanov a § 32 
uved. lák. resp. § 50, odst. 5, § 5-2, odst. 5, sta,nov: a protokolu .o tom 
sepsaného (§ 53 stanov). Z vÝipovědí s.vMků Ferdln3!?da O . .' Karla ,N:. 
a Františka J. ve spojení ~ k;nihol1. o zapls.ech Je~nant ,a knJhoL~ o. za
dostech za kontokorentni zapuJčky Jest dokazano, ze se zalobkyne mkdy 
neusnesla v sedění ředitelství na přeměně krátkodobé zápůjčky, že sIce 
ž"'lovaný ohes za'žádal dopis-em ze dne 29. října 1928, zaslaný1J1~ zá,ro
veň s- usnesenim o schvál'ení, zemského správniho výboru- za: premenu 
zápůjčky, za snížení úrokové míry, va další zápůjolou 318.296 Kč ~,~.:ří
zení dvou rlI_zných kont pro zápůjčku 1,107.805 Kč a pro zwpuJcku 
281.000 Kč, že však žalobkyně vyhověla pouze žádosti o sníženi· úro-
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kové miry, takže dosavadní úrokovou sazbu snižila se 7Y2 % na 5% %, 
avšak nevyhověla žádosti o Ipřeměnu krátkodobých úvěrů v zá,půjčku 
dlouhodobou. ZáJpůjčka 318.295 Kč byb žalovanému povolena 'iíž dne 
5. srpna 1928, jak jest patrno z ověřeného výtahu z kontokorentnl knihy 
a Jak bylo !potvrzeno svědkem O. Výplata této zápůjčku ve výši 
302.805 Kč byla vylwnána svědkem O. samým, poněvadž on podle své 
výpo.vědi byl opráv~,ěn vyplatiti již povol,enou zápůjčku. Z údajů svědka 
F'erdlnanda O. a Vadava H., bývalého ředitele okresní správni komise 
v K., se dále zjišťuje a jes-t dokázámo, že zemřelý S. neměl plné moci, 
aby jménem žalovaného okresu jednalo přeměnu zápujčky a že také 
žalobkyně nelOmoon;i,la dirigenta O., aby jejím jmén'em slibovaJl nebo 
provedl přeměnu krátkodobé zápůjčky v dlouhodobou. Přesto však 
j'ednali Ferdínand O. a předseda ža'llUjíd záložny A. s jedné stra,ny aJ ze
mřelý S, s dmhé strany o přeměnu krátkodobých zápůjček v dlouho
dobou a na ujištění S-ovo, že dopis ža11'Ova;néhlo ze dne 29. října 1928, 
takož i ~elá přeměna nemá dalšího významu, a že má, jen ten účel, aby 
zalova1ny okres v Praze právě hledíc na přeměnu dostal rychle .pen-íze 
a.mohl urychl'eně splaUti svůj dluh u žalohk)'ně, podepsali A. a O. do
pr's ;;e dn,; 3 . .listopadu 1928, z3CsI'aH Ilej žalo"anému, vy,pracovali v něm 
umorovaclplan aSI na 25 Id a rovněž zřidili dvě konta žádaná žalu
jidm o~re~ern. ~ výp?vě~i svědka O. jest zjištěno, že žalohkyné o tom 
nrc nevedeIa, nybrz z'e vseto ,provedlO. s A-em a S-em bez příkazu 
resp. bez zmoonění nebo vědomí žalobkyně a také tO' provedl v hypo
tekární'ch knihách, v kterýoh lIffio,řúvaCÍ' doba hyla mzpočtem na 17 let. 
J~k j,i'ž shora byJo uvedeno, může žalobkyně pl"tn,ě uskutečnl1ti svoji 
vul! jen us,nesením ředitelstvÍ'. Poněvadž, jak se dláIe zji,šťuje z výpo
v,Mi svědka, O., scházelo· pro jednámí jeho a A-ovo usnesení ředitelství, 
žalohkyně o jednáni svého dirigenta a předsedy n;c nevěděla a také 
Je k tOlmu nezmioonHaJ nemohl ani O., ani A. za'vázati žal'U:jící zá,I'ožl1u 
svým jednáním. T~t~ž pojatí i o zemřelém S-ovi, který rovněž neměl plné 
mOCr k zaJstupovanl zalovaného okresu ve věci přeměny záplljčkv. Každá 
z uvedených tří osob je proto fa'lsus prokur"tor. Jejich jedná-TÍí o přl~ 
měně byla nepl<!tná a nicotná a nemohla založiti pro žalobkyně ani 
práv, ani povinností. Dopis ze dne' 3. Ustopadu 1928 znamená tedy pouze 
soukromou, žalobkyni n'ezavazujicí akci dirigenta O-a. To, že O. umo
řovaci plán pmvedl i v hjípo,tečnkh kn,ihách bez přikazu žalobkyně, 
neznamená, že hlobkyně o jeho nesprávném po,s'tupu věděla nebo že 
s nfmsouhlasila. Žalobkyně jako záložna může míti se ú"ním na i'ruS'tu
lud ředitelství (§ 30 io), zák. č. 129/1928 Sb. z. a n:.) vědomí pouze 
ko,l'ektivní a také jen kolekti;vně múže projeviti souhlas S' postupem 
svých úředniků, a to pIatnými usn.eseními ředitelstvÍ'. Takováto usne
~ení .vša~ žalobk~ně neuč~nila, jak soud zji'šťuje z kmihy o zápisech 
jedn.:'llll red~tel'stvI a z kmhy kontokorentní. jakož i ze svědecké vý
pove;1I Ferdln:.nda O. Ze vseho toho, co uvedeno, plyne, že smlom'a 
uzavrena mezI stranami o krátkodúbých zápůjčkách jeclnámími a po
st-upem A-a, O-a a S-a nehyla změněna a že nějaká nová slmlouva 
o přeměně nebyloa pklJlně uzavře·na. Jest tedy naodál,e v p,l,atnos'ti pŮe 
vodní krátkodobá srnlou'va. Jest zjištěn, ludfž lento stav věci: žalobkyně 
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byla přesvědčena, že plati kroálkodobá záp~jčka ~ ž~ hled!c na opě
tovné sl·iby S-ovy bude zapujčka skutečne v kralke dQbe ,splacena. 
žalovaný okres byl napwti t(}mu dopisem ze dne 3. lis·topadu 1928 
udržován v miniini, že' jeho žádosti o přeměnu krátkodobé "ÍJpůjčky 
žalující- zálo~na vyhověla, a slplácel ,proto ~nuíty ,~odle 25le!ého umo
řovacího plánu. DO' lohoto omylu uvedl'Y obe spome stran,y treÍl osoby, 
aniž se na ně-rn sporné stran,y zúčastnily. Pevná lhůta k splacen,i zá
půjčky nebyla umluvena, j:.k se zjišťuje z údaj'ů Ferdinanda O., Kar\.i\ 
M. a Františka J. Ježto však jest nesporné, že byla poskytnuta krátko
dobá zápůjčka ·na běžný účet, má význam jen, nehledě na přípověď 
S-ovu že zápůjčka bude splacena do ptll roku, ustanovení § 9, odst. e), 
z<Í:k. Č. 128/1924 Sb. z. a n., podle něhož může záložna poskytnoutI 
úvěr na běžný účet jen do pěti let. Nějaká zvláštní' dohoda (§ 11, odst. ?, 
řeč. zák.) o pravidelné amortisaci se nestal,a. Poněvadž poslední za
půjčka byla povol1ena dne 5. srpna 19~8 re~p. ?yla vyplace~a ~:.!o;ra~ 
nému d'ne 3. listopadu 1928, uplynula pehleta Ihuta k splacenI zapu'jckv 
již nejpozději dne 3. listopadu 1933, t~kže ne~ylQ potřebí ž"dné ~Ý'po~ 
vědí zá'p,ůjčky. Postačila tudí,Ž pouha upomrnka, ktera podle uda]u 
svědka dirigenta O. byla marná. Námitka předča'sností žaIoby není proto 
odůvodněna. Nedorozumění, jež vedlo ke sporu, záleží- jedn,ak v tom. 
že žaltYbkyně poskytlla žaJlovanému, který byl tehdy zároveň jejim orgá
nem revísním zápůjčku aniž se přesně držela stanov o dO'khdech nul
nÝch k ooskytnutí zápÍíjčky (usnesení okresu resp. okresní správní 
komise'; schváleni- dohlédacího úřadu), jeclnak v tom, že někteří· funk
cionáři nepochopi:li rozsah svého oprávnění a !překmčiH jej. Nutno 
ještě uvésti, že nedodrženi předpisů st~noy (§ 24, od~t. 3). n~má v zá
pětí nicQtnost povolených a v souzene veCI nespomy,ch zapujček, po
névadž v ta,kovémto případě nastávaÍÍ' jen důsledky vytčené v § 35 
řeč. zák., t. j. čl'enové ředitels!va mohou býtí činěni za to odipovědnými. 
Tohoto ustan.ovení ndze však rozšiřolvati! na: nedodržování U!snes,eni ře
ditelství neboť pravou vůli může žalobkyně vyj<Í:dřiti 'Í'en v jeho sedě-, b ", ních a· tento projev nemuže bí"ti nahrazen jinými o,sobami ne o' v jme 
formě. Jestliže tedy nebyla přeměna ulsnesena v ,sedění ředitelství., neSŤala 
se, neboť usnesení ředi,telství se nemůže sbiti v jiné formě. Nu1no ještě 
řešHi' jen ot"zku, jak jeist tomu tehdy, jestliže žalobkyn'ě poskytla krM
kodobou zápůjčku žalovanému na základě platného usnesení příslušného 
sbom (§ 24, odst. 6, stanov), ja<ksvěclek O. uvedl" a usnesení okresu 
bylo předloženo mezi první a druhou zápůjčkou, avšak před sohvále~ 
nim resp. beze schválení nadřízeného úřadu, jako tomu lest v souzen" 
věci. Ten,tv n,edo,stat~k nečiní smlouvu podle § 24, odst. 6, s,tanov na 
straně žalobkyn,ě neplatnou ("rg. slova: zMožn,a vyžádá si průlkaz ... ). 
Jest tudíž jen právem žalobkyně vyžádati si taJkové průkazy a tu by 
mělo výmam nanejvýše uiS{a.novení § 35 řeč, zák. o odlpovědnos,ti čleul) 
ředitelství. Jest tedy žaloba odiŮvodněna. O d v 10' I ac f s o ud p'O~ 
tvrdil nillpaden,ý rozsudek. D ů vod y: Po právn'í stránce po'souclll SOUG 

prvé snoHce věc správně. Přeměna krát,kodobé záJpůljčky v dlouhodob?u, 
jak ÍÍ' tvrdí žalovan,ý ohes, vY'žadovala podle §§ 9,10, 11, 30 a 32 zak. 
ze dne 5. května 1924, Č. 128 Sb. z. a n. a §§ 24,odst. 3, 4 a 5, 51 a 
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52 stanov výs,lovného U'snesení ředitelstvi žalující záložny. Nepředchá
zelo-li tak,ovéto usnes'ení, nem:ělo právní jednání- žádného závaZiného 
účinlou (§ 32, odst. 1, řeč. zák). Pouhé přívoJ.ení mlčky, l<Jteré se ža
lovaný snaží dovodiH z toho, že ředi,telslvi žalující záJo,žny vědělo o jed
náni a usneseni okresní ~právní komise a o zápisu dlouhodobé z<ÍJpůjčky 
v knihách záložny, nepostačovalo, ježto jde o' právnickou o'sobu. Také 
její- dopis z 3. listopadu 1928, byť jinak vyhovoval § 32, oclst. 1, řeč. 
zák., neměl právO'ího účinku, neboť mu nepředcháze1,o usnesenÍ- ředi
telství žalujíd záložny, zejména nijak ji' nezavalOval. Jest tudí'ž správný 
názor prvého soudu, že pro nedostatek usnesení ředitelství žaluljkí zá
lo.žny nedošlo mezi smluvci k přeměně krátkodobé půjčky v zápůjčku 
dlouhodobou, a proto se zřením na 0'statnÍ' správné právní vývody, 
které odvoláním nejsou napad<ÍJny, právem clo,spěl k závěru, že zaža
lovaná zápů,jčka, jejíž výše není sporná, je spl'atná. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovN do,volání. 

o ů vod y: 

Dovo,lací soud přezkoumav spisy v meZÍ'ch dovo,lacíiho návrhu a 
v wzs~hu a dosahu uplatněneho' dovolacího ctů,voclu, neshledal, zákon
ného důvodu, aby rozsudek odvolacíiho soudlu byl změněn' (§ 510, 
odst 3, c. ř. S., čl. I Č. 3 zák. č. 251/1934, čl. I zák. Č. 314/1935). K vý
vodům dovolacího "pIsu se podotýká, že pocHe §32 zák. č. 128/1924 
Sb .. z. a "'. mohou okresní, hospo~ářské zálloliny nabýti práv a zavazo
val! s'e lohko usnesením svého ře,di,telslví a nikoliv pouhým prohláše
ním svých funkcionářů, třebas vyda;n'ým podle § 32, odsl. 2, uved. zák., 
neboť dotčený předpis jest předpisem pořádkovým. Usla,novení § 10, 
oclst 2, uvedeného zákona sle dovolatel dovolává n'eprávem. Toto usta
novení umožňuj'e řediteJ;ství okre'sní zállO'žny hosp,odářské, aby za sou" 
hlasu zemského ~právmího výboru sjednával0' ještě jiné dlmhy úvěru 
kromě druhů v tomto zllkoně uvedených, ne]lze však z řečeného usta
no,ven! vyčisti, že hy se 0' poskytování úvěru v jednotlivém případě -
1 kdY'Ž jde ° způsob úvěru zákonem s'chválenlý - nemu!selo usnášeti 
ředi!elství záložny, jež podle §§ 29, 30 uvecl. zwk. spra'Vu1i'e zál-ežilostí 
záložny poďle toho, co ust~nove'TIO Jeslt zákonem, jednacím ř<ÍJdem a 
zvMšln'ími instrukcemi. O' otázkU!, zda bylo třeba usneseni pl'<ll1ámí 
schůze ředillels!ví" tu nejde, nebof bylo nižšími soudy zjÍ'štěno že zá
ležitost, o ni'ž v S'o[]zené věci jde, n'ebyllla ,předmětem usnesení' ředitel
stvl ani v plné jeho schůzi, "n, v odbom ses,ta'veném podle § 30, odst. 1, 
uved. zák. 

Pokud dovol'atel uplatňuje, že druhý smlnvce nemůže přezkoumati, 
zda tu je či není platné ustanoven'í ředitel'stvi, jest mu odvětiti, že p0'dle 
judikaltury nejvyššího soudu (smv. na př. rozh. Č. 4321 a Č. 11515 Sb. 
~" s.) jest tomu, kdo jedná s veřejnou korporací nebo se spolkem, ulo
zena povitllill:ost, aby se přesvědči-}! v zákoně, anebO' ve stanováoh spolku, 
jak s,e dotčená korporaoe, anebn spolek, s kterým 'j'edná, platně zava
zuJe; musi, ,se !lrm~ : tr~ kďo jedná s okresní hospodářskou záložnou 
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přesvědči,u, jwk se ona může pOdl~ zákona }avaz.ovati, a z,da s~. sku:-
tečně pla~tně zavázall,a, nehl~dl:c am .~a.,t~, ze to v ,sou-zenem ,pnpade 
žalovanému okresU' jako orga!nu dohhze]1cl'mu na spravu okresTIl hospo
dMské úložn'y samo.zřejmě bylo dobře známo. 

čís. 16432. 

Soukromoprávní majetkové poměry obce, jež vznikla z osady od
loučenún se od' dřívější obce. 

Osada, jež jako právnická osoba mUže býti p~dm~!em souk~omých 
občanskoprávnich práv a závazku, není smluvkym pn smlouye uza
vřeně mezi třeti osobou a politickou obci, k niž osada náleži. 

Podle eJGekučnmo titulu proti obci nelze vésti exekuci na jmění 
osady. 

Pouze tím, že se osada stala .samostatnou obcí, ne~s~la zm~a 
v jejich dosavadních majetkových právech a soukmmopravmch po~
rech, nýhrž pouze ve veřejnoprávni Rtnkci býva!e osady. ,T~?v~to 
2lIl1.ěna pouze politické funkce puvodni osady nema sama v zapett pl e
chod soukromnprávnich závazku s dřívějši obce, k niž osada náležela 
na IlOVOU obec, nedošlo-li k rozděleni společného jmění a společných 
břemen ve smyslu § 3 čes. obec. zříz. 

(Rozh. ze dne 29. října 1937, Rv I 573/36.) 

ža,lobkyně se n,a žalované obó O. domáhá z.aplacení zápůjčky, 
kterou poskytla roku 1925 obci K., k níž v době ."ÍJpůjčky náležel~ 
i osada Oe Řečen<á osacla O. Sle stala roku 1928 oclloU'cemm od polmcke 
obce K. samostatnou poHtickou ohcí O., která je nyní žalována. žalob
kyně dovo.Jiávajic se §§ 847, 848 a 14<» obč. zák. a poukamjk na t?, 
že nedošlo k rozdělení dluhů pú\'odní obce K. mezi nové obce K. a G., 
dovozuje, ž,e žalovaná obec O. ručí rukou společnou a nedí,lnolt s ny
n-ěj'ší ohcí K. S -o u,d p r v é stOll i· ce uznal podJoe žaloby. O cl v o
l a c i s -o ud zamítl žalobu pro tentokráte. O ů vo cl y: Prvý soud se 
připoji,Jo k pr<ivnimu ná"loru žalující banky a za!U'jal stanovusko, že na 
místě dosavadní právni'Cké osoby, totiž politické obec K., nastoupIly 
dvě 'právnické .osoby, to,tiž ,obce !'. a .0., a ~e nrčí. n<e,óH':,ě za zá,:a~ky 
dřívější obce K. Vyho,věl proto zalobe, kdyz zJl'~hl, ze ,za!l~~~yne ,ma 
skutečně proH dřívěj'ší obci K. poMedávku v za-zalovane vySl. Nazor 
prvéhO' soudU' je právně mylný. Zákonné předpisy, j~chž se žalobky-n.ě 
dovolává, nemají v sO'uzené věd významu. Ustanavem §§ 8~7.. ,848 ob::. 
zák. pojednávají o účincích roz:clěllení společného st",tku, nalezlc,h,o ne~ 
kolika osobám. žallujíd banka však netvrdí, že obci< K. a žalované ObCl 
O. náleží vlaMni'ctvi téže věci, aby tu bylo společenství pod.le § 825 
obč. zák. Také z povahy věci vyplývá, že tu uen-í takovýto sowkromo
právní poměr spoluvlastnj,oký. Vlastnicí obecn,í>h~ jlffi'~ní byl~ před ro
kem 19-28, kdy došlo k rozdělení, obec K., tecly j'edma pravmcka osob-
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nost. Podle § 26 obč. zák požívají dovokné spo'lečností, v Čemž jsou 
z3lhrnuty i ,polltické obce, zpravidla stejných práv jako jednotlivé (přiro
zené) osoby. Avšak podJ,e § 27 obč. zák rozhodují, zákony poHtioké, pakud 
jsou obce co do svých práv postaveny pocl zvláštní péči veřejné správy. 
Neke proto ani m"jetkoprá~níl poměry obcí "ůči třetím osobám posuzo
vati výhradně podle norem sOUlkwmého práva, nýbrž sluší míU na pamětí 
omezení vyplývající z práva veřejného. Prá,vní poměry politických abd 
JSOll upraveny zvláštními zákony, zejména v sotrzeném &poru českým 
obecnim zřízením. V § 3 řeč. če's.obec. zří,z., ma který se žalující banka 
sama odv,olává, jsou upraveny uáJ'ežítosti rozděl'ení po1i,tické oboe ua 
dvě nebo na vice mí'stnkh obcí. Zejmém3l jest obsažen v uvedeném pa
ragra"lli požada,vek, aby se před rozloučením obcí přesně mčHo, jak se 
maji rozdMiti o společné jměuí- a stat'ek a spol'ečná břemena. Ne!'ze 
proto právní poměry vmiklé rozděl:ením poHtické obce na dvě mís,tní 
obce posuzovati pouze podle předpí,sů obč"mského zá:konúk", 3l to ani 
co do práv třetích osob, a nemůže tu rozhodov3lti ustanovení §§ 847, 
848 anebo 1409 ohč. zá:k., nýbrž jest se i tu říd,ti rozhodnu,tím povo
l3lný'ch veřejných orgánů, jímž P.odle § 3 řeč. čes. obec. zříz. náleží usta
noviti, jak mají býti původní břemena obce rozdělena. Nelze souhlasiti 
s názorem, že ph takovém!tn rozdělení jde o čistě soukromoprávní 
smlouvu, nýbrž, jak v)1plývá z textu zákona, jenž nemluví o smlouvě 
nebo uj'edinání, nýbrž o »U'stanovení.«, a z veřejnoprávní povahy celého 
wzdělovaJcího řízení, jele tu o aJkt správní, jemuž se musejí podwbiti 
i třeli osoby. Aby byly jejich zájmy ohráněn,y, to jeslt věci oněch veřej
ných orgánů, 'j'ež jsou povolány prováděti řízeni o rozdělení obce. Není 
zákonné'ho Uls,tanovení, z něho:ž hy vypl'ývaLo, ž,e nová, ohec, která vznikla 
rozloučením jiné .obce, ručí so.Jidámě za závaJzky původní obce. Nelze 
také schváliti názor, že taJkováto nlOváohec jest ji,ž 'pso iure ,nás,tup
kynú púvodní obce. To záleží na ko.nkretníchsl<uteĎnostech. V SOuze
ném sporu netvrdi,la žal,obkyně taJko,vé skutečnosÍ'Í, z nichž by v)'plý
valo, že tu jde o. sukcesi. Žalobkyně sama naopak tvrdUa, že se roz
děl,eni ,podle § 3 čes. obec. zříz. nestaJlo. žalobkyně ovšem poukaJz,ovala 
na 10, že ža·lov3lná obec O. převzala: od obce K. dLllležitou součást jmění, 
totiž pramen veřejných dávek, t3lkže je spl'něn i předpoklad § 1409 obč. 
zák. Avšak pramen veřejných dávek nelze pokládati za jmění' n'ebo pod
nik ve smys,lu, § 1409 obč. zák. a nejde tu také o převzetí od obce K., 
neboť žalovamá obec O. jest oprá'Vn'ěna vybÍ'rati dávky z vlas'tniho' pří· 
mého poměru k svým občanům a nenaJbyla toho práva od dří"ější obce 
K. Vychází-li se však z prá"uí,ho n'ázom právě vyloženého, slU!ší uznati, 
že žalob mí nárok není Who času odůvodněn. Majetkové společenství 
pOd]'e § 825 obč. zák. není prokázáno, takže tu neplatí předpisy §§ 847, 
848 obč. zák. Převzetí jmění nebo podniku rovn"ž není prokázáno a 
není zde tudíž ami předpoklad § 1409 obč. zák. Podle nesporného před
nesu stran dosud nedoš,lio k pra,voplaJtnému aktu příslušnébo správního 
úřadu ve ,smyslU' § 3 čes. obec. zříz. Schází tudíž v souzené věci právní 
zákl'a'd pm nárok ža,Jobou vymáhalný. Ježto však z přednesu straJn vy
plývá, že n€uí dosud spráV'ní řízení o rozdělení jmění a břemen dřívější 
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obce 1<. skončeno, ndze poklád3lti nárok žalobni za neodůvodnén,ý vu-

bec, nýbrž jen toho času. , .. 
:'-i e j v y Š š í s o u d nevyhovef dovofaUl. 

O ů vod y: 

Právním důvodem žalobního nároku také proti ž':,lo'Vanéobci O. je 

I· "půJ' čce podle dlu~ního úpisu ze dne 24. brezna 1926, kterou 
sm ouva o z 'd' , .. , ť d 't' byla 
'aJ.obkyl1'ě uzavřela s obcí K. Žaloba sama uva' I, ze pz ve· o'e . 
~alovaná obec O. jako o,sada části obce K., od níž se roku 1928 odlol!'-
čila a sta,la se samostatnou obcí. ."" , 

'Protože jde o čistě občanskoprá"ní věc, Jest prav~1 pom,ery zucast
něn' ch posoudí'tí předevMm podle před:pisůobčanskeho prav~ ... ? loh.o 
lle~,ska jest jak politiakou obec K., tak t'3lke osadu a ~ozdeJsI ~oh
~ickOU obec O. uznati za právll'kké osoby, jež moho~ hylI podmet~m 
práv a záva,zků občanslkoprá'vnkh; při tom s hIecllska so~kromopra,,
ních předpi'sů nepadá na váhu rozdíl mez~ .poh't~ckou ObCI, a ,osad~~, 

. t 'e oba tyto útvary ma'ji povahu pravmcke osoby, trebaze, mely 
r'~I~~i'ska spráV'něpoli:tiokého různé lunkce. Jestliže tedy ža~ob!.yne utza" 
'I . 1 o·bcI' K ·nebyla smluvkyn:í· osada O.; nezaleZl na om, vre ,a srn ouvu s . , ., , d b bIč' 

zda by bylla ža,lobkyn1ě t'akovou smlo~v,lli n,e~zavrela, k .~ Y ,Y, a pO',~: 
tal'a s rozdělením obcí, a zda se clommvala, ze sml,ou'vo1.lJ J'" v~zana ta .~ 

d O Dotčená osada O se nestalla smluiV'kym anI hm, ze snad Jl 
osa a,. .. . . č'l b t k aložení smluV'ního 
bl zasík'lny umořovací pl'ány, a nest3l 10· Y O' z .. : '" . P k ." t 'an'l' I-d"by seto bylo st3llo na leJ! zaclost. Ža-zavaz u na JeJI s r3lue, 'K' J, ' " . " b', K 
I 1 kvné by nebyla mohl'a na základe smlouvy uzavrene, Jeno.m ~ o, CI " 
~~stoupHi proti os'adě O., která nebyl'a její smluvk~m' anlpred zn~e: 

k "d s'lo rozd'zlen,,"m a nehy}a by mohla v.ésII exekUCI na Jmem nou n.l'Z ,o· 'o· , • b' K Db .. 
d' . kd"by' byl", dosáhla exekučního tHulu .protJ o Cl.. aJ.lc osa, y am·' J. '1 .. , t hd půso " J' " ů o nichž se nyni zmiňuje byla by musI,'a JIZ e' y .' -

SVyCl "'lm, ",' , 'k'· . d' ď 'půJ'čku vyplatila 
biti ok tomu, aby se smlu"kym stala ta e osa ,~, ne~ ~3l ., ' .. , . U' 
iestHže totiž, ja,k miní, po~ažoval'~ za hlavm u~a,st,nlCl prav; onu o~~ě; 
. J"e n)'ní O' to PO'SOUdl1lI, p,ky pravotvorny vyzn3lm ma pro P t 
s or~ "ch stran prá"ní skutečn,o'st, že se osada 9· stala, Si~mo.sta .~o~ 
obcí Yfim nevznikl,a nová právnkká osoba, nybrz se zmemla tnJ~p 
tunkce ,rávnkké osoby již trvavší potud, že ,se, os,,~~, st~l'a. ta' e po 'I~ 
tíckou ~bcí a veřejnoprávními funkcemi n~leZ1'te .rozsl:enym1.,~ m~]e~ 
kDV "ch ",vech a soukromo'P'rávll,·eh pOImerech hm vsak zmen;a nena 

l
y ,Pl ' ·b 1 J'I'Z' d'ríve v tomto smyslu samostatnou plavmckou staa Z3liOVana ya ' , " , . 'ní 

~ 1 . o stala J'í také ve zm'ěněné a ro.zšiřene funkCI vere]UopraVi ' : 
O,ODOU a zu . d ďl' dv' samostatne 
V majeltkovém oboru hyl'y tu tedy již pře, roz e ~~illlIm ,e . ' , . věci 
právní jeelnotky. Podle ustanoveni § 3 če's. ,obe,;. zr,IZ. b~ ~ S:~Ulz~ne" ,. a 

'I v' znam otázka zda a jak došlo k fOizdelenl spo e ne o Jmell!! 
~:I~Č:ch břemen 'To se všalk, jiakmebylo popřeno, dosu'cI nestalo; 
l~l"bk;ně ať mlu",! o předpisech týkajících, s.edělení sp~liUvlas§tn:~~ 
~ § 847 848 obč. zák. ~ nebo o' pře. vzetí Jmem~ebo pOd~lku --;-

, , . t' e no'va ohec ma n"m (samo-t' ák ~poUlkazuje hlavne Jen na o, z " J , 
O' c. z . pI'I'ra"z',k.y. Než tu skutečnost nelze zařaditi pod 
statné) právo vybírati 
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žádný z právě u,veden'ýoh předlP'i's'Ů, jak správně pozn",1 a vyložil již od
vol'ací soud, nehledíc ani na to, že hy tenvo pramenobecnkh přijmů 
ani před rozdělením nebyl mohl za všech oknlností býti určen k uspo
kojeni žalobkyně. Za toho stavu věCÍ' ono rozdělení obou právních útvar" 
se změnou politické jejkh funkce není skutečn.ostí, z které by žalob
kyně mO'hla p'rávem vyvozovati přechod soukromoprávního závazkn na 
žalovanou obec. 

čís. 16433. 

Ani předpisy vodního zákona č. 71/1870 z. z. čes., ani jiných zá
konů (zák. č. 58/1885 ř. z. a zák. č. 250/1852 ř. z.) neukládají držite
telům pobřežních pozemků povinnost, aby trpěli s o u k r o mým oso
bám volnou chůzi po břehu svých PO(lemků pro soukromé účely a aby 
se zdrželi jakýchkoli opatření znemožňujících řečeným osobám vstup 
na pobřežní pozemek. 

Soukromé osoby nemohou s úspěchem opírati nárok na náhradu 
škody o to, že vlastník ohradil svůj soukromý pozemek až k vodnímu 
toku řeky, třebaže správní úřad nařídil držiteli pobřežního pozemku, 
aby uvolnil průchod podél říčního břehu pro poříční dozorčí orgány. 

(Rozh. ze dne 29. října 1937, Rv I 1056/36.) 

žalobce, l<terému bylo výměrem zemského úřadu v P. ze dne 28. 
července 1931 uclěleno vodoprávní povolleníl k provozování práJmového 
převozu přes řeku S. v říiíním ki,loometru 32.83, t. j. ve vzdálenosti 50 m 
,n",d jezem ř,eky S. v Č. 'Pří' pravém břebu a 150 m při levém břehu, se 
domáhá na žalovaný'ch vl'astnídch pobřežní-ch pozemků Č. kat 655/4, 
655/5, 655/7, žalobou zaplaceno> 10.750 Kč s pří'slušenstvim z důvodů 
náhrady škody. Žaloba bylla zamí,tmwla s o u d Y vše c h tří s t ol i c, 
nejvyšším soudem z těchto 

důvodů: 

Zavinění všech tří. žalovan.ých ~pa.třuje dov·o.lán,f v tom, že ža-lovaní 
proti ustanoveni §§ 8, 42, 43 českého vodního zákona č. 71/1870 z. z. 
zaJhradlli své s ° II k r orné po,zemky až k vodnímu toku řeky S., že 
tím prý žarlovani zrnemož-ni,H dě1níkům žallobcem zj,ednaným, aby se včas 
dostaU k žalobwvě prámid, která byla umílstěna u po'zemku prvé ža
lované a byla ohrožena ledovými krami, a že prý se tak stalo, že pra
mice byla rozdrcen.a. 

Pobřežni pozemky jsou stíženy, n.ehledí-U, se k soukromoprávnímu 
závazku, jejž žalobce ",ni netvrdi-I, t. zv. zákonnými služebnostmi, jež 
jsou uvedeny v § 8 dotč. vodlnáho zákona, v § 5 a 6 rybáfského zákDna 
Č. 58/1885 ř. z. a v § 39 lesního zákona č. 250/1852 ř. z. Oba poslední 
z"komy nemají pro souzen·ou věc význ",mu. Podle § 8 českého vodního 
zákona jsou drúlel'Ům pobřežního pozemku uloženy tyto povinnosti: 
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" " , I d' vorů; 2 trpěti dosav",dní stezky 
J tl pěti dosavadní pnstavls~e. o I a , b' řehl u ř í č n' í m u d 0-

. . I ď "ené' 3 trpelI chozeni po· 
k tah,a~l o I znz ',. ď a 4. ',est mimo tO' vlastník břehu povín;n, 
z o r C lln;U per s ota I u ro ri1ce postoupiti k rozšíření dosava-dmch 
bu cl e-lI"tťreb a

b
, I ~~~í~~ e~~zek ty čásU svéh.o pozemlou, jichž nebylo 

přístaVls ne v. ~' ......' 
I \ k tomuto ucelu UZlVi'no. . . - b I' , 

C osuc .'. "'. t 'odnl·h.o zákona tudíž nevyplyva, ze y I. za-Z ' čeného u,s anovem v . , .' . k 
.re . . ., 1 t' ro chodce vo,lnou cestu podel reky, 1'" . se 

lova'111 pOVIn,nl, p,o.neC1a IP., do " u že držitelé břehu jsou pOVlnIlI 
mylně domnlva zwlobce. Am z "'k

re 
Plls 'nímu dohledu vodnímu zřizené 

cl uštěti aby osoby' po Icel" .," . 
zdarma .0'1'0,". '. I .,. diti že držitelé pobřežních pozemků !snu 
chodrll.' po brehU'I?et:e, usoouu'k'r.o,m,y' m o S.ob ám chůzi po brehu 

··lbtrpe·rezs. , 
povmm, a. y , ... ok "chikoli Ol atření, znemožňujících s o u k: o m. Y, m 
a aby se zdrzeh Fl Y kP ZV'láště ,",eni aJni ve vodnim, ani v JlneI11 

b á m vstup na pozeme. ' . I' t o s .o , ',' , . k " břeh nesmí býti oplocen, a Jes Jen s ano: 
úkone, zaka}u, ~'me S~~g'.I~r,;: musí bý,ti umožněna vol,ná ohůze (na pf. 
veno, z.e vere]ny , 

též vrátky). . §§ 42 43 oeského vodního zákona se nehodí na sou-
Us,tanovem . a.. I" . ch o atřeních (vodoprávném po-

zený případ, je~to Jedna]ll~' Z/;e ha J~~y zlPů;obU zřizovémí a udržování 
'volení ochrann-ych a regu aomc , 
ochranných staveo~ vodruích). b těžiti ",ni z výměru okresní správy 

Žalobce nemuze UlC pro se \934 č 19814 jímž bylo žalo'vaným 
politické v B. ze dlIe 11. červn'a . '" .. ' k' r O' d o z o r č í O' r
nařízeno, aby uvolnili průchod .po~el b.rehu re Y p t' e n í v e ř e J' n é 

,.,' boť tu slo Jen o o par 
O' á 11' Y P o fl -c n. I" ne d' k toho ueljl'lyne 
". ' :' m u ř í ční hod o hle u" avsa z .. 
sp r a v y v, z a 1. . k' 'osoby alby mu žalovaní. dovolIlI 
í OŠlě náro:k .. zalobce pko ,S?~-. !O'~;ivámí k' Ú čel ů m s o u k r orný m. 
vslup na Jejich pozemky ,a. JeJ~ch rávného 'edu"ní tim, že mu zne
žal·ovanÍS'e nedopustIl!. zadn.eho., bezp .. ' .. h J , k vodní,mu' tolm řeky , .. . ky oplocemm pc az' ď. , , 

l110zmh vstup, n.a svepozem
b 

' ·l t mu aby se žaloboovi dělníci do-
že ploty zalovanych ne ra,n.! y o "', . obv klým o veřejné 

stali k IPr"m~,._a,že se~,?hll tam/o,st~ÍlI~P~~~~~~lobce~ ",by ~še zaříd'il 
cestě, bylo.' z]lsteno

d
, nI ,1~SlmI, soudg;t:li ~mto způsobem na břeh k lodi. 

tak aby se Jeho e mCI vca,s 

čís. 16434. 

K otázce promlčení pohledávky na t. řeč. W -kontě. 

(Roá ze dne 29. října 1937, Rv I 1245/35.) 

Srov. rozh. Č. 6272 Sb. n. s. 

., ,'" 'I", ' b . ka na žalovi'ném domáhá zaplacení 
ProtI zalobe, ']lz se za uycI an.. _ .. , . promlčení zažalo,vane 

77 920 Kč s přís!., namí'Íl zalo'vany muno JdIHe I 's t o I ic e uznal 
. k dl § 1486 obč. zá'k. S o u p rve : 

pohledá'.' y po e , s o u d zamítl žalobu. D u v o cl y: Od-
padle žaloby. O d vol a c I 
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vo.JiacÍ. soud, je toho
v 

názoru, ž:e žahovaný mohl namítati promlčení zaža-
10vaJlle~0 ?aro~u a ze pr?c:sní soud r07:hodl souozenou rozepři nesprávně 
po, ,pr,av~,1 strance, k,dyz zalobu nezamrtl z duvodu promlčení. Tento 
prav~, nazorodvol,acrho .sou~u, plyne z těcht.o úvah:, Podle zjištění pro
ce~Thlho soudu koupl,].a zalupCI' bamka pro za,lovaneho· na jeho příkaz 
v unom resp. v .dub~!U 1919 celkem 25 kusů akc.ií mléčného průmyslu 
za 17.298 K. ):zto ~aJ!'9va?,y onu ~enu neza;platIl, zatížila jej žailujíci 
b8!nka na t. rec. »V1denskem kon,le«. Na tomto kontě nenastal od té 
doby žádný obrat a připisovaly se toliko úroky z prodlení a výlohy. 
Od 1. ledma 1924 se konto vedlo v československých korunách. Uve
ct.:'?é ,kont?,není však, ani .• kcmtokofentem v teohnickém smyslu slo,va, ani 
be,znym uct<;m, ponevadz sohá'zí pl'uěni obou smluvců. Dlužnikem je 
~t~le, pouze z~"ovanýc poMedáJvka ž<llobkyně se nemění až na při'fusta
JICI UT?ky a vylohy. Ze by šlo o nějaké poskytnutí úvěru, nelze z konta 
seznatI. Z toho vyplývá dvojí: Nejde o úvěr, tedy o z'Ípůjčku poOdle 
§ 983 obč. zák., poněvadž ž<llovanému, nebyly odevzdány spotřebitelné 
vecI, s p,odn;í,~kou, ,že, jimi ':':ů'že ~'ib,ovolně nakládati, avšak že po mčité 
clobe ma ,vrahl! pfave tohkez steJn.eho druhu a j8!kosh, nýbrž žalobkyně 
prod<lla zalovanému podle § 1053 obč. zák. a dle čl. 338 obeh. zák. 
cenné papír~ u,a úvěr. Jes,tIiže velká banka kupuje najednou pro při
k<lzc~ (koml,t.e~ta) ~5 kusů "k dí jednoho a téhož podniku, při Čemž 
kupm cena ClilI - I pro rok 1919 nepatmou - ·částku 17.298 K lze 
o2)?,a~iti takový n>áJkuip jen za zcela jednoduchý, u bank denně se ~pa
~J1~1 o~c~od. Pohledávky z obchodů denního živo'ta, jak byly uváděny 
IP;I Jednail1~h o § 194 III. dílči navel,y k obč. zák, se podle § 14860hč. 
z~k . .'promlcu]í ve třech Idech. Jest však zji,sUti, od, které doby jest po
črtall,v souzeném případě z1lJčátek promlčení. A tu jest se vráJtiti k vý
sled~u:r;'s,?oru Ck ! 3/~~ kr~js:kého soudu v č. L., který byl veden 
mezI tymrzstranamr v teze vem. Rozsudkem z 2. prosince 1925, č. j. 
Rv I 1336/25-1, zamítl nejvyšši soud žalobu na zaplacel1'í kupni ceny 
za tytéž akcie v československé komnové měně pro tentokráte a odi;
vodnil to tím, že jest možné, že žalov<lný bude povinen vyrovnaJi sporný 
dluh nyní ještě nem~mou částkou v Kč, ježto »W-konto< nebylo d;) 
té doby upraveno zákonem Č. 187/1919 Sb. z. a n. Dotčené rozhodnuti 
zjednalo mezi stranami právo (§ 12 obč. zfck.) a nelze se tu odvoMva-ti 
na jiná rozhodnutí nejvyššího soudu. Bylo tuclíž na žalobkyn.i jako na 
bankovní podnikatelce, aby sled:o,va'la zákonnou' úpravu otázky »W-

. kont1lJ«, aby Ipak mohla požadovati lna ža,lovaném onu částku v Kč která 
?dpovídá závazku ve starých korunách. Žalovaný však nebyl p~vinen, 
Jak v n1lJpadeném rozsudku míní, procesní soud:, aby dával on pozor, 
1lJby se žalobkynina pohl'edávka nepromlčela. Obě strany se v řízení 
před pmcesním soudem vyjádřily, že pohlížejí n,<l mi,nísterstvo financí 
j"ko na úřad, který múže autenti,cky vysvětliti" zda došlo k zákonné 
úpmvě uvede!lé otá~ky. Uvedený rozsudek n:ejvyššího soudu byl stra
nám doručen dne 25. I'edna 1926. Žalobkyně tvrdí, že se teprve po 8 1'0-
tech dověděla ze zprávy ministerstva financí, pod1lJné Svazu českoslo
venských b1lJnk dne 15. března 1934, že zákonnou úpravu »W ~konta« 
nelze již očekávati, ježto se stala j'iž nařízením č. 57/1919 Sb. z. a n. 
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Avšak žalobkynin přednes jest vprácen zněníil;' oné zprávy. Neboť l11Í

ni'sterstvo financi nedalo Svazu ceskoslovenskych bank ~prav.u pocha
zejkí snad tepr"e z roku I 934, nýbrž oznámilo jen. posudek, který po
dalo ji.ž dne 22, února 1926 zemskému soudu v"!? ve sporu Ck .~V 
268/25 a v němž s poukazem na JudIkaturu neJvysslho sOHdu vyslOVIlo 
mínění, že ndze již očekávati zákonnou! úpravu »W-kont~«, a kdy~y 
byla ža,lující banka sledovala onu JudlkatU'~~; bylo by se JI stal'O zna: 
mým rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. zan 1926 Rv II 439/26, ktere 
bylo uveřejněno pod č. 6272 Sb. ·n. s. a v němž bylo vy~loveno., i,e pOdl: 
názoru nejvyššíbo soudu zákonná úpravu »W-~onta« ]eM obsazena !1'Z 

v zákonech ze dn.e 7. srpna 1922, č. 265, 18. cervna 19024" č. 60 za~. 
z roku 1926 a z 21. srpna 192:5, Č. 220 Sb. z. a n. Nehlede,na to, ,ze 
byl'<l žalobkyně rozsudkem nejvyššílhosoudu' v jejím sporu se :alovanym 
poučena, že lze očekávati' zákonnou úpravu » W kon~31.«, mela, s~ , do~ 
tázati, počínaje rokem 1927, a'spoň jednou za rok u mm:sterstva hn~nCl 
týmž ~působem, iwko to u6n!"a rok~· 1 ~3~, a pakby jlste byl'a o~cl-rzela 
posud<ok ministerstva fInanCI pochazejlcl z roku 1926. Odvola,cl soud 
jest tudíž toho názoru, že žal:obkyně byla,s to ji~ roku·1927 po~adovatI 
z"placení v Kč a též soudně se ho domahah. zalob,a ~~ne~ena 'tep,rv~ 
dne 28. června 1934 byla tedy podána, po 'wplynutI ~nlete proml:ec~ 
Ihilty vytčen.é v § 1486 obč. zák. Podle § 14?'7 obč. zak. ,SiC' promlcem 
přerušuje jen výslovným uznáním práva dmheho. žallov~~y byl by ~edy 
musil uznati pohledávku v číselně určené vjšl, .. ~yš::,k tez po~le meny: 
a to \před. uply,nutím promlčecí doby. V te pncI!TIe tvr-cl1'la zalobkyne 
před procesním soudem, že žalow,ný uZll;al za,žaI9va~ou po~le'davku 
mlčky tím, že popkal, že, j,; dlužen p(}I:led~vku v !'c. :r;n se ~s~:kp;o= 
mličení podle jasného znem § 1497 ohc. zak. ne,pfemSUl]e. U.vadl-I,~ La, 
lající banka proti přeclpisu § 482 c. ř, s. tepr".e vod".~I'1lJclm.~d~le~l, 
že zasílala žalovanému až do 30. čer"na 1933 VyrplSy ~ uc~u, nenk~ tl~' 
nic závažného pro otázku přerušení pro-ml'čení, ponevadz netvrdit, ze 
výpisy zněly na Kč a že je ža,l'ov1lJný výslovné !Uznal. Bylo proto. roz
hodnouti, jak shora uvedeno. 

N e j v y Š š í s o li cl- n,evyhověl' dovolánI. 

Důvody: 

ž1lJlobky,n,ě již nebrojí proH tomu, že nárok z komisionicřského po~ 
měTU který je zirkl-adem žaloby, podléhá zásadně tříletému promke~1 
ve sn'ryslu § 1486 obč. zák., chce však d.olíči,ti, že došlo k novacI, takze 
domáhamý nárok podléhal promlčení třicetil:etém~. Než ,~;nluvu o o~
sunutí, ,pl1lJtební povinnosti, která pod.le rozhodnuh neJvyssl;ho s,o~du~e 
dne 2. ,prosince 1925, Č. j. Rv I 1336/25-1, vedla ~ zamrtnlltI, zaloby 
pro tentokráte udze poklád<ltj za novacl ve smyslu § .1376 a,nas} .. ob~. 
zák., protože' nebyl změněn anli' právn~ .. d~vocl, ar;1 ,hlaVnI :predn~et 
smlouvy; žalovaný zůstal zavázán k penezltemu pln~nI, a. to' r nadal~ 
na základě téže komisionářské sml,ouvy, dohoda -se tykal~ ]e.n.?dsu;nutl 
pl.acení, až do úpr<lvy měnové o'l"zky a jde tedy (} případ, JeJz ma na 
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mysli § 1379 obč. zák., nikoli o novaó. Platí tedy tříletá promlčecí lhůta, 
a jde o to, od kdy ji třeba počítati. Nemůže býH o tom pochybnosti. 
že by žalobkyn'ě byla směl:. nastoupiti novou žalobou proti žalovanému, 
jaJkmHe by k nějaké z~konné úpravě měnové otázky bylo, došlo, anebo 
jalkmÍ'l'e bylo zřejmé, že k t::lkovétn úpravě nedojde. Dotčené rozhodnuti 
nejvyššího soudu připouštělo možnost takové zvláštní úpravy i co do 
otázek týkaji"Cich se W ... konta právě tak, jako se "čekávalo, že dojde 
k zákonné úpravě i, jiných otázek, vyplynuvšíoh z měnové rozluky. K ta
klwéto úpravě měnových otázek došlo úmluvoU' mezi československou 
republikou, a reublikou Rakouskou o úpravě závazků v rakou.skouher
ski"ch korunách č. 50/1925 Sb. z. a n., která byla uveřejnéna ll. května 
1925. Řečená úmlulva maa co do pravidel v ní o bsažených IP odle zá
kona ze dne 21. sDpna 1925, Č. 22.0 Sb. z. a n. moc z<ÍJkona také pro 
ob!,as! tuzemského, práva. To byl'a pritvě oua úprava, klerou mělo na 
mysh již uvedené rozhodnutí nejvyššího soudu, jak lze usonditi z ob
sahu jeho důvodů a také z důvodů uveden'ý'Ch v rozh .č. 6272 Sb. n. s., 
v němž nejvyšši soud. nabízený důkaz zprávou mi-nister,stv<:l fin,ancí O' za
mýšlleném u:puštění od všeobecné úpravy t. zv. W-kollt pokládal za 
zbytečný práv,ě s poulkazem 'na onU! mezi,státní úmluvu. Nemůže tedy 
žalobkyně tvrditi', že se od rozhodnutí nejvyššího soudu' zamítltuvšiho 
žalobu dočasně, nk nezměn,i,lo. Nezáleží' na tom, zda Se žalobkyně infor
movala nebo se měl:a inlonmovatil !l! zda sllad ji měl - podle 'j'ejího mi
něni - žalovaný upo'zomi~i na změnu poměrů, nýbrž bylo na ní, aby 
dovolávajíc se urveďené již mezi's,táctn,í, úmliuvy znovu proti ž:.lovanému 
zakrodla žal'obou. To moMa učinWI hned po vydání úmluvy, která byla 
v~hlášena, a nezáldi na tom, pw'č taok neu'ČÍ'ni'la. Otázka jejího zaviněni 
nemá tu významu, nehledíc ani na to, že ža'lnbk}'lně bucluje na nedolo
žených dnmněllkách .o- tom, zda by s,e ji bylo či llebyln dostalo vůbec 
nebo včas IpoUičení od mini,sterstva financí, kdyby o ně byla zažáda,],a. 
Jdie tedy dále .o- to, zďa snad promlčení bylo přerušeno uznáním nMoku. 
Dohody o oddMeni povinnostil k pllacení se tu žalobkyně vůbec nemůže 
dnvolávati, když přece nešlo Úl důvod nároku, o němž nebylo sporu, 
nýbrž O' výši peněžitého plnění, která byla mezi stranami praV'ou pod
statou spam. V té příčině však - co do výše nároku - jestsouhllasi1ti 
s od'V'oladm soudem, že k ž"dnému um~ni' 'se s'trao y žalovaného ne
do'šlo" aniž jest přihH!žeti jen k tomu, zda se to stalo výslo'vně. Stačí 
tu pOUikázati nejen. na právní důvody napadeného. rozsuelku, n.ýbrž také 
na skutkový základ, z něho·ž vychází a jehož žalobkyně v dovolání 
nedibá zejména tam, Ikde odvo'lací soud jí vytýká, že j de ,o nedoV'O'lené 
novoty. Bodle toho tedy nebyllO promlč-ení přerušeno. jestliže tím nárok 
zanikl, nemůže se žalohkyně domáhati ani nároku. z obohacení pro,to, 
že žalovan'ý s úspěchem namítl ji promlčení. 

čís. 16435. 

I. Je-Ii PQdle spQIkQvých stanov IOrgán spolku IOpráW1ěn u s t a n IO~ 
v i t i splOlkQvé zaměstnance (úředníky), jest Hm IOprávněn i k úpravě 

- čís. 16435 -
1345 

hmlOtných služebnlch poměrů zaměstnanců a jejich změně. Nejde 10 změnu 
stanlOv jestliže v taklOvém případě k návrhu onlOho splOlklOvéhlO Qrgánu 
byl pfunán zaměstnancům splOlku nárlOk na odbytné usnesením valné 
hrlOmady povQlané podle StanlOV usnášeti se 10 návrzích přísluŠt1ého 
orgánu v Qtázce uspořádání služebnihlO plOměru spolklOvých za!tt1ěstnanců. 

ll. Jde 10 převzeti jmění ve smyslu § 1409 Qbč, zák., převzal-Ii jin~' 
splOlek SI!l1IIOUVIOU, sjednanlOu se soudně ustanoveným opatrovnlkem jmění 
rlOzpuštěnéhlO SPQlku podle zákona č. 201/1933 Sb. z. a n., jměni rlOz
puštěného .spolku jaklO celek se všemi právy a závazky na jměni tom 
váznoucúui. 

(Rnzh. ze dne 29. října' 1937, Rv I 797/3'7.) 

žalobce byl smlouvou ze dne 13. července 1929, sjednanou s hlav
ním veden'Ím .odborové organi,sace v Ú. »0.«, phja! jako, vedoucí po
bočky v P. jako plat mu měly býti v)'1pláceny měsíční paušál 1.200 Kč, 
dá,le paušál 350 Kč měsíčně za kancelář, světl'o, otop a výpom.oc, 50 Kč 
měsíčné j<:lko náJhrada za upotřebeni elektrické dráhy a vánoční odměm 
1.200 Kč. Valnou hromadou uvedeného .s;polku, konanou ve dnech 13. a 
14. kv'Mna 1933 vL., - způsobem oclpovíd<:lj'ícfm stanová:m řádně svo
lanou, zahájenou a sohopnoU! usnášení - na jejím'ž dennÍ1m· po,řadu 
jednomyslně schváleném byl mi~o jiné i návr~ hlav~ího vedení,:ý
kající- se stanov, byla, ]ednomyslne usnesena zmena § !:> stanov spolku 
»0.« v ten smy,sl, že t"hOO, kdyby byl' spolek úředně rozpuštěn, má 
připadinouti veškeré movité i ,mmovité jměni' žalovan,ému spolku >,v.« 
a že všem z:.městnancům rozpuštěnéhospo:lku »0.« jak po dobrovol
ném rozpuštění, tak i po úředním ptalvOlplalném rozpuštění spolku,kit,eří 
hmlou II něho z"městnaní dne 1. května 1933, bude spolkem vyplacen 
předem nezávi's,]e na Uistmtovení z!lkona o obchndních pomocnících jako 
odbytné pl'a! na dobu tří let, počítaje zpět ocl pr<lJvoplatného WZIPl.fštění 
spolku. O dotčeném Uisneseni' valné 'hromady hyl žalobce na valné hro
madě přítomn.ý uvědoměn a vzal je: na vědomí. Výměrem ministerstva 
vni,tra ze ctlle 24. listopadu 1933, c. 78.867/1933, byl uvedeny spolek 
podle z!lk. z 25. říjn,a, 1933, Č. 2.01 Sb. z. a n. rozpuštěn. 1':0 rozpll'št~lDí 
uvedeného spolku byl Dr. jaroslav V. ustanoven usnesemm, okresn:h~ 
soudu v Ú. ze ane 24. leclna, 1934, Nc III 153/34, opatrovmkem Jmen.l 
rozpuštěného spolku, a ten dal dne 14. února ~ 934 žalobci Jako opa~ 
trovnik jmění zrušeného spolku výpověď ze s,l!uzebmho pamem ke dm· 
15. března 1934. Odevzdací sml'ouvou ze dne 2.0. dubna 19'34 Jmen?
vanS" opatrovník rozpu.štěn.ého spolku od:,vzdal žalovanému sp.ol-ku ves
keré nemovité i movité jmění rozpušteného spolku ke dm 27. 11s
topadu 1933 a žalovaný spolek jm~~íto převzal se všem~ h~emeny 
jměni se týkajicími a s nebezpeclm, a to d?em schv~lem o~e
vzdaci smlouvy opatrovnickým :oude~. MeZI bre:m~ny, Jez na pre
vzatém jmění váznou, byla vyslovne uvedena I zalobcova p~hle7 
d,hnka ze služební smlouvy. Tvrdě, že podl'e tohO', co uvedeno, zal?: 
va'nv spoliek ručí za závazky soU'vis'íd s převzatým j1ffiLěním, meZi uez 
patÚ i jeho nárok na odbytné ve výši platu za tři leta, domáhá se na 
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žalovaném spolku jako přejímateli jmění zaplacení 60.930 Kč 70 h 
s přís!. Niž š í' s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
v podstatě z těchto cl ů v.o cl ů: OdVolatel nepřípadně tvrdí, že ro~hod
nu,(í administrativního úřadu o rozpulšiění spO'lku »0.« nepodléhá kog
nid řádných soudů, neboť v souzeném .sporu nejde o přezkoLlmáni ad
ministrativního ~ozhodnuHJ nýbrž Ú' řešení soukromoprávních- úči:nků té 
skutečnosti, že žalovaný spol'ek převzal majetek rozpuštěného spolku. 
Na věci nic neměni, z j,"ké'ho důvodu došlo k převzeti jměni a že se 
tak stalo důsl'edkem opatřen.f admini·strativniho úřadu. Ndze seznati, 
proč by nárok zřejmě od pů'vodu soukromoprávni pozbyl této své po
v,"hy toliko pro'to, že původn.ě zavázaný podmět přestal důsledkem ad
ministrativniho opatřeni existovati, a že jeho majetek přešel na jiný 
právní podmět. Jestliže tedy prvý soud o zažalovaném nároku rozhodl, 
neclopUlstH se tím žá:dné zmatečnosti. Poslkytnutí odbytného zaměstnan
cům ro"puštěné'ho spolku ndze pokládati za zmBnu stanov, poněvadž 
st<tn'Ůvy služebni poměry spolkový,ch zaměstnanců neupravuji, ponechá
vajíce jejich úpravu spo'lkovému vedeni (§ 14, odst. 3, písm. f) stanov). 
Proto nebylo třeba vyznačiti návrh spolkového vedeni na poskytnut[ 
odbytného zaměs,(·n'ancům spol'ku v denním pořadu vaIné hromady spolku 
a oznámi'tj, pří-slušné usneseni hromady rozpuštěného spolku O' poskyt
nuti odbytného dohléd<tcímu úřa'clu. Odvolatelovo tvrzeni, že žalovaný 
spolek převzal jmč'ni rozpuštěného spolku aktem při'slušného správniho
úřadu, je v rozporu s výsledky pro'vedeného ři,zení" jimi'ž je prokázáno, 
že mu bylo ono jmění odevzdáno podle smlouvy o převzetí majetku', 
sjednané ,mezi ním', a soud-ně zřfzenýrrJ1t opa'trovníkem Jmění rozpU'ště
ného, spolku. Nabyl tudíž žalovaný spolek onoho jmění ze soukromo
právního titulu, a Iproto neprá'vem 'uaIt11Í,tá, že nelze v souzeném případě 
užiti ustanoven'; § 1409 obč. zák. o' ručeni za dIulhy souvi,sid s převza
tým jměním. Ježto se odevzdání jmění rD'zpuště'ného spolku žalovanému 
spolku nestalo podle u'stanovení zák. č. 201/1933 Sb. z. a, n., neni třeba 
se zabývati otázkou, zda usnesení valné hromady rozpuštěného spolku 
bylo s to zmařHi účel do'tčenéiho záJkona, neboť jeho ustano'veni nebylla 
titulem nabyti jmění ža,lovaným sp'Ůlkem. V Čem usneseni valné hro
mady odpomje spolkovému zákonu, odvol,atel bliže nem,ádi. Pak ovšem 
nelze souhIasiti ani s odvola'telo'vým názorem, že u'sneseni vaJlné hro
mady bylonicotné podle § 879 obč. zák., ježto prý odpor'Ůva:lo zákon
nému, z'"kazu. Ostatně následlky, které spojuje zák. č. 201/1933 Sb. z. 
ano s rozpuštěním spollku·, tedy i zákaz disposice spolkovým jměním, 
nasltávaji teprve rozpuštěnim spolku, pročež se nemohoU' dO'týkali' oněoh 
ustaruovení, jež spolek učinU ještě před svým rozpuštěním, a, s dmhé 
stracny nelze tvrdilti, že usnesení valné hromady, ulČÍlně,né ještě před roz
pU'š:těním spo,lku, odporuji zák. č. 201/1933 Sb. Z. a n., který obsahuje 
urči,té zákazy pro dobu následující rozpu'štění spolku. Názor, že činnost 
rozpuštěnéhO' spolku zaniklél1 ji,ž Hm, že se úřad 'o roz:puštění usnesl, a 
níkoli'v teprve tehdy, kdy spolek bylo rozpuštěni úřed'mě zpra"eru, nemá 
v zákoně opory. Proto prvý soud právem počfta] propadnou dohu podle 
§ 34 z~k. o obchod. pom. teprve dne 27. IistO'padu 1933, kdy byl' výměr 
o rozpuštěni spolku d'Omčen. Ocl tohO' dne pak u'vedená 1M ta do po-
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dání žaloby neuplynula, takže prví' soud právem námitku propadnutí 
nároku nepokládal za důvodnou. Jmění rozpuštěného spolku nepřevzal 
správní úřad, nýbrž je převzal žalovaný spolek. Proto lest odůvoclněna 
pasivni legi,timace žal].ovwného ke sporu. 

N e j v y Š š i s o u dnevyhověl dovoláni. 

D II vod y: 

Stanovy rozpuštěného spolku, o, který jde, v souzené,,; S,~?ru, neob
sahuji us!a'n.oveni o poměrech zamestnaneokych, ponechavapce v § 14 
3 b)' hlavnimu vedeni spolku, aby u' s t a n o v i I o úředniky (»Beamle 
Zll' b e s t e II e M). Dovoláni vykládá nesprávně toto oprávnění, tvrdí-li, 
že vedeni spolku bylO oprávněno toliko, př~jimati ú~e~níky" ne~oť 
»us t a n o ven i m« úředniků jest rozumeh upravu jepch sluzebn,lch 
poměrů pracovními smlouvaJmi.,. te~y, t ~,ž ~I;~ r a v u hm o tn/c h 
po měr ů, kteroU' jest nejen sjedn'anl pTlslusnych smluv, ale I JejIch 
změny. Takovouto změnu obsahuje I.!sn~seni valné ?wmady ~e ~'~e 13. 
a 14. května 1933, jimž byly podle~avrhu hl~v.n,l?o ~e~eTI! pn~na~y 
zwměstnancům spO'I!kovým za účelem reJl'ch za]lstem ,urclte hmotne vy-

. hody, zvláště nárok na odbytné pří dDbrovolném mzpuštěníanebo pra
voplatném úředn·im rozpuštěni spolku,. Val na hromada spolllou }e podle 
§ 12 stanov ,ínezi jiným povolána, aby se usnášella o návrzích hlavniho 
vede.n';' (§ 12 d) s'twno'v), a ve stanovách nebyl určen různ~ post~p 
v příčině těchto návrhů ,podle jejich pO,vahy nebo ohsahu,. a ~ jed~~~tn! 
řádě hl,avního vedeni jest vyhra,el1'o· predsedov! zpravoda'jstv! v pnčme 
»přijímáuí-, placení a jiného uspořádá~,í sltUže,bního 'poměru ::.~n::ě~tn:a
ných úředniků«. Dotčeným již usnes;entm v~lne hromady? zaJl'stem za
městnanců nebyly t,edy sbno,vy anI dopI:neny, anI zmeneny, a nebylo 
proto ani potřehí zvláštn'Ího označení .přís,lušného návrh~ hlavního ve~ 
dení spolkUl v denním pořadu svolané valné hromady, ant aby usnesenr 
valné hromady o' tomtO' návrhu' bylo oznámeno dohlédacimu úřadu. 
NejsoLl tudiž oprávně!'y nálmi,tky clovoMni, týkající ,se neplMnosti spor
ného usneseni ,pro tvrzené formální nedostatky. Nebylo tvrzeno am pr.?
kázáno že ža'l.obc·e byl čIenem ro~pu:štěniJho spolku »0.« a bylo z]ls
těno, ž~ oclbytné bylo přiznáJno zaměsln~ndm dOlčen~ho spolku; ~e'~lá 
!udiž význam odkaz k ustanovení § 5 c. 3 stanov, ze spolkove jmenl 
za žád:ných oko'lno,stí nemůže ?ýti rozd,ěleno mez,i členy, i'e~to se ,do: 
tčené ustanoven,i' na souzenou vee nehodl. OdvoklCI soud vyloz!l spravne 
výpis z protokolu .o valné h:oma:dě z 13. ~ 14. května 19~3, že, totiž 
odbytné bylo splatno celé najednou. Stanovlť bo~ 2. uvedeneho VypISU, 
že zaměstnancům při rozpuštěni spolku bude p r e d e,ll] vyplacen plat 
nad o bu t ř j; let, počítáno od pravopla-tné:ho rozpuštěni (»auf die 
Dauer von drei Jahren«, nikO'Ii »wahre:nd der Dauer«) a pod Č. 6 bylo 
ustanoveno, že !kdyby z,"městnanec odbytným z,"opatřený v době tří let 
po rozpuštění spolku dosáhl p].acenélho zaměsln<im:i, jest· povinen při
slu~nou částku v r á t i t i, slPo,lku, an,ebo jinémuoprávněném:u. Pokud 
dDvoláni popirá žalobcův nárok na odbytné, ježto nebyl dlouholetým 
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z,;městnancem spolku, byv přijat do jeho služeb teprve dne 13. čer
vence 1929, nepřihHží k tomu, že se podle č. 1, 2 protokolu přknává 
dotčené odbytné »všem zaměstnancům«, jež byli dm 1. kvMna 1933 
za úpl'Mu zaměstnáni a nebyli v době ro~puštění spolku vypověděni, a 
to nehledíc na dobu jejich zaměstnání. Usnesení nevylu'čuje z výhody 
jím poskytnuté zaměs·tnance mající soukromé jmění a nemluví o »ne
zaměstnaných«, kterým chce jedině zaručiti jakýsi příjem, nýbrž odů
vodňuje výhodu jen tím, že by se za hospodářské a zaměstnaneoké 
krise úřed'nfk sotva umísti,l ve stejnorodém nebo ;podobném podniku 
(č. 5 protokolu). Z toho je zjevno, že bylo pomýšleno toliko na ztrátu 
příjmu ze zďmě,stnání u spol'ku »0.«, které měl dotčený úředník. 

Pokud dovolání vytýká, že žalovamý spolek převzal jmění rozpuště
ného spolku aktem správního úřadu, a vyvozuje z toho, že prý se na 
souzený případ nehodí soukromoprávní ustanovení § 1409 obč. zák., 
nevychází ze skutkového podd<bdu nižšínli soudy zjištěného. Byloť zFš
těno, že 1. výnosem minis.erstva vnitra ze dne 24. Hstopadu 1933, 
Č. 78.867/1933-6, byl· rozpuštěn spolek »0.«, sídlící v Ú., podle § 3, 
Odslt. 1, 3 a 4 a § 14 zákona č. 2Dl/1933 Sb. z. a n.; 2. po rozpuštění 
dotčeného spolku byl Dr. jaJn v. u'stanoven usnesením okresního soudu 
v Ú. ze dne 24. ledna 1934, č. j. Nc Jl] 153/34, opatrovníkem jmění roz
puštěného spolku; 3. do t č e n Ý 'O pat r o v n í k oe] e v z d, a I ž a
lov a n é 'ID u S ,p o 11 k ll' odevzdací smlouvou ze dne 20. dubna 1934, 
schvMenou opatrovnickým soudem (okresním soudem v Ú.) usnesením 
z 25. dubna 1934, Nc II 154/34-38, jakO' celek jmění rozpuštěného 
spelku, obsahulj'CÍ' jmění movité i nemo'vHé, do vlaJstnktví, žalovaný 
spolek reto jmění od něho pře v z a 1 aJ prohlásil, že převezme í bře
mena na něm váznoucí. V dotčené smlouvě samé by1y mezi těmi,to 
břemeny uvedeny poMedá"ky ž8Jlobce, V ádava M. a Františka K. ze 
slu~ebních smluv v celkové výši 128.87D Kč 70 II a v sestavení jmění 
uvedena žalobcova pohledávka z di'tvodu platového a odbytného podle 
nsnesení valn,c, hfOlmady z 13. května 1933 částkou 52.120 Kč 70 h. Je 
tedy zjevné, že žalovaný spolek nabyl jmění, '" něž jde, na základě 
s o u k r o m 'O p r á v n íl h o títul'u, a má, tu proto význ8Jm ll'stanovení 
§ 1409 obč. zák. o dluZÍch náležících k převzatému jmění. Soukromo
právní wkt nepozbyl své povahy tím, že mini,ster,stvo vnitraJ výměrem 
ze dne 5. března 1934, č. 15,.773(34, proslásilo, že nemá rpříp"mínek 
»k návrhul« spolku »V.«, aJby mUl bylo vydláno jmění rozpuš,těného 
spolku, a samo to, že iMni'sterstvo' nemělo nálrnitek ,proti »návrhu« ža
lovaného spolku, vylučuje závěr dovolání, že spomé jmění bylo ode
vzdáno žalovanému spolku »na popud« a »se souhlasem« mini'sterstva, 
tedy prý úkonem správního úřaJdu. V,e skutečnosti se převod jmění stal 
soukromoprávní smlouvou, sj edn8Jnou mezi opatrovníkem mzpuštěného 
spolku aJ žal'ovaným spolkem, Merážto, smlouva byla pmvoplatně schvá
lena opatrovnickým soudem. Marné jsou snahy dovolání odporovati 
pl'atn'Osti sporného usnesení valné hromady. Pokud vytýká, že toto usne
sení mohla směfovatik zmaře!]í účelu, jejž sledoval zákon č. 201/193,3 
Sb. z. a n.,neuvědomuje si dovolatel,že dne 14. 'května 19.33 tento 
zákan ještě nebyl uveře1iněn ve Sbírce zákonů a nařízení, nebo,f se tak 
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stalo teprve dne 31. října 1933 a toho dne nabyl teprve zákon účin
n'Ostf. (§ 23 zák. č. 201/1933 Sb. z. a n.). Neni qprávnbna ani d8Jlší ná
mitka" že se .odevzdání jmění opatrovníkemra~puštěného spolku žalo
vanému spolku příčí zákazu řečeného z~kona, neboť zákon, č. 201/1933 
Sb. z. a n., má pro případ rozpuštění spolku jiná Ulstanovení než pro 
rozpuštění polii.tických stmn a jen u naposledy uvedených stran platí 
ustanaveni o konfiskaci jmění, takže tu nemá aní' význam ustaJllovení 
§ 3,odst. 3 zák. č. 201/1933 Sb. z. a n., a dokonce ne již ustaJnovení 
§ 21 dotč. zák (§§ 14 a násl. elok zák.). Že u,snesením v<l!lnié hr·omady 
nebyly porušeny stanovy a že zejména nešlo o ~měnu stanov, bylo již 
dNve vylíčeno. Konečně nel'zespatřo,vati rozpor s dobrými mravy v tom, 
že se spolek jako zaměstnavatel snažil Zďjístiti své zaJměstn8Jnce, bude-li 
spolek rozpuštěn, a chrániti, je před následky neZ8JméstnanO'stí. Lichá 
jest i námitka nedostatku pasivního oprávněn.í žalovanéhO' spolku, který 
dovolání vidí v tom, že prý jmění rozpuštěného spolku převzal správní 
úřad. Vždyť bylo zjištěno, že jie převza'l žaJlovaJllý spolek odevzelací 
smlouvou svrchu dotčenou, a proto musí podle § 1409 obč. zák. též 
plniti závazky k tomuto jmění náležící, pokud je při odevzeláJní znal 
n,ebo musel znáti. Že však žalobci'tv nárok byl žalovanému znám při 
odevzdání jmění, o tom není ani sporu, a vychází to z odevzdací 
smlouvy jasně naj evO'. 

čís. 16436. 

Pokud není kárný nález vydaný proti zaměstnancilm čs. státních 
drah formálně vadným. 

Služební poměr zaměstnanců čs. státnlch drah je sice soukromo
právním poměrem, jsou však v něm i prvky veřejnoprávní, z nichž vy
plývají pro ně zvláštní povinnosti a omezeni vytčená zejména ve slu
žebním řádě. 

Výnos ministerstva železnic ze dne 12. března 1923, č. 55739/1922, 
Č. 48 Věst. min. želez. jest určen jen pro vnitřní úřední postup a zaměst
nanec nemůže z něho vyvozovati nárok na přerušení kárného řízení. 
Kárné řízení a nález vydaný senátem, v němž nebyl jako přísedící jeden 
úředník práv znalý, nejsou zmatečné. 

Vzájemný poměr trestního řízení a kárného řízeni. 

(Rozh. ze dne 30. října 1937, Rv I 1438/37.) 

Žalobce byl zaměstnán od 1. září 1921 j"ko úředník resp. úřednický 
čekatel, naposledy ja'ko "djunkt čs. stMních dmh v č. Pro:ti žal:obc~ 
bylo zahájeno d,iscipli,námí řízení, a to pro jehO' 'P.oUtiokou Činnost, při 
ústním jednání disciplinárním byl disdplinámím sborem při ředitelství 
státruloh dmh v P. dnle 26. června 193,3 vydán disciplinární nMez, kte
rým byl žalabce uznán vinným v podsbtě tím, žes.e aktívně zúčastnil 
hnntí v poJi,tické straJllě, o níž jako úředník státních drruh ,se středoll,kol
ským vzděláním věděla věděti musil, že má cile zř>ejmě :protistátní a že 
j€'ho účast je naprosto neslučitelná s jeho postavením aktívního zaměst-

i 
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nance státního podniku, čímž se dopustil podle § 91 služ. řádu hrubého 
provínění protí §§ 18 a 34 služ. řitdu. Za toto provinění byl p,ak vymě
řm disciplinárni trest propuštění. Ten nález byl na žalobcovo odvolání 
potvrzen co do viny i trestu. Vytýkaje uvedeným nálezům disciplinár
ních sborů nezákonnost, jakož i vadnost a zmatečnost řízení, ježto byly 
vydány, aniž bylo vyčkáno pravoplatné trestní řízení zahájené u kraj
ského soudu vP., dále že se prvá stolice spokojila výpisy vyšetřu
jícího komisaře z trestních spisů žalobcových, nevyžádavši si trestní 
spisy samy, že disciplinární sbor 'prvé stolice neměl žádného podkladu 
pro zjištění, že se žalobce provinil výše uvedenou činností, že se disci
plinární senát druhé instance nezabýval výtkami vad řízení a namítanou 
zmatečností a nezákonností disciplinárního nálezu, konečně že discipli
nární senát prvé stolice byl nesprávně obsazen potud, že v něm zasedal 
pouze jediný právník, kdežto druhý právník, který měl býti také členem 
senátu, přibrán nebyl, ač u ředitelství i v seznamu vylosovaných členů 
disciplinárních sborů bylo k dispO'sici několik právníků, domáhá se ža
lobou výroku, že se disciplinární nálezy vydané senátem disciplinárního 
sboru prvé instance při ředitelství státních drah v P. ze dne 26. června 
1933 a potvrzující nález senátu disciplinárního sboru druhé instance při 
n;mlstef'stvu železnic ze dne 7. s~pna 19'33, prohlašují za zrušeny a vůči 
žalobci za neúčinné, že žalovaný stát (železni'ční správa) je's! povinen 
uznati, že z řečených nálezů pro žalobce plynoucí dúsledky, t. j. pro
puštění ze služeb československých státních drah bez nároku na plat 
~ pensíjní požitky, nejsou po právu a že služební smlouva sjednaná mezi 
zalobcem a železníční správou nadále trvá. S O udp r v é s t O I i c e 
neuznal žalobní nárok důvodem po právu. O d vol a c í s o u d uznal 
žalobní nárok po právu. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil fO'zsudek soudu prvé stolice. 

Důvody; 

Dovolací soud vychází při právním posouzení vecI rovnez z práv
ního názoru, že řádným soudům nelze přezkoumati věcnou oprávněnost, 
nýbrž jen formálně správný vzník kárného nálezu vydaného' proti za
městnanci československých státních drah, a odkazuje k odůvodnění 
tchoto svého právníhO' hlediska pro stručnost k rozhodnutím Č. 8531, 
2630, 15288 Sb. n. s. Zás"dní otávka, zda řádný soud jest oprávněn 
prezkoumávati pravoplatné kárné nálezy, vydané proti železničním za
městnancům a v jakém rozsahu, nebyla dotčena ani ustanoveními vlád
ního nařízeníč. 15/1927 Sb. z. a n., ani zákonem Č. 217/19125 Sb. z. a n., 
jehož nelze užíti již proto, že v kárném rozhodnuti nejde o rozhodnutí 
správnfho úřadu o nároku soukromoprávním, nýbrž o vyslovení kárného 
trestu po provedeném kárném řízení (srov. Č. 13340 Sb. n. s.). Dovolací 
soud vychází dále i z právního názoru, že služební poměr zaměstnanců 
čs. státních drah jest poměrem soukromoprávním a že spory z něho 
vzniklé patří na pořad práva, pročež není aní žádného rozporu mezi 
judikaturou nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu v dotčené 
otázce. Je vš"k míti na paměti, že ve služebním poměru zaměstnanců 
čs. státních drah jsou i prvky práva veřejného, z kterých vyplývají pro 
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zamesmance drah) obdobně jako pro ostatní státní zaměstnance, po-k.ud 
jsou povoláni spolupůsobiti při veřejn~~h úkolech státu, :vláš~ní pov~n~ 
nosti a omezení, kterým se podrobUJI vstupem do sluzeb z€Olezmcnl 
správy a jež jsou zvláště vytčeny ve služebn~~n ~ádě,. z~jmén~ v_ ust~no~ 
veních §§ 18, 34 služ. řádu. Nelze proto prrsvedótl zalobcl, ze karny 
nález proti němu vydaný vybočil z mezí ká~ného ~ízení, a že r:z~av h~ 
vinn\'111 porušením jeho služebmch pOVlO110StI, porusIl ustanovem ustaV11l 
listil;Y č. 121/1920 Sb. z. a n., zejména ustanovení § 117 ústavní listiny 
o svóbodě svědomí a učení a o svobodě projevu. Kárnými nálezy, vyda
nými proti žalobci, nebyl pO~'ušen ani předpis §_ 22 jedno řádu pro dis
ciplinární sbory v doslovu vynosu mmrsterstva zelezmc ze dne 9. hsto
padu 1925, č. 52376, Věst. m. Ž. č'. 197/1925,. neboťv kár~ém řízení 
proti žalobci nešlo o připad uprav~ny l:st~novenl.m § ~? Jedn. radu., To_to 
ustanovení o vlivu obecně trestnych cmu na karne nzem se tyka pn
padu, kdy při prováděni discipliná;ního řízení, brlo shl~dáno, že pr5'
vinění obviněného zakládá trestný cm, který strha trestm soud, a nan
zlije, aby to bylo oznámeno státnímu zastupitelství,. ~.stan.ovujícc že 
v takovémto případě nemá býtr zpraVidla dlsclpllnarnl nzeUl skonceno 
před s'končením trestního řízení ~o~dníh~; O to v~a,k u_ žalobce, ~;šlo: 
nýbrž podle jeho výtky zde uČlnene o pnpad opaony, z_e tre:tn~ :~zen~ 
předcházelo řízení dosciplinární:TIu .. žalob~e ~~voz,uJe, ze ~arne n~,:Ul 
mělo býti přerušeno až do skoncem trestl1lho nzel1l protr nemu zahaje
ného pO'dle výnosu ministerstva železnic ze dne 12. března 1923, 
č. 55739/1922, č. 48 Věst. m. žel., který v třetím odstavci ukládá všem 
ředitelstvím, aby bylo výsledku trestniho řízení vyčkáno v disciplinár
ních věcech pouze V těchto případech, »když t<lkové řJz~ní by~o zave
deno primérně soudem, tedy pro obecné trestm prOVi'ne~l, k;ere ne~y:lo 
dříve objeveno, vyšetřováno, projednáno a event. udano zelezl1lcl1ll11 
úřadem«, Avšak z obsahu řečeného výnosu vyplývá, že byl určen Jen 
pro vnitřní úřední postup jednotlivých řed!tels!vL Žalobce u,eni opr_ávně~ 
vyvozovati z něhO' pro sebe nárok na preruS'eUl dlSiclphnarnlho ;IZel1l, 
nebyl-li onen výnos doplněním služ,ebního ř~du" který J,:st Jedl~e ;oz~ 
hodující pro mzsah žalobcových prav ze sluzebl1lho pomeru. AUl karny 
nález prvé stolice, ani kárný nález dr~hé stolic,: s,: nestal v_,:dný,n:, byl-Ir 
kárný' nález prvé stolice vydán senateu;, ~ nem.z Jako pnsedlclnebyl 
úředník práv znalý. § 14 (»Dlsclphna:~ll s,e~atl:'«) ma. toto usta~o
von i: ..... »Pokud lze, budiž jeden pn sedlcI dlsclphnarmho senatu 
Medník práv znalý.« V kárné věci proti žalobci nebyl ~ice jeden při~e
c\ici úředník práv znalý, avšak přes to nebylo slozem dISclplli:arl1l:lO 
senátu v rozporu s ustanovením § 14 jedno řádll. Žalobce neodmltl p[e
d('všim nikoho z přísedících ustanovených pro kárné jednání, ač k tomu 
byl podle § 24 jedno ,řádu _opr,ávněn, a ~.eda~ ~n,i_ sáU; nija~ý pod~ět, aby 
by: ke kárnému JednaUl pnbran jako p;lsedlcl uredn:~ pra':, znaly. Mlm~ 
to však vyplývá z doslovu ustano'veUl § 14 Jedno radu, ze ustanoveni 
o složení senátu není ustanovením velícím, co se týká toho, aby byl 
pfísedícím disciplinárního senátu úředník práv znalý, činíc přítomnost 
úředníka práv znalého jako přísedícího dísciplinárního senátu záVislou 
na tom, že ho lze přibrati k jednání. Není-li vš,,;k u~t~nove~í ~ 14, Jedn. 
řádu o přibrání úředníka práv znalého za phsedlclhQ dlsclplrnarmho 
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senátu ustanovením velícím, nemuze býti (eči o zmatečnosti kárnéh0 
řízení proti žalobci pwvedeného a kárného nálezu proti němu vydaného, 
nebyl-Ii úřednílK práv znalý přibrán jako přísedící disciplinárního senátu 
v kárném jednání proti žalobci provedeném. Kárný sbor druhé stolice 
vyřidil ve svém nálezu žalobcovu výtku o nedostatečnosti důkazů O jeho 
vině a také to odůvodnil, podotknuv, že jest na něm, aby zhodnotil sku
tečnosti podle svého volného uváženi. Je tudíž kárný nález druhé stolice 
v této části odůvoclněn a také formálně bezvadný, ježto žalobcova výtka 
v kárném řízení co do hodnocení důkazů nedávala pro svou povšech
nost podnětu, aby se jí musil řečený kárný sbor dále obirati. Uváži-Ii 
se dále, že v kárném řízení proti železničním zaměstnancům není zvlášt
nich předpisů o tom, které důkazy jsou kárné stolice povinny provésti 
o vině železničniho zaměstnance kárně stíhaného, nelze spatřovati vadu 
kárného řízení a jeho neúplnost ani v tom, spOlko'jily-li se kárné stolice 
v kárném řízení proti žalobci konaném v důkazním řízení výpisy z trest
ních spisů o trestním řízení zahájeném proti žalobci. Pokud žálobce 
napadá důkazní hodnotu těchto výpisů, jde o otázku jejich hodnoceni, 
která nemůže býti přezkoumávána ve s:poru o neplatnost kárného nálezu 
vydaného proti žalobci. Nelze dále kárnému nálezu druhé stolice ani 
vytýkati, že překročil meze obvinění, které bylo proti žalobci vzneseno. 
Žalobce napadl kárný nález ,prvé stolice proto, že jeho odůvodněni bylo 
jen povšechné, Kárný sbor druhé stolice se obíral jeho výtkou a doplnil 
odůvodnění prvého kárného nálezu, co se týká určitých skutečnosti jako 
zákl"du žalobcova kárného provinění, potvrdiv kárný nález prvé stolice. 
Z toho vyplývá, že i v odvolacím kárném řízeni byl žalobce uznán vin
ným týmž kárným činem, kterým ho uznal vinným kárný sbor prvé sto
lice, a že ani nebyl v žádném směru kárný nález prvé stolice změněn 
v j'eho neprospěch, třebaže nebyl by býval ani napaden, takže nešlo 
ani o t. zv. reforma ti o in peius, ja!k má za to žalobce. Ani kárný sbor 
prvé stolice, ,ani druhé stolice se při zkoumáni žalobcovy víuy nemusily 
obirati předpisy zákona č. 147/1933 Sb. z. a n. o s,tíhání protistátni 
činnosti státních zaměstnanců, ježto žalobce nebyl v kárném řízeni podle 
nich souzen. Nebylo ani přičiny, aby se kárné stolioe obíraly otázkou, 
zda byl žalobce v kárném řízení stihán pro tytéž skutky, jako v řizeni 
trestnim proti němu zahájeném, nť')bof rozsah kárného řízení jest vy
mezen definitivní zprávou zástupce železniční správy podle § 19 jedno 
řádu, a jen o té je provésti 'kárné ústní jednání, když byla věc odkázána 
k ústnímu jednání podle § 21 jedno řádu a Q jednotlivých mí'stech obvi
nění: hyl. žalobce uvědoměn, a minno to Jest kárné řízeníl sanm'statným 
řízením, majícím pro posuzování poklesků s hlediska kárné od'pověd
nosti zaměstnancovy jiné měřítko než trestní řízení.Úlstní jednáni kár
ných stolic jest podle § 26 jedno řádu neveřejné. Z právě dotčenéhQ usta
novení však nevyplývá, že nelze ani uveřejniti zprávu o rozhodnutí kárné 
věci, pročež nemá pro posouzení formální správno,s!i nálezu kárného 
sboru druhé stolice ani významu, byla-li zpráva o něm uveřejněna, ať 
se to již stalo kýmkoliv. Konečně nečiní kárný nález druhé stolice vad
ným ani úvodní část jeho odůvodnění, v níž se poznamenává, že ani slu
žební řád pro zaměstnance čs, státních drah, ani jednací řád pro disci
plinární sbory I. a II. stolice neznají zmatečnosti a nezákonnosti, jestliže 
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kárný sbor ll. stolice se v další část.i odů~o,dnění kárn~h? ~ál~zu,. v~(la
ného proti žalobci, věcně. oblra.1 vytkam~ z~lo?ce~. Č1l1;nym~. k;'l nen~" 
nálezu prvé stolice jako vytkaml vadn.osh karneho n.zem a k;'1l1;ho na
lezu. Otázku, zda skutky v kárných nalezech uvedene JSou ~,:rnym Pl?: 
viněním žalobcovým, nemohl se ani d~vol~cí soud. o~ir,a.ti, Je~to,. pk J~z 
bylo řečeno, není oprávněn přezkoumavatr matenall1l cast kal nych ,na: 
lezů vydaných v kárném řízení proti žalobc!. Proto nebylo am potrebl 
důk~zů které žalobce navrhlo nezávadnosti svého jednání, a bylO ~y
hověti dovolání žalovaného, ježto se žalobcovy odvolací výtky nesprav
ného hodnocení důkazů a rozporu se spisy netýkaly podstaty souze
ného sporu. 

čís. 16437. 

Dóvodu služebného záujmu pod!'a lit. e) odst. 3 § .11~ sl~ž. por. 
možno k preloženiu železničného zamestnanca do trva~eJ vysluz~y po
užíť len vtedy, keď skutkový z~lad tohot~ opa~enta nespada pod 
žiaden z dóvodov uvedených pod Itt. al-dl CIt. §u.') 

(Rozh. z 1. októbra 1937, Rv III 506/37·l 

Žalobník definitívny pomocný zriadenec čsl. štátnych železnic, bol 
dňa 11. apríla 1933 z úradnej moci preložený do trvalej výslužby: V pe~
ziinom dekréte riaditel'~tva štátnych železníc v K. bolo uV'edenc.l_en, z,e 
sa tak deje z dóvodu služeb~ého záuj~l! pod~a lit el .odst 3 § ~ JJ, sluz, 
por. Podl'a tvrdenia žalobl1lka skutocnyt;' do~odo!,; Jeh? pl e!ozema do 
trvalej výslužby bolo, ,že podl'a posuclku uradne~o seflek~ra ;na len Jedno 
oko zdravé a že je služby na trah, 'ku ktore] ?ol ur~e~y,. trvale. ne
schopný. Žalobou dor;rahal sa .t?ho,. abl b?lo vyr:e~n~te, ze ]e.h? plel~~ 
ženie do trvalej výsluzby Je neuCll1ne a ze zalo'vany stát povmny ]e plahl 
mu až do nového upravenia jeho služebného pomeru dosavadne jeho 
služebné požitky. 

O b a niž š i e s údy žalobe vyhovely. Na j v y Š š í s ú cl clovo
ladu žíadosť žalovaného štMu zamietol. 

Obvod y: 

Rozhodnutím riaditeťstva štátnych železníc v K. z ll. ~príla 1933 
čís, 126420/2-1-1933 bol žalobník preložený z úradnej mocI do !rval~] 
výslužby z dóvodu ~Iužebné~? záuj~u P?dl'~ lit. el ods.l. 3 Jl ll;, sluz. 
por. bez udania, v com spoClva sluzebny zau]em, ktory vyzadu]~ Jeho 
odstránenie zo služby. Zistenie nižších súdo'v, že sa tak stalo na z"klade 
posudku šéflekára riaditel'stva, že ž~lobník .má zdravé le~ jednO .ok~ 
a že je služby na trati trvale ne schopny, Je v suhlase so vzťamymr spls,ml 
čís, 10007/162-1-1935 a čis. 100()3j662-1-1934 riaditefstva štátnych ze
leznÍC v K. 

*) Porov.: Or. sb. č. 22116. 
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lde O platnosť preloženia žalobníka do trval'ej výslužby. 
V rozhodnutí úr. sb. č. 2216 bolo vyrieknuté, že preloženie do trvalej 

výslužby z moci úradnej je protiprávne a neúčinné, ak nie je skutkove 
naplnený podklad toho dovodu [lit. a)-e) odst. 3 § 115 služ. pOL], 
ktorého pri tom železníčna správa voči svojmu zamestnancovi použila. 
]adro sporu je tedy v tom, či železníčná správa oprávnená bola použiť 
k preloženiu žalobníka do trvale( výslužby dóvodu služebného záujmu 
podl'a lit. e). 

Trvalosť postavenia podl'a VIl! oddielu služ. por. patrí k zaručeným 
právom zamestnanca (§ 40 č. 12) a dóvody, z ktorých ho možno dať 
z úradnej moci do trvalej výslužby, sú pevne uv,edené v odst. 3 § 115 
pod lit. a)-e). Z ieh úpravy - samostatného uvedenia dovoclov 
lit. al-dl vedra dóvodu služebného záujmu podra lit. e) - je nE;p:o
chybné, že dovodu služebného záujmu podra lit. e) možno použiť len 
tam, kde skutkový podklad preloženia do trvalej výslužby nespadá pod 
žladen z davodov lit. ,al-dl. Správnosť toho je podoprená aj úvahou, 
že pre nárok zamestnanca na penziu je bez významu, z ktorého dovodu 
bol preložený do výslužby (čís. 2 od'St. 1 § 7 stanov penzijného fondu 
česl. štátnych zelezníc). 

Bolo už rečené, že pravým dovodom preloženia žalobníka do trvalej 
výslužby bolo, že má zdravé len jedno oko a že je služby na trati, ku 
ktorej bol určený, trvale neschopný; ide o telesnú vwdu dotýkajúcu sa 
schopnosti konať službu, tedy o dóvod, ktorý treba posudzovať podl'a 
ht. a) - nescho;pnosť k službe - a ktorý mohol by byť po prípade zá
k~adom pre preloženie do trvalej výslužby podle tohoto dovodu, nemaže 
vsak byť základom pre dovod lit. e), ktorého železničná správa va sku
točnosti použila. 

:;ámietku žalovaného štátu, že by preloženie žalobníka do trvalej 
výslužby eventuálne obstálo podl'a lit. a), stačí oclkázať na rozhodnutie 
Úro sb. č. 2216. ' 

Správne tedy rozhodly súdy niŽŠÍch sto líc, že žalobník bol neprá
vorn preložený do trvalej výslužby aže činný ponier jeho služby nebol 
tým dotknutý. 

čís. 16438. 

Osoba podavšia opozdený rekurz proti usneseniu, ktorým bola pre 
márnotratnosť daná v opatrovnictvo, nemůže sa odvolávať na § 36 
odst. 4, nesporného pokračovania. 

(Rozh. z 12. októbra 19'37, R IV 322/37.) 

Rek u r z n Ý s ú d rekurz sťažovatel'a proti usneseni).! súdu prvej 
stolice, ktorý'm bol daný v opatrovníctvo pre márnotratnosť (§ 28 lit. c) 
zák. čl. XX: 1877), odmietol. D 6 v o cl y: Napadnuté usnesenie, ktorým 
bol sťažovatel' daný podl'a § 28 lit. c) zák. čl. XX:1877 v opatrovníctvo 
pre márnostratnosf, bolo sťažovatel'ovi doručené dňa 13. <lkt6bra 19'36 
a rekurz bol podaný teprve dňa 21. decembra 19'36, tedy po uplynutí le
hoty odst. 1 § 36 zák. č. 100/1931 Sb. z. a n. Ustanovení odst. 2 lit. b) 
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tolwto §u a odst. 2 lit. f) 41 ci\. zák. nemožno použiť, lebo podl'a 
odst. 2 § 723 Osp. osobu, ktorá má byť daná v opatrovníctvo, treba 
predvolať bez vymenovania opatrovníka, tedy nebolo treba, aby bol 
sťažovatel' v pokračovani zas!úpený opatrovníkom. 

N a j vy Š š í s ú d usnesenie rekurzného súdu potvrdil z jeho d o
vod o v, ku ktorým dodal: 

Podotýka sa, že poučenie, spomenuté v rekurze, je obsahnuté v usne
sení súdu prvej stolice, totiž, že rekurz možno podať do 15 dni u tohot<l 
súdu. 

Na odst. 4 § 36 zákona č. 100/1931 Sb. Z. a n. sa sťažovatel' nemože 
odvolávať, lebo nejde o osobu,ktorá už je v opatrovníctve, ale len o jej 
danie v opatrovníctvo. 

čís. 16439. 

Ustanovenie § 4 vl. nar. č. 89/1935 Sb. Z. a n. nedotýka sa platnosti 
mzdovej úmluvy zamestnanca, ked' jlQČ3S pracovného pomeru nebol 
členom zamestnaneckej organizácie, "torá uzavrela priaznivejšiu kolek
tívnu smluvu. *) 

(Rozll. z 13. októbra 1937, Rv IV 284/37.) 

PoMa prednesu žaloby žalobník zamestnaný bol "ko tesársky po
mocnik li žalovaného tesárskeho majstra pri stavbe štátnej budovy 
v dobe od 20. apríla 1936 do ;29. júla 1936 a mal ujednanú mzdu 
2.50 Kč na hodinu. V tom čase vš"k podl'a kolektívnej smluvy, uzavre
nej organizáciou J'OIbotníctva stavebného odboru a živnostenským spo
ločenstvem v M., ktorého členom bol žalovaný, m~da vyučeného tesár
ského pomocníka, akým ból žalobník, mala činiť 5 Kč na hodinu.- Ža
lobou domáhal sa žalobník, aby žalovaný zaviazaný bol doplatiť mu do
tyčný rozdiel namzd'e, jedna\k na tom základe, že :ppdYa ustanovenia 
§ 4 vl. nar. Č. 89/1935 Sb. z. a n. individuálno'U smluvou nemohly byť 
skrátené jeho mzdové nároky plynúce zo spomenutej kolektívnej ,s mluvy, 
jednak na tom .základe, že sa žalovaný prijatím z"dávacích podmienok 
dotyčnej stavby zaviazal, že bude robotníctvtl vyplácat mzdy pod!'a 
ustanovení kolektívnej smluvy. 

S ú d p r v'e j s tol i c e žalobu zamiet<ll, o d vol a c í s ú d jeho 
rozsudok zmenil a žalobe vyhovel. N a j v y Š š í s ú d obnovil zamie
tavý rozsudok súdu prvej stolice. 

D ó vody. 

Podle nen"padeného - tedy ve smyslu § 534 Osp. směrodatného -
skutkového stavu, zjištěného nižšími soudy, nebyl žalobce v době ko
nání práce u žalovaného členem zaměstnanecké organisace, jež uza
vřela kolektivní smlouvu s živnostenským společenstvem v M., jeho" 
členem byl žalovaný. 

*) Porol\".: Sb. fl. s. Č. 15001. 
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Z povahy kolektivních smluv, jež nahrazují individuální smlouvy 
jednotlivců, členů organisací, které jako jejich zástupkyně takové kolek
tí'lni sml.ouvy sjednávají, plyne, že se práva a závazky, ujeclnané ko
lektivními smlouvami odborových organisací, týkají jen jejich členů. 

Vládní nařízeni č. 89/1936 Sb. z. a n. nemá ustanovení, že kolektivní 
smlouva platí i pro takového zaměstnance, jenž není členem organisace, 
která kolektivní smlouvu si'eclnala. Z doslovu § 4 cit. vládnlho nařízení 
plyne, že smlouvou jednotlivou mohou býti mzdové nároky zaměst
nancovy, plynoucí z hromadných smluv, jen tehdy zkráceny, daly-Ii sou
hlas k takovému zkrácení organisace zaměstnďnecké, jež sjednaly hro
madnou smlouvu. Takový souhlas zavázaný pro jednotlivého zaměst
nance může platně dáti pouze ta zaměstnanecká organisace, která jako 
jeho z á s tu 'P k Y n ě sjednala kolektivní smlouvu. Avšďk taJkový sou
hlas nemůže míti právního účinku tehdy, když zaměstnanec, jenž sjednal 
individuální pracovní smlouvu, n e n í č len e m této organísace, neboť 
v takovém případě nelze důvodně tvrditi, že tato zaměstnanecká organi
sace sjednala kolektivní smlouvu jménem zaměstnance, jenž není s ní 
v právním poměru, totiž není jejím členem. 

V souzené rozepři nelze též miti za to, že tato hromadná smlouva 
byla sjednána ve prospěch žalobce j a k o o s ob Y t ř·e t í, jelikož ža
lobce ~ám sjednal podle nenapadeného skutkového stavu zjištěného niž
šími soudy smlouvu individuální. 

Když je tomu tak, ustanovení, poslední věty § 4 cit. vlád. nařízení 
o neplatnosti individuální smlouvy nemůže se vztahovati v konkretním 
případě na žalobce. 

Za takového stavu věci, i když by odpovídalo pravdě, že ve smyslu 
pOdnIkatelské smlouvy převzal žalovaný závazek vypláceti dělnictvu 
podle ustanovení hromadné smlouvy, takový závazek by platil pouze 
vůči dělníku, jenž bud' v době pracovní byl členem organisace, která se 
zaměstnavatelem resp. s jeho organisací uzavřela kolektivní smlouvu, 
aneb dal výslovně nebo konkludentně na jevo, že nastupuje práci u za
městnavatele podle ustanovení kolektivní smlouvy. 

čís, 16440. 

V pracovných sporoch, v ktorých je vylúčené zastupovanie advoká
tom (§ 23 (1) zák, č. 131/1931 Sb. z. a n.), mme stranu zastupovať 
advokátsky solicitátor. 

(Rozh. zo 14. októbra 1937. R 111 603/3'7.) 

Žalobník povedl svojím zastupováním v pracovnom spore, v l:torom 
hodnota predmetu sporu činila 600 Kč, advokátskeho solicitátora Eugena 
K; Spor započatý bol u okresného sudu v M., konajúceho podl'a § 42 
zak. č. 131/1931 Sb. z. a n. namlesto pracovného súdu, za účinnosti 
čl. IV zák. č. 251/1934 Sb. z. a n. 

O d vol a c í s ú d odvolanie žalohní1ka odmielol z dovodu, že sa na 
termín odvolacieho pojednávania nedostavil a svoju odvolaciu žiadosf 
ústne nepredniesol (§ 510 Osp.). . 
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N a j v y Š š í s ú d rekurz žalobnika, v ktorom uplatňoval, že o ter
míne odvolacieho pojednávania nebol uveuomený, zamleto I. 

o o v o d.y. 

Podl'a plnomocenstva pripojeného k spisom povedl žalobník svojím 
zastupovaním v tejto veci Eugena K., advokátskeho solicitátora v M. 
Zo spisov nejde najavo, že by Eugen K. bol býval zbavený zastupovania 
alebo sa ho vzdal. Tento vykázaný zástupca žalobníka bol na pojedná
vanie konané dňa '20. júla 1937 pred odvolacím súdom riaune predvo
laný - p'Odl'a doručenky dňa 21. júna 19·37 -, ale pod!'a zápisnice sa 
na toto pojednávanie nedostavil. Právom bolo preto odvolanie podl'a 
§ 510 Osop. - keďže sa žalobník nedostavil - odmietnuté. 

čís, 16441. 

Ak zamestnavater udelil zamestnancovi po nemoci zdravotnú dovo
lenú, nemože ho pozdejšie predčasne prepustiť z dovodu, že pripočí
tajúc dobu zdravotnej dovo1enej trvala prekážka v práci, sposobená ne
mocou, po dobu, ktorá podl'a § 21 zák, Č. 154/1934 Sb, z. a n. je do
vodom pre predčasné prepustenie zamestnanca. 

(Rozh. z 20. októbra 1937, Rv III 735/37.) 

Podra prednesu žaloby žalobnik zamestnaný bol u žalovaného rádu 
od 1. mája 1935 ako lekárnický pomocník; dňa 19. septembra 1936 
ochorel a ked' sa po nemoci diía 9. novembra 1936 hlásil, udelil mu 
prior Benedikt B. zdravo-lnú dovolenú do kanca novembra 1936; ale 
keď sa 30. novembra 1936 hlásil do práce bolo mu lístom sdelené, že je 
prepustený na základe § 21 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. - žalobou do
máhal sa, aby žalovaný rád zaviazaný bol zaplatiť mu plat a 
pomernú náhradu za nevybranú clovolenú na dobu do uplynutia 
zákonnej výpovednej lehoty (do 31. marca 1936). - žalovďný rád na
mietal, že zrušenie pmcovného pomeru na základe § 21 zitk. č. 154/ 
1934 Sb. z. a n. stalo sa po práve, leb o žalobník bol nemocný viac ako 
14 dní dlhšie, než mu prisluchal plat; prácesch0'Pný bol už dňa 9. no
vembra 1936, mal tedy ihned' nastúpiť službu, on to však neučinil a 
tvrdil, že podl'a zákona má nárok na 10týždňové liečenie, ktofá lehola 
dňa 9. novembra 1936 ešte neuplynula; žalovaná strana domnievajúc 
sa, že toto tvrdenie žalobníka je pravdivé, prejavilo mu ústami priora 
Benedikta B., že ak mu zákon dáva právo na tak dlhé liečenie, ;rby po
užil svojho práva, leb o žalovaná strana nechce ho o toto právo pripraviť. 
žalobník však hod bol mectzitým ~ a to dňa 21. novembra 1936~
opatovne uznaný za práceschopného, tohoto dňa a ani ked' už dňa 28. 
novembra 19-3-6 plynula 10týžd.ňová lehota odo dňa jeho onemocnenia, 
prácu u žalovanej strany nenastúpil a hlásil sa u nej len· dňa JO. no
vembra1936 a preto bol žalavanollstranou prepustený na základe § 21 
zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. 

II II 
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s ú cl p rve j s t o I i c e ž810be vyhovel. Z li 6 vod o v: Nemo
censkou legitimáciou žalobníka je dokázané, že ž810bník bol ,nemocný 
od 19. septembra 1936 do 9. novembra 1936 a že dňa 9. novembra 1936 
bol uznaný lekármi okresnej nemocenskej poisťovne práceschopným. 
Listom zástupcu žalovanej strany priora Benedikta B. ZD dňa 3. de
cembra 1936 je ďalej dokázané, že žalobnik po nemoci ihned' - a to 
ešte dňa 9. novembra 1936 - hlásil sa u žalovanej strany do práce. 
Sporné bolo vlastne len to, či toho liňa žalobnik dostal od žalovanej 
strany dovolenú do konce novembra 1936. Okolnosť tú to má súd za do
kázanú spomenutým listom zástupcu žalovanej strany priora Benedikta 
B., ~ ktorom je výslovne uvedené, že strany sa shodly na tom, že ža
lobmk ostane na dovolenej celých 10 týždňov a že pri tom odhadly, že 
dovolená táto sa konči así koncom novembra 1936. Žalovaná strana 
bráni sa tým, že toto udelenie dovolenej bolo dané žalobníkovi s jej 
strany len pod podmienkou, že žalobník skutočne má nárok na lOtýž
dňové léčenie a že ho má bez oh!'adu na to, či sa tej doby stane práce
schopným aleho nic. Súd však toto tvrdenie žalovanej strany nemá za 
dokázané a naopak zo spomerrutého listu má za zistené, že dohoda o do
volene] žalovanou stranou nebola ujednaná pod podmienkou, ale že bola 
bezpodmienečná. Na platnosti a bezpodmienečnosti tejto dohody o do
volenej nemení nič ani obrana žalovanej strany, že udeliť túto do'volenú 
rozhodla Sa len v predpoklade, že žalobníkovi pod!'a zákona skutočne 
nárok na lOtýždiíové liečenie prislúcha a to bez ohl'adu na to, či sa v tej 
dobe .stane práceschopným, a že príslušné zákonné ustanovenie v tom 
čase ešve, nepoznala, - keďže neznalosť zákona neoml!Úiva a keďže 
sa o pravdivosti žalobnikovho tvrdenia, pobal' 5a týka jeho nároku na 
Iiečebnú dobu, mohla žalovaná strana prv presvedčiť, než mu túto do
volenú udelila. Keďže žalovaná strana odhli"dla od skúmania pravdi
vost~,tohoto údajného tvrdenia žalobníkovho, konala na svoju ujmu a 
nemoze preto z toho vyvodzovať neplatnosf učineného rozhodnutia. 
Dobu od 9. novembra do 30. novembra 1936, v ktorej bol žalobník 
~ dohode so žalovanou stranou na zdravotnej dovolenej, nemožno PD
cítať do doby trvania prekážky v práci, sposobenej žalobníkovou ne
mo'COu, ktorá podl'a§ 21 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. je d6vodom pre 
predčasné prepustenie zamestnanca, a preto sa žalovaná slrana nemMe 
~ úspechom dovolávať ani okolnosti, že ž"lobník v tejto dobe, a to 
uda]ne 21. novembra 1936, bol u'ž zdrav;í a že ked' ihned' nenastÚipil 
službu, mohol byť žalovanou stranou ihned' prepustený, ani toho, ~e dňa 
30. novembra 1936 uplynulo už desať týždňov od počiatku nemoci ža
lobní'ka. Nemala tedy žalovaná strana dňa 30. novembra 1936 dovodu 
zrušiť pracovný pomer žalobníka podl'a § 2:1 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. 

O d vol a c í s ú d rozsudok súdu prvej stolice z jeho správnych 
dóvodov 'potvrdil. 

Na j vy Š š í s ú d dovolaciu žia.dosf žalovaného riadu zamieto!. 

Z dovodov: 

Z obsahu dopisu ze dne 3. prosince 1936 je zřejmé, že konečně -
jak dovodily nižší soudy - byla sjednána. stranami d o vol e n á do 
konce listopadu 1936 bez podmínek a výhrad. Když je tomu t<1k, jest 
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bez významu pro tento spor okolnost, tvrzená žalovaným konventE:l11, že 
žalobce byl již cine 21. listopadu 1936 práce schopným. 

Ani jinak neshledal nejvyšší soucl zákonného důvodu, aby napadený 
rozsudek odvolacího soudu byl změněn aneb rozvázán. 

čís. 16442. 

Pracovnému súdu nenáleží rozhodovať o spore, v ktorom sa zamest
nanec domáha zaplatenia mzdy na d e d i é och zamestnavatel'a.*) 

(Rozh. z 20. októbra 1937, Rv IV 398/37.) 

Na j vy Š š í. s úd rozsudok krajského súdu v Ch. a k o o d vol a
ci e h o s ú d II P r e ve c i p r a c o v n é zbavil ú!činnosti, odvo!acie 
pokračovani,e konané pred týmto súdom pre prekážku, uvedenú v bode 1 
§ 180 Osp. pod!'a § 182 Osp. zastavil a vyslovil, že v odvolacom po
kračovaní má konať tento krajský súd ako r i a dny odvolací súd pre 
ve ci občianske. 

Jak zřejmo ze SpISU, žalobkyně zažalovala žalované jako dědice ze
mřelého Michala Č. o zaplacení mzdy za práce konané U tohoto práv
ního předchůdce žalovaných. 

Okresní soud v R. vyřídil tento spor jako řádný soud prvé stolice 
pro věci občanské. 

K odvolání žalující strany do rozsudku soudu prvé stolice jednal 
krajský soud v Ch. v odvolacím řízení, jaJkož i vynesl rozsudek j a k o 
soud odvolací pro věci pracovní. 

Avšak tento postup krajského soudu v Ch. jako soudu druhé stolice 
příčí se zákonu. Podle § 1 zákona o pracovních soudech (z;]kon č. 131/ 
1931 Sb. z. a n.) jsou pracovní soudy výlučně příslušl11é ro'zhodovati jen 
ve ~p<Jrech vzniklých z pracovního aneb služebního poměru mez i z a -
mě s t n a ne e m a z a m ě s t n a vat e 1 e rn, jakož i mezi zaměst
nanci téhož zaměstnavatele. Pokud tedy jáe o spor mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem, předpokladem věcné příslušno'sti pracovního soudu 
jest pří ol á existence pracovního poměru mez i str a n a m i r o -
ze pře (srov. rozhodnutí Úr. sb. č. 2262). Není proto příslušným pra
covní soud jako soud druhé stolice rozhodovati o sporu - jako v kon
kretním případě -, mezi zaměstnancem a právními nástupci zaměstna
vatelovými, totiž dědici bývalého zaměstnavatele (srov. na př. rozhod
nutí Sb. n. s. Č. 12316, pak Úr. sb. č. 2707, 2656 a 2918). Poněvadž 
Jde tu o okolnost sporu překážející podle hodu 1 § 180 Osp., které jest 
dbáti z úřední povinnosti i za dovolacího řízení(§ 540 Osp. ve znění 
bodu 10 čL lil zákona Č. 23/1928 Sh. z. a n.), bylo třeba rozhodnouti, 
jak se stalo. . 

") Porov.: Sb. n. 5. Č. 123;16, Úro sb. č. 2262, 27m, 2800" 2~18. 
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Je důležitým důvodom pre predčasné prepustenie zamestnanca podl'a 
bodu 1 § 34 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n., že oznámil zamestnavatefa pre 
zatajovanie kolkových poplatkov. 

(Rozh. z 21. októ'bra 1937, Rv 1lI 307/37.) 

Žalobník predniesol, že bol od 16. malTa 1935 zamestnaný u žalo
vanej stranyako súkromný úradník; dňa 16. januára 1936 mu žalovaná 
strana dala výpoved' k 31. marcu 1936, dňa 27. januára 1936 však túto 
výpoved' odvolala a pracovný pomer žalobníka bezdovodne zrušila 
s okamžitým účinkom. Žalobou domáhal sa toho, "by žalovaná strana 
zaviazaná bola zaplatiť mu jeho požitky na zbytok výpovednej lehoty, 
I. j. do 31. marca 1936. Žalovaná strana bránila sa tým, že mala dole
žitý dovod kpredčasnému zrušeniu pracovného pomeru žalobníka, lebo 
ju oznámil pre zatajovanie kolkových poplaťkov. 

S Ú cl P rve j s t o I i c e žalobníkovi požitky prisúdil, o d vol a c í 
s ú cl jeho rozsudok zmeni1 a žalobu zamietol. 

Na j v y Š š í 's ú d ďov'O}aciu žiadosť žalobníka zamíetol. 

D,ovody: 

Podl'a svedeckej výpovedi Václava K. bol žalobník žalovanou stra
nůu prepustený s okamžitým účinkom preto, že podl'a vlastnéhÚ' do
znama »])fOstredníctvům iného oznámil firmu u četníckej stanice pre 
zat3'lovame kolkových poplatkov finančným úradom«. Pod!'a tohot'O 
svodka majitel' .žalovanej firmy naliehal na žalobníka, aby sa priznal 
k tomuto konaniu, pri čom ~peloval na jeho statočnosť (»hovoril žalob
níkovi, že nech je skutočne statačným a nech sa prizná«) .. Z výpovedi 
tohoto svedka nejde však pajavo, že by majitel' žalovanej firmy »vyhikal 
bol býval« spomenuté priznanie sa žalobníka tým, že mu sl'uboval zrušiť 
danú mu vý:poved' !Ila prí\pad, že sa žalohník k spomenutému mnámeni'll 
prizná. Brojenie proti vierohodnosti tohoto svedka - s poukazom na 
jeho zaujatosť v d6s1edku zamestnaneckého pomeru k žalovanej strane
vymyká sa z prípustného rámca dovolacej žiadosti (§§ 270 a 534 Osp.). 

Pn, tom~o stave ve.ci .na zákl~de priznania sa žalobníka k hore spo
menulemu cinu bez porusema prava bol ,prawvný pomer žalobníka r02-
vlazaný žalovanou stranou s okamžitým účinkom z dovodu uvedeného 
v poslednej vete bodu 1 § 34 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. Toto konanie 
žalobníka. ako zamestnanca bolo objektívne spósobilé k tomu, aby ho 
zbaVilo. dovery zamestnavatel'ovej. Žalobník musel si byť aj subjektívne 
ve domy toho, že spomenutým svojím činom zbavuje sa dovery zamest
navatel'ovej. Okolnosť, či vznikla z tohoto konania žalobníka žalovanej 
strane ujma, je s hl'adiska rozhodnutia o opodstatnenosti zrušenia pra
covného pomeru s okamžitým účinkom, bez významu, lebo zákon nečiní 
důvodom zrušenia pracovného pomeru a okamžitým účinkom škodu 
vzniklú zamestnavatel'ovi, lež len kon<tnie zamestnanca, pre ktOTé tent~ 
pví sa byť nehodným zamestnavatel'ovej dovery. 

-"1usela sa preto dovolacía žiadosť minúf úspechom. 
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čís. 16444. 

I. Ak výrobea tovaru nepochybne prejavil vó1'u, že tovar má byť 
v detailnom obchode predávaný ako značkový tovar za nim určenú jed
notnú cenu, dopúšťa sa nekalej súťaže obchodník, ktorý ho v detailnom 
obchode ponúka za nižšiu cenu. 

II. Pojem značkového tovaru. *) 

(Rozh. z 23. októbra 1937, Rv lil 172/37.) 

žalujúce grémium obchodníctva prednieslo v žalobe, že žalovaný, 
obchodník s miešanym tovarom, dopúšfa sa nekalej súťaže podl'a § 1 
zitk. Č. 111 / 1 927 Sb. z. a n. tým, že ponúka a predáva výrobky v žalobe 
podrobne uvedené, ktoré sú t. zv. značkovým tovarom, pod jednotnou 
cenou, určenou pre detailný obchod vyrobcami týchto výrobkov, a 
týmže sposobom láka pre seba zákazníkov, hocí sa aj zvláštnym re
verzom vyslovne zaviazal, ž,e bude určenú cenu zachovávať. Žalobou 
domáhalo sa žalujúce grémium toho, aby žalovaný zaviazaný bol pod 
pokutou 5.000 Kč, aby ,sa ~držoval spomenutého závadného konania. 
žalovaný bránil sa proti žalobe tým, že cena dotyčných výrob kov· je 
premrštená, že len pomáhal konzumentům k primeranej levnejšej cene, 
a krome toho, že mu zástupcovi a výrobcov na to oprávnení dovolili 
predávat dotyčne výrobky pod cenu podl'a jeho vlastnej kalkulácie. 

S ú d p. rve j s t O' I i c e žalobe čiastočne vyhovel tak, že žalova
nému uložil, aby sa spomenutého závadného konania zdržoval, v časti 
týkajúcej sa uloženia peňažnej pokuty žalobu zamietol. O d vol a c i 
s ú d jeho rozsudok zmenil a žalobu celkom zamietol. Z d o vod o v: 
predávanie značkového tovaru pod cenou, ktorá je výrob com na obale 
vyznačená, nie je už samo o sebe závadné so stanoviska dobrých mravov 
súťaže. Závadným sa stáva takáto činnosť len pri určitých zavržitel'ných 
okolnÚ'stiach alebo ak bola prevádzaná zo zavržitel'ného motívu. Zá
v<tdne by konal sútažitel', ktorý by si tovar značkový podludne alebo 
nekalým sposobom zadovážil a potom ho predával pod stanovenou 
cenou s úmyslom, aby tak docielil zvýšeného odbytu. Taikáto činnosf 
bolaby v podstate neprístojným lákaním konzumentov, ak by sa v nich 
tým vzbudzova ť mala myl n á domnienka, že súfažitel' predáva aj 
všetky ostatné potreby či viičšin4 týchto taktiež za nižšie ceny, než 
ostatní súfažitelia. Žalujúca strana však ani netvrdila, tým menej do
kázala, že by sa bol žalovaný dopustil nejakého takého lákania, ktoré 
by priečilo dobrým mravom, a nemožno ani dovodne uzatvárať, že by 
jeho konanie bolo malo účel vzbudiť myl u ú domnieuku, že predáva 
lacnejšie ako iní súťažitelia. Ked' výpoved'ou svedkyne Lujzy K. ,po
kladá odvolací ,g;úd za zistené, že žalovaní' predával aj iný tovar lac
nejšie ako iuí súťažitelia, podl'a výpovedi svedkyne V. dokonce všetok 
ost~tný tovar lacnejšie :rka iní obchodníci s miešanym tovarom. výpo
vedl svedkyne V., ktorá je prostá žena z l'udu, treba rozumeť tak, že 
žalovaný predával za nižšie ceny, než iní obchodníci, ni'elen tovar znač-

*) Porov.: Úro sb. č. 2048 (1lI), Sb. n. s. č. 11001, 11537, 1'4009. 
Civilul rOzhodnut! XIX. 86 
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kový, ktorý predstavuje len vel'mi nepatrný úse'k t. zv. miešaného to
varu, ale aj ostatné predmety dennej potreby, ktoré svedky.ňa u žalova
ného nakupuje. Ak šlo tedy žalovanému skutočue o snižovanie cien 
životných potrieb, ako z výpovedi menovaných svedkýň sa dá právům 
usudzovať, nemožno pokladať jeho konanie za závadné so stanoviska 
dobrých mravov súťaže. Tým menej 80 stanoviska zákazníctva, ktoré 
tu prichádza taktiež v úvahu, lebo z,"kon proti nekalej súťaži má chrániť 
aj ich oprávnené záujmy. Opačný názor znamenal by ochromovať zlev
ňovací proces aj všetku podni:kavoť a pomáhať často nespravedlivým 
ziskom. Ustanovenie § 1 zákona proti nekalej súťaži nemožno pod!'a 
úmyslu zákonodárcu použiť ako nástroj proti zlevňovacej akcii (viď 
Skála: Nekalá soutěž, str. 89-00). Nerozhodné je, či obchodnákalku
lácia žalovaného spočívala na nížšej režii ako sám tvrdí, či že spokojil 
sa s menším ziskom, ináče pod!'a jeho tvrdenia slušným, či počítal s tým, 
že pri nižších cenách dosiahne zvýšeného odbytu. Nerozhodné je pri 
zistenom stave veci, .či sa žalovaný zavíazal reverzům voči výrobcom 
zachovávať predajné ceny, ako tvrdí žalujúca shana, alebo čí si vyhradil 
výslovne voči týmto či vel'koobchodníkom predávaf značkový tovar 
pod!'a svojej vlastnej obchodnej kalkulácie. Keďže zo zisteného s:kut
kového stavu odvolací súd nepokladal za dokázané, že by žalovaný bol 
konal takým sposobom, ktorý by jeho konaníe činil zavržite!'ným so sta
noviska dobrých mrav ov súťaže, žalobu celkom zamietol. 

Na j v y Š š i s ú d rozsudok odvolacie súdu rozviazal a uložil mu 
ďalšie pojednávanie a nové rozhodnutie. 

D ó v o d'Y: 

Pre posúdenie otázky, či sa ponúk'pue pod cenou ,prieči dobrým 
mravom sMaže, je d61ežité len, či ide o značkový tovar, ktorého pojem 
bude ďalej vysvetlený, či výrob ca mal v úmysle zavie'sf jednotnú cenu 
a či zákazníci vedeli o jeho úmysle. 

Ponúkanie pod cenou nemusí byť mimo toho spojené s innou čin
nosťou, z ktorej Sa dá usudzovať na zavržitel'ný motív, lebo zavržíte!'né 
je samé konanie prí predpokladoch v predošlom odstavci opísaných. 

Značkovým tovarom rozumie sa tovar, ktorý výrobca (továrník) 
uvádza do obchodu zpravidla v stále rovnakom druhu, jakosti, označení 
zovňajšej úprave a pod rovnakou pevnou cenou, za ktorú obchodníctv; 
tovar zpravidla všade rovnako ponúka a predáva bez oh!'adu na mie&to 
predaja alebo osobu predavača. Tovar zJlravídla je opatrmlý ajsvojou 
zvláštnou značkou (zvl. príznačným zo\\ňajším označením). 

Je tedy rozhodné, že výr o b c a kladíe váhu na to a tiež sa o to 
stará, aby v detaile nešla cena jeho výrobku pod určitú mínimálnu hra
nicu. 

Obchodník, ktorý takýto tovar· prevezme do predaja, je povinný za
chovávať cenu výrobcom stanovenú. Netreba ho zaviazať na to rever
z0rI? Postačí, keď táto cena je označená priam'O na tovare samOm resp~ 
na jeho obale, v ktorom sa kupujúcemu vydáva. . 
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Predpokládajúc, že tieto ceny sú zpravidla v detaile zachovávané, 
dosahuje obchodník, ktorý tovar ponúka pod cenou, nespravedlívého 
náskoku proti iným soUdným súťažítefom. 

Treba mať na myslí, že u tzv. značkového tovaru nic je obchodník 
_ či grosísta, či detailista - pánom predajr.ej ceny. Tým je len vý
robca sám a len tomu prislúcha cenou disponovať. 

Na presnom zachovaní určilej ceny je slúčené viac záujmov, a to 
nielen výrobou samého, aJ.e aj obchodu i\ konzumentstva. Tých všet
kých poškodzuje ponúkanie pod cenou - výrobou preto, že ten v d6-
sledku toho stratí záujem na ďalšej výrobe alebo aspoň udržovaní ja
kostí tovaru, čo ide aj na úkor konzumentov, u ktorých sa vžilo pre
svedčeníe, že značkový tovar vždy a všade dostanlÚ v rovnakom obsahu, 
jakosti a za rovnakú cenu. 

Námíetka, že cena tovaru je premrštená a že treba pomocť konzu
mentovi k levnejšej cene, je pravidel ne výmluvou a prostriedkom k za
krytiu nekalého súťažného úmyslu: odviesť zákazníctvo vo vačšom 
rozsahu konkurencii, získaf na jej úkor zvýš'ený odbyt. 

Pri vo!'nej súfaži nie je od6vodnená obava z premrštených cien, 
J.ebo nič nebráni konkurencii, aby dala do obehu tovar vlastnej výroby 
a značky a podobnej jakosti za levnejšíe ceny. S tým výrobca, určivší 
minimálnu cenu, musí va vlastnorn zéujme tiež počítať. 

Bokia!' Sa v konkrétnom pripade žalovaný odvoláva na vl. nar. č. 27/ 
1934 a Č. 227/1935 Sb. z. a n., treba podotrtúf, že cit. ustanovenia za
kazujú v podstate bezd6vodné zd r a ž o van i e (§ I), bezd6vodné 
zvyšovanie cien (bod 1, § 2) zrejme, so zrete!'om na devalvačný zákort 
č .. 25/1934 Sb. z. a n. O taký prípad tu nejde, lebo žalovaný sám udáva, 
že ceny sa od 1'. 1922 nezmenily. 

Odvolací súd preto mylne posúdil spornú otázku, keď bez ďalšieho 
dokazovania zamietol žalobu, keď sa pri tom odvoláva na Skálov ko
mentár, prehliada, ž,e ten istý spisovatel' v otázke, klOfá je predmetom 
sporu, vyslovil názor, súhlasný so stanoviskom tu vyloženým va svo
jom článku, uverejnenom v časopise Soutěž a tvorba II., str. 25 a násl. 

Podl'a toho, čo bolo uvedené, bude úlohou odvo,lacieho súdu zistiť 
I. či ide v konkrétnom prípade o značkový tovar, lebo k zisteniu 

toho nestačí zistenie, súdu I. stolice, pr'e,vzaté odvolacím súdom, že 
»označené výrobky prichádzajú do detailného obchodu v obaloch, na 
ktorých je už výrob com vyznačená cena tovaru pod!'a množstva v ba
líku obsíahnutého«, 

2. či výrobcovia dotyčných tovarov v spore označených nepochybne 
prejavili vol'u, aby v detaile nebo ly výrobky predávané pod určenou 
oenou. 

Na túto vo!'u možno usudzovať z ceny na obaloch vytlačenej a že 
tieto ceny sú p r ~a v i d e ln e, hoci nie bez výnimiek v detailnom ob
chúde zachovávané. 

V tomto ohl'ade je treba všimnúf si obrany žalovamého, že zástup
covia výr o b c o v na t o o,p r á v n e n í, dovolili mu predávať tovar 
i pod cenou podl'a vlastnej kalkulácíe, lebo z toho by sa· dalo vyvodif, 
že sami výrobcovia nemajú záujmu na zachovaní cíen. Pravda že ne-

86' 
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stačil by súhlas obchodníka-grosistu, ktorý nie je na to zmocnený, aby 
ža lovanému ako svojmu záikazníkovi ta:ké povolenie dal, lebo tým by 
sa sám dopúšťal nekalej súťaže (porov. rozh. Sb: n. s. Č. 11537). 

Z týchto d6vodov bolo treba napadnutý rozsudok podl'a § 543 Osp. 
rozviazať, lebo Najvysší súd nemohol pre nedostatok potrebného 
zlstenia konečne rozhodnúť. 

Treba dodať, že uloženie peňažitej pokuty - hoci bez číselného 
označenia - nemá miesta v rozsudku, vyhovujúcom zdržovacej žalobe 
zd6vodov, uvedených v rozh. ÚL sb. č. 2681. . 
~~~"t",~>~,., 

čís. 16445. 

Zfahčovania podl'a § 10 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. mMe sa do
pustiť aj nesúťažítel'. 

K skutkovllj podstate odst. 1 § 10 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. stačí, 
že učinený údaj nebot objektivne pravdivý. 

(Rozh. z 23. októbra 1937, Rv lil 692'/37.) 

Žalobník predniesol v žalobe, že je v meste Ž. zástupcom automo
bilovej továrne »P.«; dňa 20. apríla 1936 predal osobný automobil Raj
mundovi A. a jeho manželke Alžbete A. v K.,ktorých pri pf'edaji uistil, 
že voz je skoro úplne nový; voz mal byť dodaný do 8 dní. - Oňa 21. 
apríla 1936 prišiel k Rajmundovi A. I. žalovaný, ktorý je v meste Z. 
zástupcom automobilovej továrne »T.« a už viac ráz sa snažil predať. 
mu automobil, a keď počul, že kúpil od žalobníka voz, povedal mu, že 
dotyčný voz nie úplne nový, a sl'úbil mu, že obstará o voze informáciu 
od ll. žalovaného, ktorý je v meste Ž. zástupcom automobilovej továrne 
»T.« - Oňa 22. apríla 1936 telegraficky sdelil Rajmundovi A., že podl'a 
sdelenie II. žalovaného ide o voz, ktorý bol už niekol'ko týždňov v pro
voze, sl'úbil, že mu o tom predloží aj list ll. žalovaného, a nahováral ho, 
aby na tomto základe kúpu voza stornoval. - Oňa 28. apríla 1936 
predložil sl'úbený list II. žalovaného Alžbete A. a nahováral ju, aby 
odišla za manželom, ktorý šiel :pre voz do Ž., a zabránila prevzatiu voza. 
Rajmund A. však toho dňa voz prevzal. - Žalobou domáhal sa žalob
ník rozsudkového výroku, že žalovaní povinní sú zdržať sa klamania a 
odlákavania žalobníkových zákazníkova povinní sú zaplatiť mu soU
dáme náhradu za utrpené príkorie 2.000 Kč. - 1. žalovaný bránil sa 
tým, že voči Rajmundovi A. len vyslovil domnienku, že voz nemMe byť 
úplne nový, keď ho kúpil za cenu o mnoho nižšiu, než aká je vyznačená 
v katalogu, a že informáciu od ll. žalovaného obstaral Rajmun:dovi A. 
na jeho žiadosť z ochoty a dobromysel'ne. ll. žalovaný namietal tiež, 
že nie je súfažitel'om žalobníka, leb o bydJisko Rajmunda A (mesto K) 
lež i mimo jeho rayonu, tak že by ani v [,rípade predaja voza tomuto 
jeho továrnou »T.« žiadnu provídzíu nedostal. 

O b a niž š i e s údy žalobu zamietly. O d vol a c í s ú d v db
vodech svojho rozsudku uviedol najma, že nešlo o konanie proti dob
rým mravom súťaže, lebo nie je dokázané, že by I. žalovaný bol mal 
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úmysel odvrátiť Rajmunda A. od kúpy voza a že by údaje., o ktoré íde, 
boly vedome nepravdivé, i keď je dokázané, že voz bol nový; ínáč že 
ll. žalovaný ani nie je súťažitel'om žalobníka. 

N a j vy Š š i s ú d rozsudok odvolacieho súdu rozviazal a uložil mu 
ďalšie pojednávaníe a nové rozhodnutie. 

Dóvody: 

Opodstatnená je dovolacia sťažnosť na to, ~e odvolací súd nepo
kládal za dokázaný úmysel I. žalovaného odvrátiť Rajmunda A. od 
kúpy vozu toho, že by bol mal zretol' na prednes tohoto žalovaného: 
»len to sem mu (Rajmundovi A.) podotknul, že jestli je voz nie úplne to
várne nový, za jaký mu bol odpredaný, že by mohol bez risika ofertu 
odvol ať, resp. stornovať«, ďalejna list Alžbety A. »Wolte er mich iiber
reden den gekauften Wagen bei Ihnen' zu stornieren«. 

Keď nestačil odvolaciemu súdu tento doklad, na ktorý 1. žalovaného 
ani nevyzval, ani Sa vyjadril, - mal podl'a návrhu, učineného v žalobe 
rečenú pi'satel'ku ako sved'kyňu o tom vypočuť. 

Tieto skutočnosti v prípade ich pravdivosti sú d61ežité, lebo však 
nahováranie zákazníka resp. jeho manželky, aby už uskutočnenú kúpu 
zrušil so zretel'om na nesporný súťažný pomer medzi žalobníkom a I. 
žalovaným, mMe byť v rozpore s dobrými mravmi sMaže a mMe toto 
konanie byť sposobilé poškodiť súťažitel'a, keď údaje tým cielom po
užité nebo ly objektívne pravdivé (odst. 1 § 10 zák. proti nekalej súťaži). 

V tomto ohl'ade nemohol by sa I. žalovaný ospravedlňova f pouka
zom na to, že si dotyčné údaje nevymyslel, ale použil len informácie 
získanej aj na žiadosť Rajmunda A. od ll. žalovanéh0', lebo však z výpo
vedi Rajmunda A., prijatej nižšími súdmi plynie, že I. žalovaný sved'koví 
na jeho sde!enie, že už kú,pil voz od žalobníka, prejavil, že si zadováži 
informácie, že tento voz n i e jen o v Ý m. Stačilo by preto v pred
poklade, že údaj bol nepravdivý, táto jediná skutočnosť k naplneniu 
skuťkovej povahy zl'ahčovania podl'a odst. 1 § 10 zák. proti nekalej 
súťaži, resp. v spojení s úmyslom odvrátiť zákazníka k sebe, k použítiu 
všeobecnej klauzuly § 1 cit. zák., keby bol učinený v tomto ohl'ade 
určitý žalobný návrh. Ten znie na zdržovanie sa »k I a man i a a o d
I á k a van i a zákazníkov žalobnikových«. Ako bolo už v rozh. Úf. sb. 
č. 2681 dovodené, 'll i e k a ž d é odvracanie 7ákazníka od sdťažítel'e je 
v rozpore S dobrými mravmi sMaže. K tomuto konaniu musí sa pri
pojiť určitá neslušnost'. Preto musí žalobná žiadosť II zdržovacích žalob 
podl'a zákona obsahovať presné (konkretizované) vyznačenie závadného 
konania. Je to potrebné aj hl'adiac na vykonat'el'nosť rozsudku a na 
11S'tanovenie odst. 3, § 15 cit. zák. 

Výraz »klamanie« predpokladá, že páchatel' učinil údaje ve d 0' m e 
nepravdivé. Tento predpoklad nemože sa však týkať ústneho údaja I. 
hlovan.ého .- o ktorom bola už reč -, lebo tento bol vyvolaný sdele
mm RaJmunda, že voz kúpil . za cenu omnoho nižšiu, než je vyznačena 
v katalogu. 
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lnáč aj výrazem "kJ,unanie« nie je vyhotovené požiada\Oku konkreti
zácie návrhu. 

Odvolací súd pojednával meritórne O neurčitej žalobnej prosbe bez 
toho, že by sa bol pod!'a povinnosti, uloženej ,mu v § 225 Osp., pokúsíl 
tento nedostatok odčiniť. 

Preto Najvyšši súd nem6že ani dotyčne ll. žalovaného vecne preskú
mať nepodnutý rozsudok. 

Treba však doložiť,že je nesprávny názor odvolacieho súdu, že 
§ 10 cit. zák. predpokládá súťažilel'ský pomer medzi stranami sporu. 

Údaj musí byť učinený »za účelom súťaže«, tedy osobou, ktorá ne
musí byf práve v súťažnom pomere, ale prípadne len podporuje cudZí 
súťažný záujem. Konanie II. žalovaného by bolo -predpokládajllc 
určitý petit - podl'a prednesu žalobníka, posudzovať podl'a odst. 3 
§ 10, práve tak, ako konani-e 1. žalovaného, pokia!' sa stalo na základe 
pozdejšie od Rajmunda A. vyžiadaného a II. žalovaným poskytnutého 
bezplatného d6verného sdelenia. 

Pokial' tu je oprávnený výraz »klamanie«, možno posúdiť len po vý
sluchu svedkyně Alžběty A., ktorá v liste z 13. mája 1936 sdel'uje obsah 
listu II. žalovaného in é h o o b s a h u, ako vykazuje pripojený jeho 
jednoduchý opis. 

Z týchto dóvodov bolo treba napadnutý rozsudok v cdom jeho ob
sahu rozviazať pod!'a § 543 Osp. 

čís. 16446. 

Je nekalou reklamou po<M'a § 2 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. reklama 
obchodníka, že predáva »modely dámskych klobúkov« za 19 'Kč? 

(Rozh. z 23. októbra 1937, Rv IV 367/37.) 

. Žalobkyne, modistky, predniesly v žalobe, že žalovaný, majitel mód
neho domu, ktorý v svo'jom obchode predáva aj dámske klobúiky, dňa 
14. decembra 1934 vydal letáky, v ktorých medzi iným uviedol, že pre
dáva »modely dámskych klobúkov« za 19 Kč. »Modelmi« v obore dám
skych klobúkov rozumejú sa však len ojedinelé typy dámsky ch klobú
kov, ktoré nie sú hromadnými výrobkami, ale sú zhotovené zvláštnymi 
výrobcami - modistkami - zpravidla pod!'a objednávky. Modely 
predstavujú obyčajne úplne novú myšJienku, čo do materiálu alebo 
tvaru a ozdoby. Znakom modelov je predovšelkým ich prvo-tnosť a jedi
nečnosť. žalovaný však predáva továrne kolečné klobúky, ktoré nie sú 
modelmí. Reklamou, ktorú žalovaný prevádzal, bolo obecenstvo 
schválne a zlomyseJ'ne uvádzané v omyl, lebo sa domnievalo, že móže 
u žalovaného kupovať skutočnémodely za 19 Kč. žalob'kyne boly týmto 
postU'pem žalovaného najma v dobe predvianočnej citel'ne poškodené a 
aj ich povesf u zakazníctva utrpela, lebo zákazníčky, které platily 
u mch 6OL-100 Kč za klobúk, mU'sely mať dojem, že žalob kyne pra
cujú nesolidne. Žalobou domáhaly sa toho, aby bolo vyslovené, že 
žalovaný je povinný zdržovať sa ďalšieho rozšírovania letáku vydaného 
dňa 14. decembra 1934 a reklamy v tom smysle, že predáva »modely 
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dámskych klobiikov« za 19 Kč, d'alej že je povinný zaplatiť každej 
žalobkyni 5.000 Kč ako odškodné a 3.000 Kč za utrpené prí'korie. - ža
lovaný bránil sa najma tým, že klobúky loúpil ako výrobky modelového 
oddelenia továrne firmy S. Táto firma vstúpila do sporu ako vedl'ajšia 
intervenientka a uviedla, že sporné klobúky sú skuto'Čne modelové. Ved
l'ajšia intervenienlka má zvláŠ<tne modelové oddelenie, kde j.~ z~me.st
nané 25---30 prvotriednych modlsÍlek. Tleto modistky pracuJu vylucne 
na zhotovení takých klobúkov, ktoré majú potom byť vZOrom pri hro
madnej výrobe v továrni. Pri tom však rada tY'pov nehod i sa pre ďalšie 
továrne rozmnožovanie a tieto vyradené modely ved!'ajšia interv'enientka 
niektorým svojim stálym zákazníkom predáva za pomerne nízkou cenu, 
hoci ide o klobúky, ktoréreprezentujú nejakú novú zvláštnu myšlienku, 
len aby kryla hotové výlohy za materiál a prácu. Prán také klobrlky 
dodala vedl'ajšia intervenientka v decembri 1934 žalovanému. 

O ba niž š i e s údy žalobu zamítly, odvolací súd z těchto d 6 -
vod o v: Pro posouzení, zda údaje letáku, vydaného žalovaným, byly 
způsobilé oklamati obecenstvo kupující dámské klobouky, t. j. že za 
19 Ke kupuje modelové klobouky, rozhodné je, jak dotyčný údaj jest 
chápán tímto obecenstvem. Jest všeobecně známo, že velmi široké kruhy 
žen, sn"d všechny, které no,sí klobouky, sledují, co móda v dám~kých 
šatech kloboucích, střevících, látkách atd. přináši nového, a proto I prů
měrné'dámské obecenstvo, zvláště i to, které na Podkarpatské Rusi ku
puje 'klobouky, ví, že módu dámských klobouků udávají pařížské a vi
deňSké módní domy. Proto toto obecenstvo reklamě, jakou obsahuj" 
inkriminovaný leták, přikládá ten vnitřní hospodářský smysl, že za 19 Kč 
může U' žalované koupiti sezonní moderní klobouček, aniž by mělo 
vysoké požada'vkyco do jakosti mwteriálu, z kterého kloboUlk jest. zho
toven, a aniž by dbalo toho, zda dotyčný klobouček ohledně myšlenkové 
komposice jest skutečně jedinečným. Maje na mysli tento moment, jest 
odvolací sond toho mínění, že dotyčná reklama nebyla s to vzbuditi 
u prostředního ženského .obecenstva na Podkarpatské Rusi klamnou 
představu, že za 19 Kč žalovaný, majitel obchodního domu y U., n:rbíú 
ke koupi s1]mtečně myšlenkově jedinečné vzory modelů dá:mských klo
bOUlků, a že tyto údaje n'eby]y způsobilé z'j'eClnati žalovanému předlnos't při 
soutěži s obchody dámských klobouků žalolYkyň. Dotyčně posudku ob
chodních komor, zejména posudku ústředny čs. obchodních a živnosten
ských komor v Praze, že se cena moodelo'lých klobouků, koU's'á v w~pětí 
úd 75 do 600 Kč a že klobouk, jenž v drobném prodeji stojí 19 Kč, ne
může býti modelem, odvolací soud poukazuje na skutkové zjištění prvého 
soudu, z kterého vysvítá, že dámské klobouky, kterých se týká inkrimi
novaná reklama, byly skutečně zhotoveny v modelovém oddělení ved
lejší intervenientky jako jedinečné vzory a dále nebyly kopírovány resp. 
po továrensku rozmnožovány. Okolnost, že prodejní cena těchto vzorů 
kloboukových modelů n"dosahu}e shora zmíněného rozpětí cen modelo
vých klobouků (zde přijdou v úvahu co činitelé: jakost materiálu, jeho 
více nebo méně dbalé zpracováni a konečně plat dotyčných modistek), 
podle múnění odvolacího soudu i'eště nemůže těmto vzorům odejmouti 
jména »modelů«; jiná věc jest, pokud se týká jích myšlellilmvé kva
lity. Mimo to odvolací soud poukazuje na výše zaujaté stanovisko, t. j. 
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že je nerozhodné, jak údaje ínkriminovaného letáku »modely dámských 
klobouků za 19 Kč« jsou posuzovány podle odbornického pojímání, ale 
jak je chápají a podle celkového dojmu reklamou. vyvolaného !,?suzuji 
kruhy průměrných zákaznic na Podkarp'ltské RusI. Proto 1 lestl! by Sl 

žalovaný jako obchodník módním zbožím mohl býti toho vě:do,!" že re
klamované za 19 Kč dámské modelové klobouky v odbormckem slova 
smyslu sotva odpovídají pojmu skutečných modelových dámských klo
bouků, může jití o odbornicky nesprávnou reklamu, ale ne o nekalou 
soutěž, a proto náleželo zamítavý rozsudek prvého soudu potvrditi. 

Na j v y Š š í s ú d rozsuMk odvolacieho súdu rozvíazal a uloží I mu 
ďalšiepojednávaniea nové rozhodnutie. 

Diovody: 

K náplní skutkové podstaty nekalé reklamy postačí - nehledě k její 
veřejnosti, která v posuzovaném sporu není sporná -, -, aby! bylo do
kázáno: 

1. že učiněný údaj byl způsobilý oklamati zákazníky, 
2. že údaj pro tuto klamavost byl způsobilý zjednati podniku, kte

rého se týkal, na újmu jiných soutěžitelů přednost při soutěži. 
Ad 1. Klamavý je zpravidla údaj nesprávný, to jest takový, který se 

bud' neshoduje se skutečným stavem věci anebo odporuje pojímání věci, 
které je u slušných soutěžitelů dotyčného oboru vžitým. 

Mnohdy je to otázkou z n a I e c k o u, jdeAi, jako v tomto případě, 
O odborné vyznačeni druhu zboží. 

Odvolací soud v této otázce, přihlíž'eje k výsledkům dokazování, octl 
se sám v rozporu. Jednak uvádí, že dámské klobouky, kterých se týká 
inkriminovaná reklama, byly skutečně vyrobeny v modelovém odděleni 
vedlejší intervenientky jako jedinečné vzory a že prodejní cena (19 Kč), 
stanovená žalovaným za ně, nemůže jim odejmouti jména »model<,- V dal
ším odstavci však dovo'zuje se zřetelem na posudek Ústředny čs. obchod
ních a živnosten. komor v Praze, že takové dámské modelové klobouky 
v odbornickém slova smyslu sotva odpovídají pojmu s k u teč n Ý c h 
modelových dámských klobouků, že tedy může jíti o odbornicky ne
správnou reklamu. Je však v rozporu se správným výkladem zákona, 
tvrdí-Ii, že přes tuto nesprávnost nemúže tu jíti o ne k a I o u reklamu. 
Náš případ třeba však přesně odlišiti od reklamy dryáčnické, zřejmě 
přehnané, která nemusí býti závadnou, pokud voleným výrazem ne
,pO'ukazuje se na z v I á š t n í j a k o s t, jíž tu není. 

Není sporné, že výraz »model«,při dámských kloboucích má v ob
chodě svůj ustálený význam, jevící se v originalitě a jedinečnosti. 

Je-li správné, co uvádí zmíněný ,posudek, mají takové klobO'uky, 
které se zpravidla zhotovují na zvláštni objednávku, vyšší ceny než 
tak zvané klobouky kolekční, t. j. variace modelů, k nimž zhotovitel 
1lpravidla rovněž použije nových vlastních nwpadů co do výzdoby a 
Ílpravy. Tyto variace se zhotovují též v jediném kuse, jsou však určeny 
k tomu, aby byly napodobeny, přes to je však nelze považovati za klo
bouky modelové. 
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Z posudku loho bylo by ,možno vyvoditi, že nejsou »modely« v pra
vém slova smyslu variace, které sice byly zhotoveny S úmyslem, aby 
byly kopírovány, ale proto, že se k účelu tomu nehodily, nebo z jiných 
důvodů kopírovány nebyly. Z výpovědí svědka Zikmunda P. by plynulo, 
že vedlejš.í intervenientka zhotovuje var i a c e, které se ,přizpůsobují 
módním novinkám ve velkých evropských městech, které výhradně razí 
cestu módě. 

Je-li však podle posudku pro o db o r n í k a mimo pochybnost, že 
klobouk, který se prodává v drobném prodeji za 19 Kč, nemůže býti mo
delem, poněvadž jako spodní cenovou mez lze počítati u modelu 75 Kč, 
pak ovšem klobouky toho druhu, zvláště pošpiněné, nemohly býti pro
dávány jako modely, nýbrž jako k o I e k čni resp. par t i o v é. 

Měl-li soud, hledě ke způsobu výroby takových klobouků u vedlejšÍ. 
intervenientky, pochybnosti, zda posudek všestranně vystihuje i kon
kretní případ, bylo jeho povinností, aby znalecký důkaz doplnil. 

Ad 2. Otázku, jak zákaznictvo reaguje na takovou reklamu, řešil soud 
na základě obecně známé skulteonos;ti, aniž str",ny na ni, při pojedná
vání upozornil, jak mll to ukládá odst. 2' § 267 Osp. Mimo to jeho 
tvrzení, že zákaznictvo přikládá inkriminované reklamě jen ten smysl, 
za 19 Kč může u žalované firmy koupiti moderní klobouček, aniž by 
kladlo vysoké požadavky ohledně jakosti materíálu a aniž by dbalo 
toho, zda klobouček ohledně myšlenkové komposice jest jedinečný, je 
v rozporu s citovaným posudkem, podle kterého sice široké vrstvy oby
vatelstva sotva zcela jasně rozlišuji mezi klobouky modelovými a jinými, 
ale přece jen rozumí pod výrazem »modelové klobouky« obyčejně vý
robek nového rázu a z v I á š tě hod not n ý. 

Odvolací soud ,porušením formálního práva opominul odůvodniti, 
proč ne,přihližel k tomuto ,posudku. 

Polom je ovšem vadný závěr, že tyto údaje nebyly zpusobilé zjednati 
žalovanému přednost na újmu jiných soutěžitelů. 

Ostatně i v této otázce rozhodují fakta, která jsou s to vyvrátiti vše
obecné úvahy. V tomto směru nabídly žalobkyně již v žalobě dukazy 
o O'kolnosti, že po uveřejnění reklamy, které se stalo ,právě v předvá
nO'ční sezoně, obecenstvo hrnulo se dO' obchodu žalovaného a žalob
kyním zůstalo zboží úplně ležeti na skladě. 

Bez zřetele na tento přednes nemohl odvolací soud s,právně dojíti 
k závěru, že žalovaný nezjednal si touto reklamou ,přednost při soutěži. 

Pro označení vady nehodi se napadený rozsudek k tomu, aby mohl 
býti dovolacím soudem věcně přezkoumán. 

Proto bylo třeba na dovolací žádost, která oprávněné vady tyto vy
týká, ro'zsudek rozvázati podle § 543 Osp. 

čís. 16447. 

Je znůltočnosťou podl'a § 41, lit. g) zák. č. 100/1931 Sb. z. a n., ked' 
poručenský súd vo veci umiestenia manželského dieťaťa rozhodol bez 
vypočutia rodičov dieťafa. 

(Rozh. z 26. októbra 1937, R III 574/37.) 
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Por uče n S k Ý s ú d po rozlúčení manželstva rozhodol o umie
steni nezl. manželského dieťaťa na návrh otca tak, že dieťa oelovzdal -
až do ďalšieho opatrenia súdu - do výchovy a výživy otca. 

O d vol a c í s ú cl usnesenie súdu prvej stolice potvrdil. 

Ne j v y Š š i s úd na rekurz matk)i zrušil z úradnej moci u~nesenia 
oboch nižších súidov a uložil súdu prvej stohce, aby po doplnem pokra
čovania znova rozhodol. 

D o vod y: 

Nižšie súdy učinily rekurentkou namietané opatrenie zre,jme v. rámci 
§ 96 manž. zák. V tomto pokračovaní bolo treba pred rozhodnutnTI vy
počuť rodičov ne zletilého dieťaťa, a to jednak ako úlčastnikov a jednak 
"ko nejbližších jeho pribuzných. Nižšie súdy však ani matku ani otea 

. nevypočuly, čím porušily zásadu o potrebe vypočúť účastníkova z"prí
činily zmatočnosť pod!'a lit. g) § 41 zák.č. 100/1931 Sb. z. a n. Tohoto 
dovodu zmatočnosti musel najvyšší súd dbať v smysle, odst. 3 § 46 a 
odst. 4 § 41 cit. zák. z moci úradnej a tomu primerane učiniť opatrenie, 
ako je vo výrokovej časti tohoto u'snesenia uvedené. 

čís. 16448. 

Kecl' v základnorn spore,vzniklom z pracovného pomeru a započatom 
ešte pred l\činnosťou zák. č. 251/1934 Sb. z. a n.,pokračoval Okresný 
súd podl'a § 42 zák. Č. 131/1931 Sb. z.a n. a odvolaci súd rozhodol 
o ňom v senátE.' složenom podt'a predpisov platných na vybavenie odvo
lania pred riadnymi súdmi, rozhoduje odvolaci súd ako prvý súd obno
veného sporu o žalobe, podanej u neho, bez prísediacich. 

(Rozh. z 27. októbra 1937, Rv IV 250;37.) 

Základný spor, vzniklý z pracovného pomeru, byl za,počatý - ešte 
pred účinnosťou zak. č. 251/1934 Sb. z. a n. - pred okresným súdom, 
príslušným pod!'a § 42 zák. č. 131/193,1 Sb. z. a n. Spor bol pravopla ~ne 
rozhodnutý rozsudkom Najvyššieho súdu dňa 3. decembra 1935. Za
lobnik podal žalobu o obnovu sporu u odvolacieho súdu, ktorý ako súd 
prvej stolice obnoveného sporu rozhodol v senáte bez prísediacich. 

V dovolacej žiadosti bolo po forl11álnej shátrke vytykané, že odvQlací 
súd mal rozhodnúť v senáte, složenom z troch sudcov a dvoch prise
diacich. 

Na j vy Š š i s ú d výtku dovolacej žiadosti, že odvolací súd mal 
rozhodnúť v senáte, složenol11 z troch sudeov a dvoch prisediacich, ne
uznal za opodstatnenú, a to z týchto 

d6vodov: 

Zitkladný spor bol započatý pred okresným súdom ešte pred účin
nosťou zák. Č. 251/1934 Sb, z. a n., v dosledku čoho - so zrete!'om 
na ustanovenie § 42 zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n. - o odvolaní proti 

J 
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rozsudku okresného súdu rozhodol odvolací sLÍd v senáte složenom 
podl'a predpisov platných na vybavenie odvolania pred riadnymi .údmÍ. 
I keď tedy žaloba o obnovu podaná bola už za účinnosti zák. Č. 251/1934 
Sb. z. a n., mal o nej rozhodnúť odvolaci súd ako prvý .súd obnovenéh.o 
sporu v senáte, složenom len z troch sudcov z povolanta, tedy bez pn
sediacieh, keďže čl. IV (zák. č. 251/1934 Sb. z. a n.) v posledne] vele 
odstavea 2 ustanovuje, že odvolací slid má rozhodnúť v senáte složenom 
poď!'a § 32 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. len ~ odvolaniach proti.:o~sud~ 
kom okresných súdov v sporo ch pracovnych v hodnote vysse] nez 
300 Kč. žaloba o obnovu v súdenol11 prípade nespadá tedy pod toto 
Llstanovenie. 

Dovolacia žiadosť, vytykajúca napadnutému rozsudku porušenie 1.01'
málneho práva zdovodu, že odvolací súd ako prvý súd obnoveneho 
sporu nerozhodol o žalobe u neho podanej v senáte složenom pod!'a 
§ 32 zákona o prac. súdoch, je tedy neopodstatnená. 

čís. 16449. 

Proti usneseniu, kt'Orým odvolaci súd v prac'Ovn'Om spore, v ktorom 
hodnota predmetu uie je vyššia než 300 Kč, odvolanie 'Odmietol z 00-
vodu, že niet preň podmienok § 28 'Odst. 1 zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n., 
rekurz nie je pripustný (§ 31 odst. 1 cit. zák.).*) 

(Rozh. z 27. októbra 19,37, R 111 572/37.) 

O d vol a c i s ú d odvolanie, podané v praCO'vnom spore, odmietol 
z dovodu, že hodnota predmetu sporu nie je vyššia než 300 Kč a že súd 
,prvej stolice nevyhlásil v rozsudku odvolanie za prípustné, pretož'e roz
hodnutie má zásadný význam (§ 28 odst. I zlrk. 131/1931 Sb. z. a n.). 

N a 'j v y Š š í, 's ú -cl rekurz proti u,sneseniu, ktorým bo-lQ odmietnuté 
odvolanie, odmieloL 

D 6 vody: 

o odvoláních podle § 28 odst. I zákona o pracovních soudech roz
hoduje odvolací soud usnesením s konečnou platností (§ 31 cit. zakona.). 

Poněvadž zde jde o takový příp"d, bylo r~kurs jako nepřípustný 
odmítnouti (srovnej rozh. D'r. sb. Č. 2224.). 

čís. 16450. 

J. Súfažiteľ'Om podťa § 46 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. v pomere 
k výrobcovi je aj 'Obchodník, ktorý predáva tovar toho istého alebo po
dobného druhu, aký vyrába výrobce. 

n. »údajom« P'Odt'a odst. 1 § 2 zák. Č. 111/1927 Sb. z. a n. je aj vy
obrazenie, ktoré má nahradit' slovný, písemný alebo tlačený údaj a je na 
to spósobi1é. 

,:,) Porov.: Úro sb. Č. 2224. 
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Obchodník, ktorý pripevňuje na baliky priad:l)e, určené vidieckérnu 
odberatel'stvu pre výrobu domáceho prádla, reklamné vinety s vyobra
zením sberania bavlny na plantáži a lod'nej dopravy, hoci sám nie je 
priamym dovozcom bavlny zo zámoria a ani nevyrába priadzu priamo 
zo surovej bavlny, dopúšťa sa nekalej reklamy podl'a § 2 zák. č. 111/ 
1927 Sb. z. a n. 

(Rozh. z 29. októbra 1937, Rv IV 243/37.) 

Žalujúca strana predniesla v žalobe" že žalovaný obchodník pripe~
ňuje na balíky priadze, ktoré predáva v svoJ?:n obchode, reklamne ~I
nety s vyobrazením sberania bavlny na pl"ntaZ1 a 10dneJ dopravy; tym 
klamne vzbudzuje u zákazníkov domnienku, že Je pnamym d?vozcom 
bavlny ze zámoria a výrobcem priadze zO suroveJ bavlny a poskodzuJe 
súfažitel'ov, lebo obecenstvo radšej kupuje u priameho dovozcu resp: 
výrobcu. ~ žalobou domwhala sa žalujlú,ca stmna pred súdom prve] 
stolice rozsudkového určenia, že sa týmto konaním žalovaný do:púšťa 
nekalej súťaže; v odvolacom pokračovaní upravila žalobnú žiadosť tak, 
ž,e žiadala, aby bolo žalúvanému zakázané pri označovaní tovaru, pre
dávaného v jeho obchode, užívať vyobrazenia plantáže a lodnej dú
pravy. ~ žalovaný bránil sa proti žalobe tým, že nie je vobec súťaži~e
I'om žalujúcej strany, keďže táto je výrobcDm texhlnéhD tovaru, kdezto 
Dn je len obchodníkom; ďalej že re'klamné vinety níesú sposobilé 
vzbudiť u priemerného zakazníctva klamné predstavy, ako tvrdí žalDba, 
a zjednať tým jeho podniku prednosť pred inými súťažitel'mi; konečne 
že bol v trestnom pokračov"ní, konanom proti nemu pre dotyčný ČII1 
podl'a zákona proti nekalej súťaži, oslúbDdený. 

S úd I' r ve j s tol i c e určovaciu žalobu pre nedostatok podmie
nok § 130 Osp. zamieto!. O d vol a c i s úd upravenej žalobe vyhove!. 
Z d o vod o v: Na základě posudku znalce ŠimDna K., který výlučně 
v oboru tohoto druhu příze pracuje již třicet let, je zjištěno, že druh ba
v1něné příze, o který zde výlučně jd'e, je určen výhradně pro venkovské 
odběratele, kteří ho použi,vají ,k výrobě domácího plátna, a to t"k, že 
zpracují polovici bavlněné příze a polovici konopné příze. Tomu na
svědčuje obrázek, kde v pozadí je tkalcovský stav a v popředí děvče, 
které na kolovrátku z koupené koudele souká konopné vlákno (přízi). 
Zboží je tudíž určeno pro odběratelstvo, které má nejmenM obchodní 
rozhled a nejvÍCe podléhá sugesci obrázku. Proto znalec došel k úsudku, 
že vyobrazení plantáže, jak se sklizí surová bavlna, a vyobrazení zá
mořské lodě, jsou schopné uvésti kupující v omyl, že firma, která nad 
těmito obrazy je vedena, nakupuje surovou bavlnu v zámoří a surovinu 
dováží do tuzemska a ve svém obchodě pak prodává již hotovou přízi ~ 
tedy, že je výrobcem. Znal-e,c přiznal, že na Podkarpatské Rusi neob
chúdQl!j e, že zni! VŠaJk poměry na celém středním a východlJ.Ím Slo
vensku. Jestliže však Dbecný rolnický lidi na Slovensku nemá tolik 
vlastní soudnosti, aby kontroloval, zda má firma, která si dává rek
lamu, že importuje surovinu, též má tkalcovnu, nemá túlik důvtipu ani 
prostý vesnický lid na Pod kar pa tské Rusi. 

N a j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalovaného zamieto!. 
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Důvody: 

Neprávem poukazuje žalovaný, že byl už v trestní věci obžaloby 
vznesené naň pro tentýž čin pravoplatně zproštěn. 

Nehledě k tomu, že. předmětem trestního řízení bylo jednání příčící 
se ustanovení § 26 zákona proti nekalé soutěži, t. j. přestupek nespráv
ného Dznačování původu zboží (§§ 8 a 9 cit. zák.), takže žalovaný ne
může se ani odvolávati na to, že byl zproštěn obžaloby z přestupku ne
kalé reklamy (§ 25) ~ skutková povaha nekalé reklamy ~odl~ § .2 a ne
správného označování původu zboží podle §§ 4--6 a 8 Je ruzna ~, Je 
podstatný rozdíl při posuzování t r e s t n é h o činu podle §§. 25 a 26 
vůči posuzování dotyčného .činu občanským soudem v tO~l" ze ,k pod
statě trestného činu vyžaduje se, "by u pachatele byl dokazan umy s 1 
o k I a m at i, kdežto žalobě zdržovací pro nekalou reklamu musí ob
čanský soud vyhověti, jsou-li splněny náležitosti § 2, aniž je třeba 
k náplni této skutkové povahy úm~slu pachat~le ?ěkoh~ okla~~ti, b~ 
i jen, že by si pachatel musil býtI vedom toho, ze udaje ]Im rOZSlfov"ne 
jsou ,způsobilé oklamati a zjednati tím jeho ,podniku na újm? jiných, sou
těžitelů přednost při soutěži. To má význam Jen v otázce nahrady ~kody 
podle odst. 5 § 2. Civilnímu a trestnímu posuzování je však společné, 
že pro dotyčný čin může žalovati ka~dý s:,utěžitel (§ 15 a, § }4 odsl. 3~). 
Podle široké definice tohoto pOlmu, obsazene v § 46, nezaleZl na tom, ze 
žalovaný jen ,prodává zboží téhož nebo podoobného druhu" k~~rá ,vyrabí 
žalující firma, stačí, že obě strany JSou vubec podmkove cU1I1yml ve 
stejném nebo podobném oboru hospodářském. 

Podle § 2 se údajem zmíněným v odsl. 1 rozumí i vyobrazení, které 
má slovní, písemný nebo tištěný údaj nahraditi a je k tomu způsobilé. 

Vyobrazení sklizně bavlny na plantáži a lodní dopravy na reklam
ních vinětách, které žalovaný připevňoval na předni stranu balíků příze 
(odsl. 4 § 2), byly "'působHé k tomu!, nahraditi, ve ř ,e j:n. é úd:aJeo mno~
ství zboží .nebo výkonů a o pmmenech nál<Jttpnich (odst. 2 § 2) a pmtoze 
žalovaný ani netvrdil, že by byl přímým importérem bavlny ze zámoří, 
jde tu o údaj nepravdivý, kter)' z p r a v i dia bývá klamavý. 

Výslech znalce měl - vzhledem k obmně žalúcyaného, že průměrné 
zákaznictvo nemůže býti těmito údaji klamáno a že tato vyobrazení ne
byla způsobilá jemu zjednati přednost na ukor druhých soutěžitelů (ne
záleží tu ovšem na tom, zda byla tím právě poškozena žalující strana) 
~ objasniti věc po skutkové stránce, j a k é hod r u huj e zá:kaz
nictvo žalovaného, a j a k na takovou reklamu reaguje. 

Je sice pravda, že žalovaný předlo'žil v trestní věci ověřený opis po
sudku obchodni a průmyslové komory v K., podle kterého průměrný 
údběratel nemůže míti dojem, že žalovaný kromě obchodu s bavlněným 
to'varem má i příslušné plantáže a že obstarává i přepravu suroviny do 
vlastních továren. 

Leč žalovaný v ří'zení před odlVollacím soudlem se na onen jíž podan.}' 
posudek neodvolával a z přednesu jehO' mohl odvolací soud jen to vy
rozuměti, že žádá, "by byl opatřen ,posudek toho způsobu. Když odvo
lací soud požádal obchodní a průmyslovou komoru v K., aby mu ozná-
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mila jménO' znalce úbchúdníka a údbúr~íka ve ~elkém. i v mal~m, z,abý
vajícíhú se úbchúdem bavlnúu, nepúrusll fúrmalm pravú na ukúr zalO'
vanéhú, když túhútú znalce vyslechl a na jehO' púsudku svúje rO'zhO'dnutí 
zalúžil. 

Znalec dúšel k úsudku, že inkrimúvaná vyobrazení jsúu zpusúbi!á 
úklamati zákazníky, tútiž vyvúlati u nich nesprávnúu dO'mněnku, ze 
firma, která jich púužívá, přímO' vyrábí přízí ze surúviny, púněvadž tu 
jde výhradně O' se d 1 á k y, kteří nakúupené příze púužívají k výrúbě 
dúmácíhú plátna. 

Udal-li znalec že mentalitu sedlakúvu zná púdle svéhO' 30letéhO' pu
súbení na Slúven~ku, nejev i se zřejmě ne.správným závěr údvúlacíhú 
súudu, že tú mu není jinak ani v PO'dkarpatské Rusi. 

Je prútú púsudek túhútú znalce jen ve zdánlivém rúzpůru s posud
kem kúmúry, nebo,f ta neuvedla, k O' h O' půvažuje za průměrnéhO' úd
běratele zbúží. 

Další závěr, že sí klamavúu reklamou zjednal žalúvaný přednúst 
při súutěži, púdává se už sám sebúu, nebúť není púchybnú, že úbecen
stvú kupuje raději od výrúbce resp. príméhú impúrtéra než úd překup
níka, dúufajíc, že zbúží úbdrží laciněji, bez zbytečných výlúh mezlúb
chúdních. 

BylO' prútú třeba dovúlací žádúst ža lúvanéhú zamítnúuti. 

čis. 16451. 

Zemědělské vyrúvnací řízeni (vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n.). 
Prúti růzhO'dnutí soudu druhé stolice, jímž bylO' potvrzenO' .usnesení 

vyrovnacíhO' kůmlsaře o námitkách půdaných proti určení ůdhadni ceny 
nemovitosti v zemědělském vyrovnacim řízení není dalšíhO' opravnéhO' 
prostředku. 

(Rúzh. ze dne 3. listopadu 1937, R 11176/37.) 

Smv. rúzh. Č. 15817 Sb. n. s. 
V zemědělském vyrúvnadm řízení půdaIa vyrovnací dlužnice Marie 

V. náimitky proti určení údhadní ceny nemúvi'ros,ti,stanŮ'vené UiStl'eS'eníll~ 
Kv 200/36-29 v. k. Vyrúvnací komisař námitkáJm nevyhověl. Reku<sn~ 
súud pútvrdil napadené usnesení. Dúvúlacf rekurs, podlaný vyrúvnacl 
dlužn:id do llIsnesení., jí,mž bylo- potvrzeno usneseni vyrovnadho ko-mi
saře, rekursní súud (vrchnísúud v P.) 'Odmítl. 

Ne j vy Š š í s O' u d nevyhúvěl rekursu ciO' dútčeného údmítnutí. 

Důvúdy: 

Z ustanú'lení § 144, púsledního odstavce, ex. ř. a z vlád. nař. Č. 100/ 
1933 Sb. z. a n. (údhadníhú řádu) plyne,že údhadní řízení púdle právě 
u'ledeného vládního nařizení jest súučástí řízení exekučníhO', v jehúž 
ráJmci je prúváděno. Tú jde najevo zejména z § 36 údhad. ř., jenž nazývá 
i odhadní řízení řízením exekučnÍlm. 
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Neníl ani správné, že § 35 údhadního řádu úbsahu,je (až na Ulsta
nO'lení O' námitkách proti určení údhadni ceny) nějaké předpi,sy O' úprav
ných pros,tředcích, zejlména O' rekursu a dúvúlacím relmrsu, takže v té 
př!čině platí úbecné předpisy exekučnihú řádu a púdle jehO' § 78 ob
d'úhně i předpisy ci'vilníhú řádu súudníhú. Ustanúvení § 36 údhad. ř. 
sice praví túlikú, že jest šetřiti předpisů c. ř: s. O' následcích nedůsta
vení· se a O' nepúslu1šnús'ŤÍ zr.alců aú jejich údmHnwU úbdúbn.ě také v ří
zení exekučním; z túh'Ů však neplyne, jak tú dúvúzuje dúvúlací rekurs, 
že by v údhadním řízení neplatila jiná ustanovení civilníhO' řádu súud
ního, v § 36 odh. ř. výslovně neuvedená. 

V § 9, odst. 2, vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n,. je pouze předepsána, 
že se určí. sta'v břemen na základě súudníhú údhadu nemúviltústí ze
mědHskéhú púdniku, že údhad nařizuje vyrúvnací kúmisař a že jej vy
kúná súud jinak pro údhad příslušný »púdtl'e předpisů O' údhadu nemú
vitústí v řízení exekučním (údhadn,íhú řádu)«, púkud vlád,,, '''lJřízením 
Hestanůví pro účely zemědl"lskéhú vyrúvnacíhO' řízeníúd.chylky úd 
lIstanúveníúdhadníh:o řádu. TytO' Ů'dchyl'ky jsúu (neMedíc na u'veÓ'ené 
vládní nařhení) stanúveny ve vlád. nař. Č. 159/1936 a ve vlád. nař. 
Č. 230/1936 Sb. z. a 0,. Prútúže aní odhadní řád, an,i, uvedená vládní 

. naří",ní neúbsahují zvláJštní,ch předpi1sů O' rekursu a důvolacím rekursu 
v té příčině, je z toho- zřejmé, že o odhad nim fíLzeni, pro.V1áďěném 
v rámci zemědělského vyrúvnacíhú ři,zení, platí O' rekursu a dúvúlacím 
rekursu stejná ustanúvení, jwkú v úbyčejném vywvnacím řízení. JežtO' 
všalk ve vyrovnacím řízení neni možný 'mimořádný dovúlací rewurs, 
údmítl rekmsní SÚUIe\' ďů,vodně clov'Ů,I'ací rekms prúti sv"mu pútvrzují
dmu usnes.eni. 

čis. 16452. 

Meze zaměstnavatel'Ovy P'Ovinnůstí k ůchranně péči púdle § 1157 
'Obě. zák. 

Zaměstnavatel splnil svůji povinnůst pečovati o živůt a zdraví za
městnanců (§ 1157 'Obč. zák.) již tím, že se půstaral 'O nutná ochranná 
zatfzení a podle jejich povahy je též učinil zaměstnancům přístupnými. 
Není jehO' věcí dbáti, aby jich zaměstnanec v každém jednO'tlivém pří
padě též uP'Otřebil. Zaměstnavatel může předpdkládati 'O zaměstnanci, 
že má t'Olik dbalůsti, aby půužil úQhrannéltů opatření, a nemusí jej na 
to zvlášť upozůrniti. 

(Rúzh. ze dne 3. Hstopadu 1937, Rv I 1020/36.) 

Srúv. rúzh. Č. 5066 Sb. n. s. 

žal'Úbu, jíž se žalúbce, zámečnický púmocník, na žalúvaném zamEst
navateli, majHeli zámečnkké dUny, dúmáhá náhrady škúdy, která mu 
vznikla z púranění úka při práci v zámečnické dílně, zamítly s O' II d Y 
vše c h tří s tú I i c, n e j vy Š š í s o u d z těchtO' 

" i 
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d ů vod ů: 

Žalobce opírá svůj námk na n"hradu škody o tyto skutečnosLL že 
žalovamý nepřihlá,si! svůj podnik k úrazovému pojištění dělnickému, 
2. že žalovaný nedal žalobci pří práci k di,gposici ochranné brýle, 3. že 
žalovaný neodstranil ze své dílny n"stroje, z ,nichž ·se odštěpovaly stře
piny. Co se týká první skutečnos,ti, nezM'ežf na tom, zda žalovaný při
hlásil svůj podnik k úrazovému pojištění dělnickému, neboť žalobci 
nemohla z taJkovéhoopominutf vzejíti žádná škoda, když podle § 1 
úraz. zák. je zaměstnanec pojištěn ji,ž tím, že se stane zaměstnancem 
v úrazovém podniku, tedy když jest pO'jištěn i'Pso iure bez zřetele aa 
to, :vda zamě,stnavate,l při:hl"sil podnik k 'Pojištění čili nic (Sb. n. s. 
Č. 10223). P'Úvinnost žalovaného k n"hradě škody nelze vyvoditi ani 
z toho, že žalovaný nepřihlásil svuj podinik k úmzovému pojištění děl
nickému aspoň dobrovolně podle zákona č. 168/1894 ř. z., pon,ěvadž 
taková přihláška je vyhrazen" toliko volné úvaze zaměstnava,tele a za
městnanec nemá na tako\'ou oDhranu právního nároku, takže opominul-Ii 
žalovaný tuto přihlášku, nejednal proti předpisu § 1157 obč. zák. Pokud 
jde o druhé dvě uplatněné skutečnosti, je předeslati, že pOdl'e zjištění 
nižších soudu nepodléhal' podnik žalovaného pojistné povinnostI, což 
plyne i ze spisu rozhoclčího soudu úrazové pojišťoV"ny dělni·cké V" P. 
Cu 3234;'30, j-ehož rozhodnurtím je soud vázán (Sb. n. s. Č. 976, 4627, 
12987). Je proto souzen'ou věc posuzov",ti podle obecnýoh právních, přede 
pi,sů a nikoliv podle § 46 úraz. zák. Nižší, soudy v O'tázce, zda žalobce 
měl k c!ilsposid ochranné brýle, zji1stily, že ochranné drátěné brýlie visely 
v sousední' dílně kovářské, jež náležela H-ovi, mezi dveřmi a oknem 
na hřebíku, na nějž věšívali zaměstnanci žalovaného klič od jeho dílny, 
a že žalovaný svým zaměstnancum, tedy i žalobd řekl, že si je mají 
bráti při rozličný'oh praCÍ'ch, jako instalačníoh a smirkových, že však 
je nev}'1zvali výslovně, aby si je brali i při pracích kovářských. Z těohto 
zjištění plyne závér, žle ža'lobci byly ochranné brýle k di,sposíci a že mu 
byly přístupné. Tím sp lni! žalovaný povinnost, ,již mu ukládá § 1157 
úbč. zák. Podle dotčeného ustanoveni má zaměstnavatel pečovati co 
do úpravy ,služebních úkonu a Oú clo, nářadí o to, wby život a zdraví 
zaměstnance byly chráněny. Řečené ustanovení jest vykládati tak, že 
se zaměstnavatel musí postarati Q. nutná ochral1ná zařízení, pro zdraví 
a život svý,oh zamě,s,tnancu, že všwk nen,í Jeho věd, wby se postaral 
i o to, aby zaměstnanec ochranného zařízení v jednotlivém konkretnúm 
případě upotřebil, a aby ho zvlášť upozornil, kdy takového zařízení má 
upotřebiti, neboť i zaměstnavatel jest oprávněl1 předpokládati o svém 
zaméstn,mci podle § 1297 obč. zák., že má tolik rozumu, wby byl soho" 
pen obyčejné pečlivosti a dbaloS'ti (Sb. n. s. Č. 5066). Nelze tedy žalo~ 
vanému v tomto směru přičítati žádné zavinění. Na tom by nic nemě
nHo, i kdyby podnik žalovaného bylo pokládati podle § 25 živn. ř. za 
podnik, v němž je podle § 1 nařizení ze dne 23. Hstopadu 1905, Č. 176 
ř. z., dbáti předpisu tohoto nařÍ>zeni, tedy i předpi,su § 92, podle něhož 
]e zaméstnavatel povinen, aby svým dělníkům op:litřil ochranné brýl,e. 
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Žalo\-aný totiž, jak plyne ze zjištění ni,žších soudu, učinil i v to.mto 
směru potřebné, opaHiv žalobci brýle, a splnH i předpis § 92 uved. nař., 
takže není třeba se obírati otázkou, zda platily i p,ro podnik žalovaného 
předpi,sy uvedeného naúzenL Co se konečně týká (ř.etí skutečnosti, zji
sNI)' nižší soudy, že střepina" jež žalobci' vlétla do oka, pochází z 'kla
diva, jímž žalobce pracoval, že kladivo má náleži,tou t\'rdost a že 
hojně dochází k t<lJkovýmto odštěpením kladiva. Plyne tedy z těohto 
zjištěni závěr, že se kladivo, jež bylo náležitě tvrdé, hodi,lo k spame 
práci a že proto bylo n"strojem zpusobilým. Na tom -ok nemění, že 
přece jen odlétla z kladiva střepina, když to Je pravidelnou a obvyklou 
vlastnost> takový oh kl'adiv a když právě této vlastnosti kliadiv má se čehii 
upotřebením .ochranných brýlí. Ne.lze proto Ulsouditi, že hy žalovaný 
byl jednal proti předpi,sll § 1157 ohč. zák., když neodstranil sporné 
klad,iv'o z dílny. 

čís. 16453. 

Odpovědnost advokátťt. 

Obrátí-Ii se klient na právního zástttpce (advokáta) o radtt, nesmí 
se právní zástupce spOkOjiti toliko infonnací danott mu klienteni, nýbrž 
má z vlastního popttdtt působiti k potřebnému, .co .možná objektivnimtt 
doplněni informace a žádati k tomtt konci, aby mu klient předložil i pří
slttšné doWady, listiny a pod. 

Jde-li jen o výklad zákonných předpisu, který je snad po právní 
stránce nesprávný, není tu zavinění právního zástttpce nevědomosti, 
nebo nedostatkem náležité pozornosti, nebo potřebné péče. 

(Rozh. ze dne 3. Hstopadu 1937, Rv I 1425/36.) 

Žalobce koupil trhovou smJonv'ou zeclo'e 31. srpna 1931 od Dr. L. Z. 
ro·lnic,kou usedlost Č. p. 65 v H. za kupní cenu 220.000 Kč, která byla 
vypořádána tak, že žalobce převezme na srážku kupní ceny pohledávku 
sppřhellliy v T. 63.211 Kč 22 h, že slož(' zálohu 50.000 Kč a že zbytek 
kupní ceny 106.788 Kč 78 h zapl;atí do čtyř neděl, t. j. do 28. září 1931. 
Tu10 I.hUtu však žalobce ,",edoddel" a proto dne 7. listopadu 1931 ob
držel žalobCie od kupite1e Dr. L. Z. doporučený d!lp,i's, v kterém mu 
byla' sta.n.o\'ena k zaplacení nedoplatlow Ioupní ceny 106.788 Kč 78 h do
da~ečná lhůta do 16. Hstopadu 1931 s tím, že prod~tel po' jejlm marném 
uplynutí od trhové smlouvy odstoupí a že se bude na 'kupiteli domáhati 
škody, která mu vzejde odstoupenim od smlouvy. P'Ú obdržení uvede
ného dopisu se žalobce obrátil na žalo·vaného jako právního zástupce 
o poskytnutí rady a tu se žalovaný v'e své vla,stnosti jako advokát vy
jádřil tak, že stanovení dodatečné IhMy k z .. plwc,ení zbytku kupní ceny 
jeS't pouze »r .. nou na poplalch« a že žalobce nemu,sf zaplatiti v uvedené 
lhůtě celou dlužnou částku. Poté zasl'al žalobce před uplyruutim doda
tečné lhůty Dr. L. Z. 50.000 Kč. Ten všaJk mu pel11ze vrátil s Um, že 
splátku n'epřijimá, a po uplynutí stanovené dodatečné lhuty od smlouvy 
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od-stoupi!. Teprve po dlouhém jednání projevi-I Dr. L. Z. ochotu neod
stoupiti od smlouvy, připlatí-Ii mu žalobce 60.000 Kč. Žal-obce byl nucen 
s tím souhlasiti a částku 60.000 Kč zapl-aH!. Tvrdě, že žalovaný mu 
iako advokát odpovídá za tu,to š_kodu vwikLou mu nesprávnou radou, 
kterou mu dal při rozpravé 'O dopi,su Dr. L. Z., domáhá se žalobce na 
žalovaném advokátovi zwplacení 60.000 Kč s přís!. S o udp r v é s t o
I i ce zamít-I žalobu. D ů v o- d- y. Jest zkoumati, zda rada, kterou- dal 
žalovaný jako advokát žaJlobci, byl-a za zji,štěného stavu věd nesprávná 
a zdla pro-to vznikla žalobci škoda, za kteroll by byl ža'lovaJný odpo
věden podle §§ 1299 a 1300 obč. zák., o něž žalobce opírá žalobn-í ná
rok. Podle uvedených předpisů odpovidá advukát, dá-li radu, za odměnu, 
za každé zavinění, tedy i za nedopatření, nemá"H' k tomu potřebných 
neobyčejných vědomostí nebo nevynaložil-Ii náležité píle. Trhová 
smlouva ze dne 31. srpna 1931 byla mezi žalobcem a Dr. L. Z. sjed
nána bez ph-činění žalovaného a zejména o platebnílch podminkách bylo 
jednáno výhradně mezi žalobcem a Dr. L. Z. Kupni smlouvu nedal ani 
žalobce, ani Dr. L. Z. žalovanému k n<rhlédnuH. Žalobce sám udává, 
že neinformoval žalovaného o obsahu kupní smlouvy a že nm pouze 
několikráte říkal, že Dr. L. Z-ovi musÍ' brzy plaHtí, při čemž U1fčitou lhůtu 
nejmenoval, že po uzav"ení kupni smlouvy s Dr. L. Z. dal žalovaJnému 
advokátovi pouze příkaz, ",by v)'ipracoval jednotlivé trhové smlouvy 
mezi -ním a kupujícími, kterým z'koupených nemovÍ'tos!í jednotlivé par
cely odprodal, a aby provedl veškeré prá;vni>cké práce, jež souvisí s par
cdaci koupených nemovHostí. Výpovéď ža,lovaného. souhlasí v té pří
óně v podesta,těs výpovědi žalobcovou a nemá proto -sond pochybnosti 
o jeho hodnověrnosti. Z výpovědli žalovaného advokáta je-st patrno, že 
zjistil, že Dr. L. Z. nebyl ještě knihovl11ím vkrstnílkem nemovitost! žac 

lo:bcí prodaných a že měl ještě depurační- povil11no'stí. Dr. L. Z. odevzdal 
žalobci prodané nemovi.to-sH do fyskké držby v červend 1931. Dr. L. Z. 
postupoval pro-ti žalobci podle § 918 obč. zák. a stanovil žalobci 
k splnění smlouvy osmidenní lhůtu s tím, že nesplní-li žalobcesjed
nanou, trhovou smlouvu, že od smlouvy odstoupí. žalovaný měl na zá
kladě toho, že žalobce byl již v červenci 1931 uved'en do fysické držby, 
že Dr. L. Z. nebyl ještě kníhovním vl",stníkem prodaných nemovitostí 
a že má ještě depurační povinností, nepochybně za to, že za toho stavu 
neměl Dr. L. Z. 'prá;vo odstoupiti od smlouvy a že v ,lakovémto případě 
ndze užíti U1setaJnove'llÍ § 918 obč. zák. Nesprávný právní náwr v ntázce, 
zda Dr. L. Z. může ve smyslu § 918 obč. zák. od smlouvy odstoupiti 
(vý;klacl § 918 obč. zák. )nehe za zijštěného stavu věci 'P'ří6tati žalo
vanému za zavinění ve srny-sin §§ 1299 a 1300 obč. zák., neboť žalovaný 
se řídU určitým právním náz-Q,rem, tř·ebaže u.stanovelnÍ zákona nesprávně 
vyložiL K tomu jest podotknouti, že i žalobce v žalnbě podané na Dr. 
L. Z. zaujal prál/nj slanoví,sko, že Dr. L. Z. nebyl se zřením na před
chozí ujednání se žalobcem oprá:vněn, aby stanovil žalobci dodatečnou 
lhůtu ve smyslu § 9180bč. zák. Podle toho, 00 uvedeno, nestíhá žalo
vaného zavinění ve smyslu §§ 1299 a 1300 obč. zák., a byla proto žaloba 
j"ko neodůvodněná zaJmíllnuta. O d vol a c í s o u d potvrdil napadení' 
rozsudek. D ů vod y: Pokud byl žalovaJný toho nhoru, že Um, že Dr. 
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L. Z. dal žalobci již v červenci- 1931 nemovi1osti do fysi,cké dr~by, splní! 
se své strany smlouvu, že nebyl ještě sám knihovním vlastnikem pro
daných nemovitostí a že měl ještě povinností depurační, ja;k vyplývá 
z trhové -smlouvy ze dne 31. sr,pna 1931, a že proto není Dr. L. Z. opr<iv
něn odstoupiti od smlouvy, takže v takovémto- případě nehe užíti usta
novení § 918 oh::. zák., šlo o práv'l11ínázor, který třebas byl' nesprávný, 
nemůže býti žalovanému jako aJdvokátu příčH<ln za zavinění. Ostatně 
žalovaný byl žalobcem pověřen jen sepsáním trhovýoh smlu'v o par
celách žalobcem prodaných, učini'l zjištěný projev mí!mo meze svdeněho 
mu ukolu a nelze tudíž jeho projev hodnotítí, jako určHou radu. Není 
proto odvolání odůvodněno. 

Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

žalohni nMok není od'Ůvodněl1, ať se věc po-soudí pOdl'e zjÍ'štěni 
prvého nebo druhého soudu. Po prá'V'ní strálOice (§ 530 Č. 4 c. ř. s.) nelze 
ovš,em S'ouh:lasi1ti s názorem dlovol,atel!ova odpúrce, že projev žalovaného, 
z něhož žalobce vyvozuje náro,k na nfihradu škody, nebyl nÍle jiného 
než »pouhé hodnocení pohnutek Dr. L. Z.« a že nemohl býti- vůbec 
právnickou radou. Vždyť se klient ohraJcí na advokáta a předkládá mu 
odpůrcův dopis nejen proto, aby se dověděl, z jakých pohnutek odpůrce 
tak psal, nýbrž činí to k tomu koncí, "by jeho právní z<lstupce jako 
odborník po soud H, jaJký prá;vní význam mají odpůrcovy kroky a jak 
si má sám Medic na to počínati. Rovněž nelze sdílleti názor žalovaného, 
že se směl spakojiti informací žal'obcem mu danou, nýbrž zá;kon mu 
llkláidá povilnnlol>t, aby vyn"liožíJ. potřebnou píH a zvlláštníe, meohvyklé 
znalosti, poněvadž odpovídá za jejich nedostatek. Měl-Ii tedy p·osoudi+i 
otázku právní možností odstoupení od smlouvy, jímž odpůrce klientovi 
hrozil, měl púsobHi z vlastního popuclu k potřebnému, co možná objek
Hvnímu dopl,nění informace a ž<idaH pwto na kHenlovi i předloženi 
pHsI,u,šných dokladů, zejména písemné smlollivy. Ačkohv s'e žalovaný 
zřejmě tak nechova,l, melz.e př-ece. žalohní n<Í!rok u~n"ti dŮ'vodným. Podle 
§ 1300 obč. zák. je znal'ec odpověden, jestliže dal někomu za odměnu 
v zál'ežitosti svého umění neb vědy n e do pat ř e ním škodUvou radtl. 
Nedopatř·ením se však podle § 1294 obč. zák. rozumí zpúsobení škody 
ze za,viněné nevědomosti nebo z nedostatku náležité pozornosti- oeb 
péče. V souzeném případě všaJk vycházel' žalovaný ze stanoviska, že p') 
spl'něni smlouvy není podlle § 918obč. zák mco,žuo od níl odstoupi'!i, 
odvolávaje se v té příčině na judikatmu týkajíd se ovšem smluv ° mo
vitých věcech a maje za to, že !při nemovítostech I-ze v poměru smluvců 
jíž odevzdání do fysí-cké držby pokládlati' z'" splnění smlo'll'VY. Jdle proto 
po-uze o výklad zákonných ulstanovení, jenž může býtí sice nesprávný, 
ale nemá s-vůj původ ani v zaviněné nevědomosti, aní v nedostatku ná
ležité pozornosti nebo péče. Nejsou-U tu vša,k dotč'ené předpokl<ldy, 
nezavazuje advokitta ani nespráv-ný výklad zákona k náhradě škody. Za 
toho stavu věcí však nižš·í soudy nepochybily, neu:onaly-lí žalobu dů
vodnou. 

8i~ 
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čís. 16454. 

Předcházel-Ii mez; škůdcem a poškozeným pojištěncem spor o ná
hradu škody, počíná se promlčení náhradního nároku nemocenské po
jišťovny podle § 246 zák. o soc. pojištění č. 221/1924 ve zněn! vlád. 
nat. č. 112/1934 Sb. z. a n. teprve pravoplatným skončením onoho 
sporu. 

(Ro1lh. ze due 3. Hstopadu 1937, R II 476/37.) 

Žalujicí Okresní nemocenská poji,šťovna v K. se na žalovaném do
máhá žalobou podanoo dne 2. březl1," 1937 zaplaceni 764 Kč 40 h s .přis!., 
tvrdí,c, ~e svému pojištěnci Hanu,ši K., který byl dne 25. července 1931 
2raněn automobiJ.em žalovOJného a zranění,dll,e 1. září, 1931 podJeh!, 
vy,plOJti!la na pojistnýoh, dávkách částku 1.509 Kč 40 h a že proto na ni 
přešel nilrok na náhrady škody při1slušid Hanuši K. do výše vyplace
ncých dávek proti žalovanému, jenž by.]' uznán dn'e 20. ledna 1936 pravo
pbtnoě odpo'lědlným za polovi'ci škody. ProH žal:obě. namítlo ~al\l'Vaný 
mimo. jiné promlčení žalobního nároku. S o udp rve s t o 11 c e za
mí'tI žalobll. O d ,vol a c i' s O' ll! d zmšiJ. nOJpadený rozsudek a uloti! 
soudu prvé stolice, aby po ,právní moci dále 'O věci jednal a znovu roz
hodl. D.ů v'Od y: Prvý soud zOJmítl žalobní nárok, maje za to, že je 
promlčen. Odvo:lací soud nesouMasí s tímto právním názo~em .• § .1489 
Qbč. zák. stanoví, že se každá žaloba 'O náhmdu škody promlcuje po 
třech J.etech od doby, kdy poškozený zvědělo škodě a 'Osobě škMcov<;. 
Počíná se tedy mletá promlčed lhůta skutečnou znalostí škody a škůd
covy os'Oby a tato znalost musí býH taková, aby vystačila ~ podán! 
ža,loby. Tomu tak jest, byly-li poškozenému m<imy skutečnosh, z mohz 
Iz'e usu,zovati na odpovědnost Ulrčíté osoby a na výši škody. Tyto pod
mínky nebyly splněny, .cIokud 'nebyl' 'spor Ok II 273/31, vedený u kraj
ského soudu v O., pravoplatně skončen, poněvadž te,prve tímto sporem 
byla rozřešena sporná otázka, zda pnškozeného pojištěnce Hanuše K. 
stíhá spoluzavinění na úraze ze dne 25. července 1931, a do, jwké míry 
je žaJ.ob'11í nárok důvodem po právu. Souzená žaloba jest opřena o usta
nnvení § 246 zák. ze dne 9. října 1924, Č. 221 ve znění zá!kona ze dne 
8. Ustopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n., podle ni:\hož poskytla-Ii nemo
cen'ská pojišťovna pojistnou dávku za nemoci, pro. který má poji,štěnec 
záJkonný nárok na náhradu škody proti osobě třetí, přejde tento ná
hradní nárok pojištěncův až do výše poskytnuté dávky - a d'OsáJhla-1i 
dá"ka nároku nebo převýší-Ii jej, tedy cele - na nem'O'censkou po
jišťovnu, jež pak sama jest oprácvn,ěna vymáhati na třetí osobě náhradu, 
která na ni přešla. Ježto tudíž nemocenské pojišťovně náleží nárok je
jIho pojištěnce v rozsahu, v jakém pří,slUŠí jejímu pojištěnci podle zá~ 
kona proti osobě třetí, nemohla žalující nemocenská pnji,šťovna podatI 
žalobu, dokud nebylo pravopclatně rozhodnuto, v jaké výši jest hledíc 
na spolu zavinění poš'kozeného Hanuše K. jeho nárok ;proti žaJ.ovanému 
důvodem po právu a v jaké vý.ši je po právu n·áhrada, která na ni přešla; 
Spor Ok II 273/31, vedený u krajského soudu v O., byl Ipravoplatne 
ro1lhndnut rozsudkem nej'vyšš·ího soudu ze dne 20. ledna 1936 a ne-
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zanikl tedy žalobni nárok proml~enhn, byla-Ii sou;zená žaloba púdana 
dne 2. března 1937.' Poněv"dž se prvý soud pro s'vůj mylný právní ná
zor v otázce promlčení, nezabýval daJ.šínámi.tkou ž"lova,ného, ženároky 
na náhradu částek 117 Kč a 600 Kč nepřešly '11" žalující pojišťovnu, 
a otázkou přípustnosti kompensa<:e, bylo odvohinf vyhověn'O a rozhod
nuto, jak se stalo. 

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

D ů vod y: 

Jde o vymáhání postj,žniho nároku žalobkyně podle § 246 zák. o soc. 
poj. č. 221/1924 ve znění vlád. nař. Č. 112/1934 Sb .z. a n. Žalovaný 
!lájí názor, že i pro tento postižmd, nMok platí tříletá pwmlčecí Ilhůta 
podl,e § 1489 nbč. úk. a brojí jen proti právnímuI názoru odvolacího 
snudu, že v souzeném případě žalO'bní nárok nezanikl třHetým promlče
ním. Rekurs není důvodný. Podle nauky i, podle u'stáleného rozhodo
váni nejvyššího soudu (srv. rnzh. č. 10745, 9755, 7102, 5701, 5409, 
4389, 3419, 3082, 2607 Sb, n. s.) se podIe § 1489 obč. zák. po-číná tří
letá promlčecí IhiHa znalostí škody a škůdce, 10 jest osoby náhradou 
povinné tak úplnou a tak bezpečnou, že vystačí k podání ž"lohy (§§ 226 
a 178c. ř. s.). Nutno tudíž, wby byly poškozenému známy skutečnosti, 

. z nÍIChž lze usu.zo.vati na odlpověclnost určité osoby a na výši škndy, 
které právě umo·žiiují podati žalobu proti určité osobě a odů,vodn.í,ti ná
hradni nároky. Nes'tačí tedy pOllhá domněnka, nýbrž je třeba určité vě
domostí, a to, l11ejeno škodUvé události s,"mé, nýbrž i O' jejím SíkndHvém 
účinku' a o osobě, která za škodu ručí. Že t,"kové znalosH nabyla ža
lobkyně te:prve na podlklad,ě rozsudku nejvyšší:h'O soudu ze dne 20. ledna 
1936, č. j. Rv II .33/34-2, dovodi'] odvolací soud správně. Stačí proto 
odkázati na jeho důvody, které dovolací soud schvaluje. 

čis. 16455. 

I. Jestliže byl v exelručním usneseni omylem uveden jako vymá
hajicí věřitel někdo jiný než pravý vymáhající věřitel a jiná výše vymá
hané pohledávky, takže z něho nebylo možno seznati, že se teí'ká právě 
pohledávky pravého vymáhajícího věřitele, je rekursní lhůtu počítati od 
doručeni opraveného usnesení vymáhajícimu věřiteli. 

II. Byly-li nemovitost~ které nebyly přiděleny jako rolnický neclil, 
zatíženy pouze zákazem zcizení podle § 23 přiděl. zák. č. 81/1920 Sb. 
z. a n. již před účinností malého přídělového zálrona č. 93/1931 Sb. 
z. a ll. (dQ 12. června 1931), lze vésti exekuci nuceným zřízením 
zástavního práva na dotčených nemovitostech i bez souhlasU Státníbo 
pozemk'Ového úřadu (nyní ministerstva zemědělstvi). 

(Rozh. ze dne 4. Iistopad:u 1937, R 1 996/37.) 

K II. srv. rOZih. Č.~ 12916, 10418 Sb. n. s. 
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Na n~movi,tosti, zapsané ve vložce. Č. 296 v H. a patříd povi,nnbmu 
Václavu, H., je pod datem 8. Ji.st<\padu 1929 podle trhové smlouvy ze 
dne 11. dubna 1928 pow;rmenáno, že k dalšímu zcizeni uvedené nemo
vitosti jest potřebí' souhlasu Státního pozemkového úřadu, jemuž pří
sluší též práva uvedená v § 19, odst. 2, a v § 21 přídeJ. zák., a že po
zemek ten bude podroben 'směně podl'e § 24 téhož zá!kona. Vym,rhající 
věřitel Josef K., mliník v T., nav~hl 'ro,lm 1930 k vymožení vykonatelné 
pohledávky 12.845 Kč s přísl. exekuci nu.ceným zří'Zením zástavníh" 
práva na u'ved'ené nemovito,s1i'. S o ud p r V é s tol, i c e vyhověl exe
kučnímu návrhu usnesen,ím ze dne 24. břema 1930 a téhož dne byio 
pro uvedenou pohledávku Jo'sefa' K. z ro,zsudku ze dne 14., správné 
11. února 1930 Ck lila 39/30 v částce 12.476 Kč s přísl. vloženo zá
stavní ;právo. Rek u r sní s oud k re,lmrslll obvodové úřadovny pro 
pozemkovou reformu v P., podanému 22. Července 1936, zamítl usne
sením ze dne 19. pro-since 1936 exeku,ční návrh, označil však ve svém 
usneseni omylem jako vymáhající věři-tel,ku Ž. záložnu v T. a jako vyc 
máhanou pohledávku částku 1.273 Kč 60 hs přísl. na mí'stě :pravého 
vym"hajlcí:ho věřitele Josefa K. a skutečně vymáh~lIno:u pohl'edávku 
12.845 Kč S příls:l,. Opravené usnesení, rekurslní:ho soudu ze dne 30. dubna 
1937, jímž bylo opraveno jméno' vymáhajícího věři:te-le, bylo vymáhají
címu věřiteli Josefu K. doručeno dne 21. května 1937 a ten podal dne 
29. kvétna 1937 dovol'ací rekurs. 

N e j v y Š š í s o u d obnoví'l usnesení soudu prvé stol,ice. 

D ů varl y: 

Dovolací rekurs vymáhajícího věřitele Jo,sefa K., podaný dne 29. 
kvNna 1937, byl poclán včas. Shora uvedená vada původního usnesení 
rekursního soudu byla závažná, ježto z něhio neby,lo možnoseznatí, že 
se týká pohl'edávky Josefa K., a pro-to' jest rekursní lhůltlll počítati od té 
doby, kdy bylo Josefu K. doručeno opravené 'Ulsnesení, t. j. od 21. května 
1937. 

Davolad r'ekurs jest oprávněn. Až do úči,nnosti m1l1ého přfdělového 
zákona Č. 93/1931 Sb. z. a 'O., tedy do 12. června 1931 bylo pOdl'e § 23 
příděl. zák. č. 81/19i20 Sb. z. a n. věcí Státního pozemkového úřadu, 
",by při přídělu vyjím~jílC rolnl:cké nedílly st",novi'l, zda a jak se pří
dlělcovo právo k přidělené půdě omezu1e. To platilo též o omezení co 
do zcízení a zalí1žení přidělené půdy. Rozhodl-lise Státní pozemkový 
úřad jen pro zákaz z,ci;z.eni, nelze takový,to zálkaz rozši;řovati na zatí .... 
žení. Změna v té pří6ně nastala teprve malým přídělovým zákonem 
Č, 93/1931 Sb-. z. a 'O., který nalbyl úěi1nnosti dn,em 12. června 1931 a 
podle jehOŽ § 2 zákaz zcizení a za,tížení pozemků, které byly :přiděl'eny 
nikoliv jako rolnický nedíl, plyne již ze zákona samého, nezávisí na vůli 
StátníhO' pozemkového úřadu a nemusí býti v pozemkové knize vyzna
čen (rozh. Č. 10418 a plen. u,sn,es,ení Č. 12916 Sb. n. s.). Nucený vklad 
práva zást",vníruo pro pohledávku dovolacího stěžovatele se v souzené 
věcí sta,l dne 24. března 1930, teďy před účinností malého přidělového 
zákona. V d'obějeho v,kh,du byl na přiděleném pozemku poznamenán 

- Čí,s. 16456 --
1383 

toliko zákaz zci,zení hez souhlasu Státní-ho pozemkového úřadu, ni,kolív 
též zákaz zatížení; výhrady učiněné ve smyslu §§ 21, 24 a 19, odst. 2, 
příděl. zák. Č. 81/1920 Sb. z. a n. se n,etýkají zatížení a nejde o rol
nickj' nedíl. Bylo proto exekuoní právo zástavní pro pohledávku dovo
laciho stěžovatele vloženo na dotčený pozemek právem, 

čís. 16456. 

Zemědělské vyrovnací řízení (vlád. nař. č. 76/1936 ve znění vlád. 
nař. č. 13/1937 Sb. z. a n.). 

Jestliže stát jako věřitel veřejnoprávních pohledávek nehlasuje v ze
mědělském vyrovnání při vyrovnacím roku, nepočita ji se dotčené pohle
dávky do součtu pohledávek »věřitelů při roku přítomných nebo zastou
pených«, nýbrž do úhrnného součtu pohledávek věřitelů souhlasících 
s vyrovnánim. 

(Rozh. ze dne 4. li,stopadu 1937, Rl 1317/37.) 

s o udp r v é s t o I i c e za,s't"v,il podle § 65, odst. 1, vyr. L a 
§ 3 vlád. nař. Č. 76/i9'36 Sb. z. a n. vyrovn"cí řízení, zaJhájené o jmění 
manželů Frantíška K. a Anny K., vycházeje z názoru, že n'ebylo :cIosa.
ženo potřebné většiny pm přijetí- vyrovnání. Rek II r sní s ,o u d zruši1 
napa,dené usnesení a uložil prvému- soudu, aby po právnf moci zrušujíc 
dho usnesení dále jedn,al a ",nova ro'zho.dl. D ů vod y: Podle seznamu 
při<hlášek a zálpisu o výsl'edku hlasování při vyrovnacím wku dne 
3. března 1937 bylo při vyrovnacím roku přítomno 8 věřitelů <\právně
ných k hla'sování, z ni<::hž pět hlasovalo :pro přijetí vyro"nán:í a tři proti 
přijetí vyro,,'nání. SoU'če'! poh,liedtiv'elk všech těchto pří lomný cha 
k hlasov"ní oprávn'ěný,ch vHi,teJů Nn'Í'l 11.987 Kč 71 h, ~neboť pohle
dávku Československélho státu (berního úřadu v L.l, jehož zástupce se 
k vyrovnacímu roku nedoslavil, udile podle znění § 19, odst. 1, vlád. 
nař. č. 76/1'936 Sh. z. a n. počíta'ti do poh:lediávek věří:telú pří roku pří
tomných, nýbrž se zřením na odstavec 2 řeče:n"h'O' předpisu, pouze do 
úhrnného součtu, poMedáve,k věři:te'l'Ů s vyrovnáním souhta-sícíCih. Poně
vadž bylo dosaženo souhlasu většiny věřitehl pH roku přHomn)Í"ch, sta· 
ČIlo k přl~etí vyrovnitni, aby úhrnný s,ou-čet ,pohledáv~ek věřitelll s vy
rovná,ním s o. li h I a síl c í ch, čHají'c v to: nepřítomného veřejnOprávního 
věřitele 6,132 Kč 86 h, č,inil ví,ce než polovinu všech pohledávek věři
telů při r o: k u- pří t 'O m n Ý c:h. Poněvadž tyto pohil:eÓ'á:~ky či'ní, jak 
shora řečeno, čá!slku 11.988 Kč 70 h a jejich polovina tedy 5.964 Kč 
35 h, a pro vymvnání h'lasovalo pohledávek za 6.132 Kč 86 h, byl'o by 
pokláda'ti vyrovnáni za přijaolé. HUlde tediy ua prvém so'udě, aby, ne
sh:l:edá-li, že jsou důvody k odepřeni vymvnáJní podle § 58 vyr. ř., vy
rovnání potvrdil. BylO' proto zru:šen'o Uls'nesení, jimž bylo vyrovnáni pro 
jeho nepřijetí podle § 65, odst. 1, v)"r. ř. zastaveno, a prvémlusoudu u,lo" 
ženo, aby po právní, moci- 'zrušujícího wsnesenÍ dále jedna'} a znovu 
rozhodl, 
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N e j vy š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu vyrovnacího vě
řitele Josefa K. 

Důvody: 

Ustanovení prvního odstavce § 19 vlild. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n. 
ve znění Č],. I č. 2 vlád. nař. č. 13/1937 Sb. z. a n. rozeznává jasne 
jedmk počet »věřitelů pří roku přítomnýoh nebo zastoupených, . kteří 
jsou oprávněni hla,sovati, a jedna<k úhrnný součet »pohledávek věříteh\, 
kteří s vyrovnáním souhla·sí«. PHhlédne-li se k ulstanovení odstavce 
druhého téhož paragraťu, pOdl'e něhož se pohledávky veřejných daní, 
dávek a p~platků počítají, není-Ii stát jako věřitel těchto pohledávek 
při vyrovnacím roku zastoulpen nebo nehlasuje-I'i, k pohl'edávkilm. jichž 
věří·telé s vyrovnámím souhlasi-, nemMe to býti. vykládáno jinak nlež tak, 
jak to vykládá napadené usnesení, že se totiž uvedené veřejnoprávní 
pohledávky tehda, jestliže stát nehlasuje, nepočítajf do součtu pohle
<lávek »věřitelů při roku přítomných nebo Z<tstoupených«. 

čis. 16457. 

Pro otázku, zda opominutlm včasné pisemné opovědi nebO' žaloby 
nastal zánik vlastnického práva nebo jiných věcných práv k nemovi
tostem státem převzatým při pozemkové reformě vuči státn nebo oso
bám' jimž se dostalo uvedených nemovitosti přídělem, nejsou rozho'
dující předpisy vlád. nař. č. 117/1922 Sb. z. a n., nýbrž toliko předpis 
§ 31 n~hr. zák. Č. 329/19i~0 ve zněni zák. č. 220/1922 Sb. z. a n. 

Podle § 31 náhr. zák. neni početl !buty k domáhání se věcných práv 
k zabraným nemovitostem závislé na vyhlášeni nebo na jiném uvedeni 
v obecnou známost a zánik řečených věcných práv podle něho nastává 
i vuči singulárnímu nástupci pdvodního přídělee. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1937, Rv I 1084/36.) 

ža'l-obci, vl'as,tníd role č. kat. 369/2, z,;pswného ve vložce č. 30 kat. 
území S., ·se na žalovaném -který koupil! pozemky č. kat. 451/1 a 
451/2 od Josefa V., jenž nabyl právé uvedenýoh nemovi-to·sti t. řeč. zkrá
ceným přidělem při .provádění pozemkové reformy - domáhaji žalo
bou vý-roku, že j·est povinen trpěti výkon služebnosti chůze, vozové cesty 
a prů"lronU' ct'obytka po ,pozemcích č. ka't. 451/1 a 451/2 ,pro hospo
dář·skou potřebu žalobcu. Proti žalobě uwmit1 žalovaný mimo jiné, že 
se žalobci neelomáhaHv 30denni lhůtě, vytčené v §-31 náJhr. zák, podle 
jejich trvzen-í vydrženého práva spomé služebnosti, a že pro.(o jejich 
právo zaniklo. S o udp r v é s t.o I i ce uznal podle žaloby. O cl v o
I a c i s o ll- d zamitl žalobu. D ů v o- d y: Mylný j6S't názor soud,U' ,prvé 
stolice, že právo služebnosti vyelržené žalobci nezaniklo vůči ža.lovwnému 
j-wko pouhému singulárnimu nabyva,t'eli a ná'stupci Josefa V. žalobci 
resp. jejich právní předchůdci se v 30denní lhůtě (§ 31 náhl. zák. 
č. 329/1920 ve znění zák. č. 2210/1922 Sb. z. a n.) od výkonu po-
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známky nebo vyhlášky zamýšleného převzetí n.edomáhali UZllanl práva 
vydržení služebnosti k nemovito'stem .převzatým vůči osobě, které se 
uvedených nemovitostí dostalo přídělem. Jejich slU'žebno'st tudí·Ž za
nj,kla a nemohla již oživnouti, když se pod'!e trhové smlouvy ze dne 
15. března 1935 stal žalovaný vlMtnikem přidélových po-zemků č. kat. 
451/1 a 451/2. Ustanovení· § 31 zák. náhr. se vztahuje i na žalovaného, 
třebas byl jen -singulámím nástupcem původního nabyvatele Josefa V., 
neboť ok převodu vlastnického práva k pozemkům č. kat. 451/1 a 451/2 
s Jo·sefa V. na žalo,vaného AcloHa V. bylo potřeM schváleni Státního 
pozemkov.ého úřadu a žalovaný se nmsil po.drobiti omezením stanove
ným řečeným úřadem, Náhr, z~kon chtěl chr~niti příděke, jenž musí 
státu zaplatiti za nabyti půdy přídělem získané, a proto ukl~dá třetím 
osobám, wby se včas, v určité lhůtě, clomáJhal'Y svého nároku k přidě
lené nemovitosti, a to proto, aby byl příděl'Oe po jejím uplynutí ·navždy 
chráně,n proti všem nárokilm, jež vznikly p.řed převzetim půdy Státním 
pozemkovým úřadem. Pro,to j,est předpis § 31 náhr. zák. vykládati t"k, 
že jeho o{)hran.a, platí jak pro přídělce, tak pro jeho universálni a si·n
gulární nástupce. Ježto v souzeném sporu opominuli žalobci včas do
má-hati se· sporné služebnosti, bylo žaJlobu zaJmítnouti. 

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

Důvody: 

žalobci uvádějí především, že odvolaci soud přehlédl, že soud prvé 
stolice zjils·tilJ, že nebyla v obcích T. ani č. ani v S., v j-ejiéhž katastrech 
sporné pozemky leží, uv.eřejněna vyhláška podle § 4 nař. vlád. Česko
slovenské repubHky Ze' dne 6. dubu,; 1922, Č, 117 Sb. z. a n., a že ani 
jinak nebylo u\'edeno v uvedených obdoh ve známost chystané prová
dění příděl.u. Mají pak za to, že pro opomi,nutí taJkovéto vyhlášky ne
mohli zájemci včas hájiti' svý·ch práv plynoucích z vydržené služebnosti, 
a že tedy pro ně lhůta k obhájení jeji1ch věcný,oh práv ,k prodwný.m ne
movitostem dosud nenasta:la resp. že vyhověli, žaluj ke, své povínností 
včas podáním žal'oby. Dovol"telé však pří tom přehlížejí, že vlád. nař. 
č. 117/1922 Sb. z. a n. bylo vydáno k z"konu pří dělo v é muč. 81/ 
1920 a nikoli k zákonu náhradovému č. 329/1920 Sb. z. a n. a že § 4 
ře.oeného 'uaři-zení sta;no-ví, že pozemko·vý úřad anebo jeho obvo-d\Yvá 
úřadovna uvede chystané provádění p ř íel ě I u, v obecnoU! znáJmost vy
hláŠJkou a že požádá podle § 6 uved. ua,ř. obecni, úřady obcí, v který.ch 
jsou přidělované nemovitosti, aby je způsobem v mistě .obvyklým vy
hl';si1y. Toto Uls.(a;novení, má, jwk jd'e naÍ'evo z § 5 řeč. nltř., ten účel, 
aby uch.a ze č i o pří děl b}'lli uvědoměni, a mohli pod"ti žádiosti 
za příděl, S Ulstanovenim § 3·1 náhr. zilk. č. 329/1920 V'e znění zilkona 
č. 220/1922 Sb. z. a ll. n·emá dotčené vl'ádlní nařízen-íco činí ti. Pro po·· 
souzení otázky, zdali sporné právo služebnosti opominutim včasné pí, 
semné opovědi nebo žaloby zaniklo, jest rozhodující toliko· ustam·oveni 
§ 31 náhradového zákona, 'podle něhož se po uplynutí 30 dnů od vý
konu poznámky nebo vyhIášeni zamýšlen.ého pře v zet í nelze domá
hati uzu<tuí práva vla'stnického nebo jiných práv věcných k nemovito·· 



i 
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st.en,' převzatý,?, a~i '~~ ,státu, ďni na těch osobách, které nabyly uve
d:'?·Y,ch nen:.~vlt~st! prlldeJ.~m. Zda se vyhláška o chystaném prováděni 
pndelu v pnslusnych ObC1Ch podle vl.ád. nař. č. 117/1922 Sb. z. a n. 
stala, či nikoli, nemá tedy pro souzený spor významu. Také druhý 
názor zastávaný dovolateH, že totiž může namitati zánik služebnosti 
opominutím včasné oopovědi nebo ža].oby podle § 31 náhr. zilk. toliko 
přIděl'ce, nikol'i však jeho sungulární nástupce, je mylný, neboť zanikla-Ii 
pozemková služebnost pmli předchůdci· žalovaného ja.ko přídě'lci a na
byl-Ii tedy žalovaný od .přídělee pozemku bez onéslužebmsti nemohou 
žalobci ani proti němu se domáhati práva zaniklé služebno;ti. 

čís. 16458. 

PraeQvní soudy (zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n.). 
PQrušení předpisů PQslední věty druhého. Qdstavee §§ 16 nebo. 32 

zák. o. prae. soud. se týká o. b s a z e ní soudu. 

. ,J~7 ,o. ~atečnQst ~dle § 28, Qdst. 1, Č. 2 řeč. zák., nebyl-Ii rQZ
hQduJtet senat pracovnthQsoudu nebo. odvo.lacíhQ soudu ve věcech pra
covních s~Qžen z přísedících, kteří náleží k témuž povQlán~ anebo., když 
by takQveho nebylo., aspoň k podQbnému povolání jako jsou strany. 

(Rozh. ze dne 4. lisllopadu 1937, Rv I 886/37.) 

Srv. rozh. Č. 15484 Sb. n. s. 

Z rozsudku pracovního soudu v P., vydaného o žalobě, jíž se ža
].obce Antonín A., krejčí v P., domáhal na žalované firmě W., dám~ké 
krejčo.vs·tvi vP., za,placení. 6.656 Kč, roozšíí'ených IlJa 6.956 Kčs přísl., 
se odvolaly obě skany. Kraj·ský soud dvHní, v P. jako o d v o. la c í 
s o u d v·e věc ech p r a c o v 'll í c h rozhodl u odvo.lání obou spor
ných stran v senátě složeném mimo tři soudce z povoláJní z dvou pří
sedídch, z nichž nikdO' 'OIená}le~el' ani' k témuž, ani k podobnému zaměst
nání, jako jsou s!rany, k ústnímUl jednání. odvolacímu byli povol'áni ve
směs přísedící ze slmpilny »ostatní. sbory«, a to při prvém ústním jed
nárií odvolacím jeden přísedíd ,z,e soukrolmých zaméstn.an,ců a druhý 
z obom obrábění dřeva, při odro,čeném je,dlnání byli přivzati oba příSe
díd z oboru stavebního a při daJ.šíiCh, čtyřech jednáních o,ba přísedící. 
ze soukromých zaměstnancu a při konečném úSltní'l11 jednáJní jeden ze 
skupin.y soukromý,ch zaměstnan'ců a dmhý ze skupiny »o'statni obory«. 
V dovolání do roz'SUdkuodvolacího "soudu vytýkal žalobce jako zma
t'ečnost, že odvolací soud nebyl řádné obsazen, poněvadž nebyly za 
přiosedict senátu povolány o,soby z oboru krejčovs.kého. 

Ne j v y Š š í s o u. d zrušil pro zmatečnost napadený rozsudek a 
řízení jemu předcházejíd, počínaje ústním jednáním odvolacím ze dne 
ll. pl'O'since 1933, a u·ložil odvolacímu soudu, aby dále o věci jednol 
a znova rozhod·1. 
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D li vody: 

žalobce vytýká jako zmatečnost, že odvolací soudnebyJ řádně ob
sazen, poněvadž nebyli v souzené věci přísedídmi krejčí odbomíci, tedy 
osoby, které by n,;ležely k témuž ,povolání jako, sporné strany. 

Podle § 28, oclst 1, Č. 2 zákoM ,č, 131/1931 Sb. z. a n. je ~maleč
nosti, nebyl-H soud řác1ně obsazen .. Může tedy býti skutečnost žalobcem 
vytýkaná zmatečností jen tehdy, byly-Ii jí porušeny předpi.sy o obsa
zení pracovnkh soudů, to jest byl-li porušen předpi.s, jenž imperativně 
určuje, jak je obsazovati· senáty u těchto suudů. 

Podle §§ 16, odst. 2, a 32 záJkona Č. 131/1931 Sb. z. a n. je za pří
sedící toho, kdo náleží' k témuž povoJoání nebo, !l<dyž by takový·ch nehylo, 
aspoň k podobnému povolání jako jsou strany. Podle odůvodnění vlád
ního návrhu dotčeného zákona (tisk senátu N. S. Č. 352/1'930) odpo
vídá uvede·né ustanovení v celku u.stanovení § 20 zákona o· živnostem
ský,ch soudech, ve zprávě ,"stavné-právního výboru senátu N. S. k vlád
nímu návrhu zMona o praco.VTI'Ílch soudeoh (tisk ·senátu N. S. č. 473/ 
1931), jest k dotčenému ustanovení vmílnka jen o rří!sedicích Ve spo
rech podle § 2, písm. g), zák. Č. J3.1/1931 Sb. z. a n. 

Srovnajíi-li se však taLto· dvě ustanovení, je zřejmé, že Uts'ta.novenÍ 
§ 16, od·sl. 2, z"k.o ;prac. slOud. je .přísnější ,než ustanovení § 20 zák. 
o živnost. soud. V § 16, ·odslt. 2, zilk. o prac. soud. se nařizuj'e přibrání 
přísedídch náležících k témuž neb a·spoň podobnému povoláni jako 
sporné strany imperativně (arg. slo'va: »buďte povoláváni.«), kdežto 
v § 20 zák. o živn. soud. není v té pří'čině výslovného ustano.v,eni a 
v § 4 nař. z 23. dubna lS98, Č. 5,7 ř. z., j.eož upravil zpŮisob povolá
vání přísedících k seděním, se nařizuje po'volávání takových příosedf
cích jen »pokud dobře možno« (v nař. »soweit als tunHch«). 

Týká se tedy !porušeni předpi's'lt §§ 16, od,st. 2, a 32 zák. o prďc. 
soud. ohsa,zení soudu a zakládá ,proto porušení' tohoto přeclpisu zmatek 
pod'le § 28, odst. I, Č. 2 doK zilkona. 

šetřením podle § 509, odst. 3,c. ř. s. bylo zjištěno, že z pří·sedíckh, 
kteři byH přibráni k ús,tním jednáním odvoladm, a·ni Jeden nenáleže! 
k témuž nebo podobnému povo liln1 jako sporné strany, Jsoul proto rOZ

sudek i řfzení ndvolacího soudu, po.čÍI01ajíc ústním' jedná'ním odvo,ladm 
dne ll. prosince 19'35, vmatečné al bylo je ludíž zru,ši,tí. V novéml jed
nitní bude na od'volacím soudě, aby při obsaz,ení. ,seoMu clbal předpisu 
§§ 16, odst. 2, a 32 o prac. soud. a za pří-sedíd při!bral jen o'Sloby, které 
náležf k témuž nebo, poiÓlobnému povolání, jako slPorné strany. Ke kontCi 
je podotknouti, že podllle §§ 23 a 33 zák Č. 131/1931 Sb. z. a n. onení 
v řízení před praco\Cním soudem ani před odvoladm ,soudem ve věcech 
pracovních předepsáno nucené zastoupení adv·okáty a že proto není 
zmatečnos.tí, nebyl-Ii žalobce zastoupen právním zástupcem. 

čís. 16459. 

Přednostní pořadí členských příspěvků vodním družstvům (§ 62 vod. 
zák. Č. 71/1870 čes. z. z.). 

'I 
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Předpisují-Ii stanovy vodníhOl družstv(\, že se náklad pOldniku uhraňí 
dosaženými podporami země a státu nebOl i jinými příjmy, že zbytek 
se rozpočte na zájemce a že stejně se rozvrhnou i příspěvky na platy 
ze zápůjček vodním ť!ružstvem .učiněných, počíná se tříletá promlčecí 
lhůta, pOl kterou členským příspěvkům přísluší nárok na přednostní 
uspokojení (přeť!nostní právo zástavní), teprve od doby konečného vy
účiová11í, provooenéhOl po úp,lném dokOlnčení pOldniku a pOl vodoprávní 
a hospodářské kolaudaci. 

(Rozh. ze dne 4. hstopadu 1937, Rv I 1231/37.) 

Žalovamému Vodní/mu' dlniž,stvu pro L. B. a okolí byla dne 1. února 
1936 povOII/ena proti pO'lÍinnému (nynějšímu žalobci) k 'lymožení dluž
ných melíorační,ch a drená~nioh příspěvků exekuce na svršky. Tvrdě, 
že se na vymáhaJ!lou pohled.>vku, vztahuj'í účinky soudním,OI vyrovnání, 
ježto jde o příspěvky starší -tří let př·edl zaJhájením vyrovnacího řízení, 
taJkže neměly v době vyrovnámí po,vahu přednOlstní pOlhl,eclávky, domáhá 
se žalobce nepřípustnosti dotčené exekuce. Žalobu zamítly s o u d y 
všech th stoHc, nejvyš.ší soucl z tě,ehto 

dů vodů: 

Podle § 62 zilk. ze dne 28. srpna 187D, Č. 71 z. z. pm Čechy (čes
kého zemského vodního zákona) jest povinnost platiti závazky vzn·iklé 
z člen'ství u vodního družstva reálním břemenem a pro plnění pří,sluš
ných závazků vyhrazuje zákon až do třil'etých nedoplatků předno,stní 
právo zástavní hned v pořaJdí za státními daněmi a veřejnými Litevkami. 

Jest tudí,ž jádrem spom otávka, od kdy jest počítati- tříletou lhůtu 
§ 62 dotčeného zemského z<Ícko.na. V souzené věd jde o členské pří
spěvky k nákladům zaHzovacím a o jejich splatnosti rozhoduji .podle 
§ 66 českého zemského vodního z<Íckcma na prvém místě stanovy. Čl. 9 
s(,mov žalovaného vodniho družstva ustanovuje, že se náklad podniku 
uhradí dosa~enými podporami, země a státu nebo, i jinými příjmy, zbytek 
p",kse ,rozpočte na intenlsenty "půS(}bem v čl. 9č. 1 stanov blíže u'Ve
deným a že se stejně rozvrhnou i pří.spěvky n'a platy ze z<Ícpůjček vod
ním družstvem učiněných. Z toho je zj-evné, že je,st na úhradu zbyrků 
ná<kladů zaHzovacíoh, pokud nejsou' hrazeny subvencemi státními neh 
jinými, lliPotřebiti jedMk všeoh přijmů družstevnLch, jedn",k členských 
příspěvků. Přesnou vý,ši zaři'zovaJCÍch nákladů lze však zji,sUti až po 
úplném dokončení stavby a po. provedení vodoprávní a hospodářské 
kolaudace, a proto lze splácení zatím do,spělý-oh závazků pr'ováděti jen 
buď prozatímními členskými pří'spěvky na účet (a conto) příspěvkl1 
defUni,thnních anebo. výpůjčkaJmi u kteréhokoli peněžního ústavu. Nelze 
tedy náklad neuhrazený subvencemí neb jiným jměmim dru'žstevním 
uhraditi tak, že'se ihned celý rozvnhne na ól'eny a od nich najednou 
vybere, nýbrž bude třeba teprve ,při .kOllaudaci zjistiti zbytek nákladů, 
které jest podle stanov rOzděliti na čk,ny sp'Olečen,stva, a teprve ocl 
doby tohoto konečného vyúčtov.>n[ může počí'tati běh tříleté lhůty, po 
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kterou členským přfspěvkům přísluší nárok na přednostní uspokojeni 
podle § 62 če'ského vodního zemského zákona, a nikoli od dřivější doby, 
kdy byly od jednotHvýoh členů podle předběžného roz'P0čtu vybirámy 
jen zMohy na jejich člemké příspěvky anehn 'l<Jdy byly členoŮm takové 
zálohy předepsány. 

V sou':?Jené 'lěci bylo zjištěno, že se to,to kOln,ečné vyúč!ov!>ní stalo 
vi'mčrem ze dine 15. června 1934, v němž byla splatn'os't vypnčíta
ného příspěvku žalobcova stanoven·a dnem 30. června 1934, a od této 
doby do dne povolení exekuce E 156/36 (I. j. do 1. února 1936) z'aji,s\é 
neup lynu'la mletá doba § 62 řeč. vocl. záJk. 

čis. 16460. 

Dědic bydlici v cizině byl v PQzůstalQstnim řízeni řádně zastoupen, 
třebaže nebyl jeho podpis na správné jinak plné moci dané zmQcněnci 
superlegalisován. 

Jest zmatečnosti (§ 41 !) zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n.), jestliže 
zmocněnec přihlášenéhOl dědice, oprávněný k jehOl zastupování jen na 
základě všeobecné plné moci, vykonal za zmocnitele jednáni, jež vy
žadují zvláštní plné moci podle § 1008 obč. zák., jako. dědickou dohodu 

. odchylujlcí se od posledni vůle zůstavitelovy a mlstopříseŽflé seznání 
jmění. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1937, RII 496/37.) 

P o z ů s tal o s t 11 í s o u d odevzdal dn'e 7. prosince 1936 ode
vzdací .listinou D 126/36 na základě dědické ,dohody :pozůstalo.st po 
Karlu K., dúchodd v B., zemřelém dne 21. května 1936 a zanechavším 
písemnou závěť a kodidl, dědicům při1hlášeným bez dobrodini soupisu, 
mezi nimi i Ann.ě P., bydlíd v B. (v kráIovstvi It"llském) a za~toupen·é 
v 'Pozůs'talostním ří'zení Konrádem H., jemuž dala ve svém bydlišti vše
obemou pInou mnc ze dne 29. května 1936, na niž nebyl její podpi's 
superl'egaHsován. Konrád H. za Annu P-ovu sjednal 's osta,lními dědid 
dědickoudolhodu, jež ,se odchy,lovala od ustanovení z.>větí a týkal~ se 
opatrováni zů,stavitelovy hrobky a zříz'eni f.ondu 18.000 Kč k tomu účelu 
určeného a dále prodeje domů ,č. p. 110 a 111, zapsaných ve vložce 
Č. 214 v B. Mimo to bylo o'ceněno zůsta'Viilelovo jmění, a tO' domy 
č. p. 103, 110 a 111 v B. a bytové zaří-zeni, v lffiíls,topří'se~ném seznání 
jmění" spolupodepsaném za A:nnu P. Konrádem H. Rek u r sní s o ll' d 
k rekursu A:nlUy P. uložil po'Zůstalo,slnílffiU' ·soudu, aby v ,po,zústalostním 
řízení, pokud se týkalo dědické dohody Ol hrobce a Ol pro,deji nemovi
tostí ve vl'o,ke Č. 214 v B., dále jednal a znovu rozhodl. D ů v o cl y: 
Stěžo'Vatdka má pril!'I'du, že odchýl'ení se od ustanovení poslední vúle 
lze dosíci Ien dédkkou dohodou. Uzavření dědické dohody vyžaduje 
vša,k podle § 1008 obč. zflk. plné mod znéjící na tento d~uh jednání,. 
Zmocnění, že zmooněnec může uči:ni,ti vše, 00 v určité pozůsta1lostni 
věd pokládá za prospěšné a nutné, nemůže však nahradítí zvláštní 
plnou moc podle § 10G8 obč. zák. (viz rozh. Č. 4792 Sb. n. s.). Ježto 
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plná moc vydaná stěžovatelkou ma Jen znění uvedeného rázu a tedy 
nezmocňuje k uzavření dědické dohody, nebyl stéžov",telčin zmocn.ěnec 
Konrád H. oprávněn k uza'vřeni dl",dkké dohody, odchylwj'í,Cí se od usta
noveni poslední vůle, a neni proto pro stěžovatelkw závazné jeho pro
hlá'šení, pokud vyžaduje zvláštní plné moci, c. prvý soud tudí·Ž je ne
právem schválil. Proto jest dědická dohoda v otázce hrobky zemřelého 
a rozdělení nemovitosti zapsamé ve vložce č. 214 v B. neplatné a pozůc 
stalostní řízení v té příčině neúplné. Pokud ovšem prohlášen·i zmoc
něnce Konráda H. nevyžadovala zvláštní pIlné mocI a jsou kryta obsa
hem u·děle<né plné moci, jsou jeho prohlášení, i pro stěžovatelku závazná 
a není důvodu, aby bylo pozůsta,lnstní, řízenf i v té příčině opakováno. 
Neprávem proto poukazuje stěžovatelka na to, že část bytového zaří
zení zemřelého byla příliš nízko odhaclnuta, ježto stěžovatelka byla 
oceněním tě'chto předmětů v mÍlstopříse'Žlném S'ezn,ánÍ svého zmocněnce 1 
k čemu ho plnou mocí: zmocnHa, vázána 'nehledě na ~o, že její práva 
tím nebyla zkrácena, poněvadž obdrží bylové zařízení: ideálním dHem 
jí náležejkím, Bylo proto zrušiti ndevzdad Hshnu a onu část pozůsta
laslního' řízení', která s,e týká vytýkwných oclchyl'ek od po.slední vůle 
a soudu prvé staHce wlažennopakováM tHa části pO'ZústaIO's,tní'ho ři
zení, nebylo však důvadu k zrušení a opakoV<iní celého dalšího. pozů
staloslního řízení, jak tO' stěžovatelka wsi jen nedapatřením navrhuje. 

Ne j v y Š š.í ,s a u d uloži,l k rekursu Anny P. po'ZÍ,staIO'slnímu 
soudu, aby v pozůsta,lostnim řízení dále jeclnal i potud, pokud bylo za 
do'Volad stěžovatelku učiněno mistopřís'ežné seznání' j.mění. 

Důvady: 

Dovolací stěžovatel,ka byla v pozůstalostn'Ím řízení zastoupena Kon
rádem H., jemuž ,dala p,lnou moc ze dne 29. května 1936. Tato plná 
mo.C vylstavená v cizině má ovšem jisté fa·nmálnÍ nedoS,latky Co do 
ověření, ale to ,Siamo nezakládá zmatečnosti (§ 41 nesp. říz.), ježto 
dovolací stěžovatelka nepopírá, že ;phná moc měla skutečně hmotněc 

právní absah, klerý v Hslině byl uveclen. Byla tedy v řízen,í řáclně za
stoupena, pokud její zástupce jednal v mezí,ch této plné moci. Hmo,tně
právní obj.em plné moci byl však omezen, neboť neopravňovala zmoc
něnce k úkanům vy,žadujícím zvláštní plné moci poclle § 1008 ahč. zák., 
tedy zejména k uzavření dědické dohady. Dědická dohoda, uzavřená 
jejím zás,tupcem s O'statními účastníky pazů'stalostníha Uzení" se týka,j.a 
pouze úc.hylek od posledního pořízení' zů,stavitelova v O'tázce opatrování 
hrobky a zří<zení fondu ve výši 18.000 Kč k tomu účelu určeného, d<ále 
v otázce ujednání ° prodeji domů č. 110 a 111 v B., zapsaných ve vložce 
č. 214 pozemkové kníhy pro B., a v tom rozswhu bylo pozůstalastni 
řízení skutečně již rekmsním souelem zrušena. Nepráve:m lvrdí tedy 
clovolací rekurentka, že byla prohlášena jen část dědické dohody nť
p\'<,tnou, což by ovš·e:m nebylo do.voleno. V jinýoh otázkách se zmocně· 
nec dovoladstěžO:valellky neodchým od ustanovení závětí, z níi se jejím 
jménem bezpad!mínečně v mezkh dané plné moci přihlásil k dědictví. 
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Ale dovolací stěžovatelka vytýká také, že místopřísežné seznání 
jmění bylo neúplné a nesprávné a že bytové zařízení zůslavitelo'vo bylo 
přílÍ'Š ní·zko oceněno. Je sice správné, že pozů,stalostní soud' není opráv
něn zkoumati mÍ1stopřf'sežné sez;nání jmění v tom směru, zda jest úplné, 
nÝ'brž má prajednávati jen o jmění, jak je uvedena v seznamu, a ode
vzdati je (rozh. č. 14006 Sb. n. s.). Rov'něž není nesouhlas mezi místa
přísežným seznánim několika dědiců na závadu, aby nebyla pozůstalost 
odevzdána (rozh. č. 6935 Sb. n. s.). Ale v sO'uzeném případě nutno onu 
výtku posuzovati v souvislosti s tvrzenim dovolací stěžo.vatelky, že 
Konrád H. ji nemohl v pozůstalostním Hzení za.stupova,ti pro n,edostatek 
zvláštní plné moci. ježto podle § 114 nesp. pat. zmocněnec, jerrž za 
dědice bezvýmin.eoně se přihlásivšíha uČÍlní míl8to:přísežné seznání jměni, 
musí míti zvláštní plnou moc k potvrzení správno.s,ti, úclaj'ů vlaslnúm 
podpi,sem místo přílsahy, zmoměnec Konrád! H. však k tomu zmooněn 
nebyl a jeho jednání v té příčině dodatečně dovolací ,stěžovatelka řádně 
neschválila, jest í tato část pmůstalostníhG řízení zmatečná (§ 41; 
od:st. 2, pí's!!11. f), zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.). Bylo pro.lo pazůsta
}os~ní ří1zenÍ v této čásH zrUlšena a nahzeno, aby pf1vý s·oud v té .při6nť 
znovu j edlnal. 

čís. 1&461. 

Vliv úmrtl os\'ojitele na řízení O' schválení OsvGjovací smlouvy (7.ák. 
Č. 56/1928 Sb. z. a n.). 

Jestliže osvojitel zemřel před soudním schválením osvojovací 
smlouvy a soudu je to známo, nelze sClhváliti Gsvojovaci smlouvu. 

(Roz-h. ze d'ne 5. listopadu 1937, Rl 1208/37.) 

S o 'li d P r v é s t o I i c e schválil usnesením ze dne 17. b řez n a 
1937 smlouvu ze dne 27. října 1934, jÍ'ž j'O,sef K., narozený dne 27. ú,nora 
1851 a zem řel Ý dne 22. b řez na 1936, přijal za vlastního jose!a 
B., namzeného dne 6. Jedna 1902, a uvedl v otázce, o niž jdle, v d ů
v'o cl ech: Os'v'Olj'itel josef K. zemřel sice 22. března 1936,a,le 8mlGu'va 
O' osvojeni jasefa B. byla uzavřena jii dne 27. října 1934, a josef K. 
byl zastoupen podle plné moci z 1. září 1934 Dr. Ladí,slavem W., "dvo
k<ÍJtem v P. Úmrtí osvojitele jos.efa K. nemá v\<ivu na pó·stup řízení 
o osvojeni, protože se trvání Iplné ,mnci v ·nesporném- řízení řídí obsahem 
plné moci a sou,kromým právem (§§ 9 a 34 z<ÍJk. č. 100/1931 Sb. z. a n. 
a § 23, odst. 2, §§ 31 a' 35 c. ř. s.). R elk ur s n íl 'S''O'ud k rekursu 
zákonný oh děd,ců, jimž bylo doručeno usnesení prvého sO'udu, zamft! 
ž<ÍJdost josefa K. a Josefa B. D ů vo d y: Schválení osvojovací smlauvy, 
o niž jde, nutno odepřiti i s,e z.řením na u,s'tanavení § 8, odst. 3, zák 
č. 56/1928 Sb. z. a TI., jež uvádí, že s'chvá,lenf 'nemá účinku, jestli před 
schválen,ím smlouvy jedna ze stran zemře. Osvojitel Josef K. zemřel dne 
22. března 1936, tedy v době schváleni osvojovací smlouvy n~byl liž 
mezi živými, a nebylo :proto jí'ž možno, aby soud schváHI osvojovací 
smlouvu, když zákon klad'e důraz na ta, aby i v clohě sO'udního schvá-
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lení byla tu smluvní vůle obou stran (víz Komentář k čs. obč. zák. Rou
ček-Sedláček, str. 904 až 906). Bylo proto nutno rekursu vyhovět; a 
usn€sti se, jak s,e stalo. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoladmu rekursu navrhovatele 
Joseia B. 

D ů vod y' 

Dovolací rekur.s není oprávněn, neboť právní názor fekursního soudu, 
že nelze schválíti osvojovací smlouvu po smrtí osvojitele, je správný. 
Nemělo by smys'lu schváliti' smlouvu, když schválení podle § 8, odst. .3, 
zák. ze dne 28. března 1928, Č. 56 Sb. z. a n., nemá účínku, jestliže 
osvojitel zemřel př·ed schválemím a osvoj ovací smlouva se stává prá\"ně 
účilnnou teprve souclním schválením, takže by v souzeném případě soud 
vědomě vydal právní akt, který nemá a n,emůže mHi právního úči.nkl'. 
Také z ust"novení' § 4,odst. 1, uved. zák. vyplývá právní· nemožnost 
sohvá,lení osvoj O'vací smlouvy po smrtí osvojitele n·eb osvojence. Není 
totíiž po smrtl jedn.oho ze smlu,v·ců jfž možno, ahy meZÍ' nÍlmi naMal 
po právu týž poměr jakO' mezi rodi6 a dělmi (§ 4, odst. 1, uved. zák.), 
což podle zákona má právě býti právním účinkem osvo,jovací smlouvy 
jako smlo-uvy, ,kterou se obdobně jaJko smlouvou manželskou upravují 
v podst"té ryze osobní poměry smluvců. 

čís. 16462. 

I. Pro otáz~tt aktívního oprávněni dědice, jemu''; byla pozůstalost 
odevzdána, k žalobě o zaplacení pozůstalostní pohledávky není rozho
dující ani, jak byla pohledávka v porostalostnlm řizeni uváděna nebo 
oceněna, jak byla uvedena v odevzdací listině a jak byl proveden její 
kni1IDvni zápis, ani to, co byla uvedeno v Irnihovnlm vyřízení dOl1UČeném 
dlužníku. 

ll. Jestliže smluvci sjednali před světovou válkou zápůjčku v řišsko
německých zlatý,ch markách, aby byl věřitel zajištěn proti možným mě
nOVým změnám, a dlužnlk platil po několik let po skončeni inflace marky 
úroky v tuzemské měně ve výši odpovidajíci zápůjčce přepočtené na tu
zemskou měnu, uznal tlm svůj závazek ze zápůjčky až do této výše. 
Třebaže českoslnvenské zákonodárství neuznává zásadně nárok na do
hodnocení, není dohoda o dohodnoceni ani zakázána, ani za všech 
okO'lností v rozporu s dobrými mravy. 

(Rozh. ze dne 5. Í'Í'stopadu 1937, Rv I 1376/36.) 

Podle dlužního úpi'su ze dne 2. l,edna 1889 zapůjči,la žalobcova matka 
Terezie P. Bohumilu T. 5.500 zlatých říšskoněmeckých marek (5.500 
RM j'n Oold) a dlužník se zavázal plaHti pod ztrátou lhů,t 4% % úroky 
v pololetních splátkkh p'Oz,"du a 6% úroky z prodlení a po čtvrtletní 
ví'povědí. Pro tutopohl'edávku ve zlatých maTkách bylo vloženo zá-
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stavní právo na dlužnikově usedlosti Č. p. 96 ve W. Roku 1927 Terezie 
P. zemřela a v }ejí poslední vůlí- byla pohledávka oceněna 44.000 Kč. 
Žalobce jest un,iversálním dědi·cem. Ž,"lovaný, který na:byl zaHžené ne
m(witosti T-ovy a převz,,1 uvedený jeho dluh, platil v letech 1927 až 
1930 ročně 1.760 Kč, t. j. 4% úroky, v leteoh 193La 1932 po 2.200 Kč, 
za rok 1934 do 15. Června 1934 1.100 Kč, t j. 5% úroky z částky 
44.000 Kč. Tvrdě, ž'e žalovaný nikdy nic n'enamítal a,ni s'e neohralOval 
co clo výše úroků a výše jislílny 44.000 Kč, Že však od 15. června 1934 
nepl"tí jíž úroků a popírá výši zapůjčené částky, ačkoli hylo s ním 
dM 34. lí'stopadlU 1926 u,lednáno, že se přijímá pro pO'hledávku 5.500 RM 
ve zlatě jí'stina 44.000 Kč a že dlužnoÍlk má platiti zapůjčitelce 4% 
úroky zápůjčky 44.000 Kč, a že placením ucvedených úroků žalovaný 
uznalo s"Í'cdlO,"nou doohodu, že také dne 3. prosince 1930 ujednaly spomé 
strany 5% zúro'čení, takže žalov,"ný Zaplatil na úrocích 2.200 Kč, čímž 
opětně uznal existenci zapůjčené poMedávky ve výši 44.000 Kč, a že 
pro uepl'a,cení úroků nastala podle dlužního ~pisu ztráta lhůt, domáohá 
se na žalov,"uém z"placení, jistiny 44.000 Kč s 5% úroky 'Od 15. června 
1934. Soud .p rvéstO'Oc e uzn,,1 podlle žaloby. Důvo'ďy: jde 
jen o tn, jakou částku v Kč má žalovaný pla,titi, když svého č,"su bylo 
zapůjčeno 5.500 RM »ve z]latě«, kterážto měna toho času již IOIe-exístuje. 
žalobce pOČí,tá říšskoněmeckau zlatOlu marku 8 Kč a dochází k čá'stce 
44.000 Kč. jakou částlm Ip'dkládá žalov"ný za správnou, neřvká, brání 
se jen proti výši požadované částky.StanO'visko' žalovaného není však 
správné. je.sl,Ji,že podle dlužního úpi'su byla předmětem zápůjčky částka, 
vyjádořenáo v říšskoněmeckých m,"rkách ve zlatě, neznamená to, že bylo 
vyplaceno ve zlat.é měně 5.500 RM a že i zapůjčenou částku lesl splatiti 
ve zlatých penězích. Říšskoněmecká marka ve zlatě byla v do-bě pOr 
skytnutí zápůj čky měnou německé říše, její'ž ma\ťka byla předmětem 
smlouvy o zápŮlj'čce. Kdyby hyli měli tehdejší- smluvci na mysli, že má 
býtí zapůj'čená částka vypl"cena ve zlatých mincí-ch a že především 
má býti z,"se ~placena ve zl"tých penězích, bylo by to jistě v obsáhlé 
dlu~ní Hstině vý,slovně uvedenO'. Jest tu;dí~ podle znění dlužního úpi'sll 
míti za tO', že tehd.ejší smlu\'ci myslili jen na llplacení v téže měně, v níž 
b}'la zá;půjčka poskytnuta (viz rOlZlh. Č. 6910 Sb. n. s.). Jest nesporné 
a obecně známo, že měn,a ve zlatých m<lTkách z roku 1889 jíž neexí,s1uje, 
taJkže žalovaný nemůže bý1i zavázáJn, "by s(platil zápůj,čku v téže měně. 
Podlie ustálené judikatury nejvyššihO' s'oudu nezná naše zákonodárství 
zásadně ~hodlOocení pří právnIoh jednání,ch v tuzemsku, ale § 989 obč. 
zák. st"novi" že není-J.i v době splaceni v oběhu takový druh peněz 
(mincí), který byl dán zápůjčkou, mll'sí d.lužník u"pokO'jití- věřite],e pe
nězi nejvíce podobnými t"kovým počtem a druhem, <liby věřitel dostal 
v době zápůjčky exístwj.Jcí vni,třní hodlnotu toho, 00 sáom da-L To ZIO'a

mená, že žalov,"ný musí zapl"Mi žalobci mí'sto 5.500 RM ve zl"tě tO'lik, 
aby obdržel věřitel t<tkovou hodnotll, Í'aikou tehdy měla l<ipůjčka ve 
vnitřní hodnotě. Roku 1889 O'dpovidala hodnota jedné z],até marky asi 
60 krejcarům rakouské měny. Bosllední rakoUlsiká měna b}'la pod],e zá·· 
kona z 2. srpna 1892, Č. 126 ř. z. ,přeměněna v měnu komnovou, takže 
se 60 krejca-fů rovnalo 1.20 K. Rovnalo by se podle toho 5.500 RM 

Civlln! rozhodnuti XIX. 88 
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6.600 K. Jest obecně známo, že se vní,třní hodnota .3.300 zl"tý'ch rakouské 
měny mvná 6.600 K rakouské měny z r. 1892 a že ,proti dnešní hodnotě 
Kč dní asi 10krát tolik. Rovnalo by se tedy 3.300 zlatých, jež se rov
nají 6.600 K, vnitňní hodnotou asi 66.000 Kč, t"kže zažalovaná částka 
44.000 Kč není přemrštěná a musí býti u,mána za zapůjčenou částku, 
kterou j'e splatiti. Co se týká dohody ze dne 24. Iistopad'll 1926, jest 
uvésti toto: žalo'v"ný, který od roku 1927 do 1934 platil na úrocích 
ročně nejprv,e 1.760 Kč, později 2.200 Kč, mu;sel vMěti, že zapůjčenou 
čá,stkou jest částka 44.000 Kč. žalobce oznámí'l dne 4. lístop"du 1926 
žalov"nému, že má platiti ročně 1.760 Kč na 4% úrodch. Poněvadž 
žalovaný platil žádamé úroky, ,jest podle §§ 863 a 1380 obč. zák. usou
diti, že z,"půjčka byla stanovena částkou 44.000 Kč, což si žalo':."ný mohl 
sám snadno vypočísti. Uvedenou mlčky (konkludentně) uzavrenou do 
hodu, jež byla stejným způsobem dm 3. prosince 1930 pozměněna, do
držoval žalovaný až do 15. června 1934. Není tudÍ'ž ani možno vyvo
zo'vati z jednání žalovaného jíný závěr, než jaJký byl právě učiněn. Jest 
tedy i z tohoto dů"odu' ž"lobní nárok odůvodnén, nehledí-J.i S'e ani na 
to, že jest olprávněn podle §§ 983 a 989 obč. zák., j"k shora vyl?ženo. 
O d vol a ci s o u d potvrdil napadený ro'zsudek. D ů v O' d y: Vymam 
doložky »říšské marky ve zlatě«, zacmýšlený smlu'vci při u'zavření 
smlouvy ° spornou zápůjčku, nelze zjistiti i'ejich výs!:chem:. ježt() ~ba 
smluvci j-iž zemřeli. Význ'itm onoho us,tanovení lest 'rudtz vyloZ1Ťl z J1nych 
slmtečnosU. Výpovědí svědkyně M"ri,e P. se zjišťuje, že zitpůjčitelka Te
rezie P. vyslovila v době inflace marky své 'Uspokojení nad tím, že byla 
opatrná, že dala, zápůjčlm ve zlatě, že jest twk chráněna před zne
hodnocením a že :pozdějí mluvi,la o přepočítáni v :poměru 1 :9. Výpovědí 
svědka Dr. Jana P. jest zjištěno, že Terezie P. vyp.l'avovala, že jí po: 
skyt,ruutých několik zápůjč,ek, které ona poskytla, Je splatno ve zlatc 
nebo ve stříbře a že chtěla mí.ti v době inflace úroky 'přizpůsobené hod
notě zlata. V odevzdací hstíně, vydané o pozů'stalosti zapújčítelky 
Terezie P., která zemřela po skončení inflace, a zalO'žené ve, s?f!ce 
Jistin pozemkové knihy, byla pozůstalostním soudem uvedena zapulcka 
5.500 RM ve zlatě a jest postavena na roveň 44.000 Kč. Z toho mohl 
žalovaný seznati, jak bylo provedeno př~poč~támí při pr?!edn~ní P?ZÚ
stalosli po zapůjčitelce, neboť pozemko,va kmha a Í!'l!'~ tez sblrka l~shn 
i'S01.1 veřejné (§ 7 knih. zák.). žalovany se tedy nemuze od~?,Javatl 1l,~ 
omyl o poměru přepočítání a jest bezvý2inamné, že nebyl u~asten pn 
projednání pozů.stalosti. Od žalovaného, který nyní tvrdí, ž,e Jeho dlu,h 
zanikl, lze právem žádllJti, když tehd~ bylo výši s~ého dlL~hu v,pochyb,
nostech, aby nahlédl do pozemkove knthy a sblrky Itsltn; Jezto ,~aK 
aJspoň mU'sil věděti, že se 5.500 RM v,e .zlate rovn~,4~.?OO ~c, uzn'al lm:, 
že dále platilI po 7 let úroky ve VyŠl ~od'P?v,d~p'SI )lstme ~4'{1.00. Kc, 
zjevnéz odevzdací listiny, uvedený pomer prepocltam za spf"vny. Jlna~ 
by nebylo možno pochopiti, že žalovaným placené úmky, Odp?Vldap 
právě 40/0 nebo 5% úrokové míře z jistiny ,4~.000 Kč, ~kdyz '~t~l tvrdl 
buď únik svého dluhu vůbec, nebo '}eho trvant ve zmensene vySl. K vy
vodům, týkajídm se uzná?í a smíru s~ po~,?týk~:, Pouhé uznáni není 
sice důvodem závazku, avsak v souzenem pn:pade zalovam bezvyhrad-
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nýmplacením úroků až do roku 1933 - tedy téměř 10 let po skončení 
inflace - uznal existenci knihovní pohl'edávky, . o jejímž dalším trvání 
mohly býti pochybnosti hledíc na účinky inflace. Jen z existující ji'stinné 
pohledávky lze požadovati úroky a je platí ti. Uznání, o něž v souzené 
věci jde, se vzt"huje jak na existenci pohledávky, lak na její výši v lu
zernské měně. Ježto spomá pohledávka nemůže již býti za'placena 
v měně označené »říšské marky ve zlatě« a ujednání podle sho,ra učinč
ných z'i!šlění o vúli smluvců při d'Ojedná:ní smlouvy Ů' zápůjčce za·chrá
nílo puhledávku před mičením inflací, musí místO' v.dlužním úpi,se vy
tčeného závatku k placení určité měny nastoupíti jiný závazek k pla
cení. Poněvadž oba smluvci jsou; tuzemci a závazek jest splniti v tu
zemsku, :n"stupuje tudí'ž na místě ujednané měny měna tuzemská, kte
rou přece i žalo.vaný uznal dlouholetj\m ,plaoen.ím úwků jako měnu, 
v niž jest povinen plniti. Vj\kladu žalovaného o novaci nelze užíti na 
soú:z.en,ý případ. Pro-cesní soud nezjistil mavření smlouvy 'O obnovu 
podle § 1376 obč. zák., nýbrž z toho, že úroky byly :placeny v Kč, vy
"odi! závěr, že se spomé strany dohodly též o z1Ílpůjčce podle §§ 1380 
a 863 obč. zák. Tento právní závěr odvolací- soud schvaluje. Úroky 
jsou příslušenstvím hl"vní'ho dluhu a ježtO' tu' jest dosud hlavní dluh, 
lze právem us·oudHí z bezvýhrad'ného pla'cení a přijímaní úroků v Kč, 
že dlužní,k též Ma"ní dluh, jehož ,placení »v RM ve zlatě« se stalO' čás
tečně -nemožným a o .Jehož nynější výši hodnoty jsou možné pochyb
nosli·, má zapla'liti, v tllzemské hodnotě. Podle znění dlu,žniho úpisu jest 
platiti úroky ve stejn.é měně jako jistinu. Když tudíž dlužník po leta 
platil úroky v Kč, jest míti za 10, že také proti placení ji,stiny v téže 
měně nemůže nic namítati, neboť nebylo ani, tvrzeno, že se při placení 
úroků ohradil, že jistina zanikla nebo byla menší, než to odpovídá výši 
zaplacených úroků, nebo že jistinu jest zaplatiti v jiné měně. 1 'na tomto 
místě nutno pouká'zati na kniho\Cní zápis pozemkové knihy pro W., 
z niž žalovaný mohl seznati, že jeho l1sedJ.ost jest zatížena knihovní '1'0-
hJ,edávkou 5.500 ří§ských zlatých marek, rovnajících se 44.000 Kč. Co 
od~olatel rozvádí o žalobco"ě omylu a o uvedení žalovaného v omyl, 
nen.i ,správné, protože onOu měnovou doložkou měla býti poh.Iedávka 
ze zápůjčky zajištěna před zhoršením měnovými zmémnn.i, takže ža
lobce právem mohl př,edpokládati existenci pohledávky, a proto právem 
při'iíma.l úroky. Hledíc na přepočítání měny, jak jest uvedeno v ode
vzdací listině, totiž říšslké marky ve zlatě na Kč, jest vyvráceno též 
odvolatelovo tvrzení, že si žalobce vyhradí! přepo,čítání dluhu ve zla
tých markách případ od příp"du podle kursu. Kurs nynější říšské marky 
jest též nezávisl'ý na měně z roku 1889. Nebylo tudíž odvolání vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhov,ě! dovolání. 

D ů vod y: 

Pro O'tázku žalobcova aktí'vního oprávněni k žalobě 'stačí, že mu byla 
jako dědici odevzdána 'Pozůstalost po jeho matce. Pro tuto otázku není 
vůbec rozhodující ani, jak byla pohledávka v pozústalostním řízení uvá
děna anebo oceněna, jak byla uvedena v odevzdací Jistině a jak byl 

88-
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proveden její knihovní zaplS, ani to, co bylo u\Cedeno v knihovním vy
řízení, jehož se žalovanému <1>os'talo. Odevzdáním po·zůstalosti, jejíž sou
částkol.l byla knihovní pohledávka, jež je př.edimětem sporu, nemohlo Se 

nic změníti n'a rozsahu pohledávky a závazku žalovaneho, a aní žalC!bce, 
ani soudy v té příčině z ni žácLný,ah odchylných dusledku nevyvozují. 
Tím nemá býti řečeno, že by tyto otázky byly bez j'akéhokoliv významu 
s jiného hledi'ska, totiž v otázce, pokud lze na základě zvláštních po
měru 'souzeného .případu, k n,imž náleží také skutečnost projednání po
zustalnsti a k,nibovního zápisu, usoudl,t; podle § 863 obč. z"k., že mezi 
smlmrci dnšlo I<e smll1"ní úpravě jejich dlužního poměru právního tak, 
jaik to oba soudy souhlasně uznaly. 

Po právní stráneehe IPomino1uti otázku, zda by se žalobce směl 
s ú!!pěchem dnvolávati § 989 obč. zá!k. se zřetelem na doslov dlužního 
úpisu. Proto jsou taiké bezvýznamné výtky, jež v té příči'll,ě činí žalo
vaný rD'zsudku snudu' prvé stolice. Rozhodujíd jest otllen dn>hý dl1vod, 
který prvý soud uvedl prO' výrok odsumjfd. Třebas o něm řekl, že jej 
I.Ivádí jenO'm pro úplnost, nelze říd s dlOv·ola'te1em, že by procesní snud 
pro tentodmhý dťivod' neměl podkladui ve ,skutkovém dbjii, jenž byl 
v prvé stolici probírán a zjišťŮ'ván; tím méně lze to říci o soudu odvo
lacím, jenž přihJ.í.žel také j'eště k dal,ším skutečnos,lem, j'CŽ dndateč<ně 
zjistiL Hledě právě ke všem O'kolnlOstem souzeného ,přípaclu, (§ 272 c. 
ř. s.) clospěl odvolad soud ke ko'mečnéml1 závěru, že již v době uza
vře<nÍ smlouvy a poSkytn'Utí záJpl1jčky šlo přímýmsmluvcůmo to, aby 
byla prá"ní předchůdlkjnně žalobcova zia!bezpečena proti možným valu
tovým změnám, a že smluvci tehdy protO' sáhli k řf.šské měně ve zlatě. 
Toho 'pak si byli vědomi' také právní náJstupci obou smlU'vcu, dn.ešní 
splOrnéstrany, a tO' obě strany, také žalovaný, třebaže o výši a zpúsobu 
přepŮ'čHfuní se zřetellem na měnící se kmsov,ní' poměry docházelo k di
f,erencím. Právě proto, že tyto otázky, jak co do clu'l'odu právního ná
mku, t~k co clo jeho výše nemusHy stranám býti a ani nebjnly jasné, 
nýbrž že byly s jejioh hledi'sek pochjnbné a sporné, správně posoodil 
ndvolaCÍ' soud věc, i'estliže přiih\ií,žel k § 1380 obč. zák. a vyl'OuČil 
čistou novaci ve smyslu § 1376 obč. zák. Ke smí'fu mu~e d-ojí,(jI buď vý
slovným oblOustranným proMášen,Ím anebO' také ml~ky, .co,ž ani fulo
vaný nepopírá. Jde jen O' to', zcla ,j'e tu dŮ'statečný skutkový podklad, 
jejž by bjnlo mo~no ve smyslu § 863' obč. zák. ,posŮ'uditi jakn projev 
shodné vúle oboU' smluvců, tak totiž, že ony .prnjevy nebo ona j.ednání 
nelze rozumně jinak vykládati, než právě j-e'tlInm v tom smyslu, jaik to 
činí odvnlací soud. A tu žalŮ'vanýC!bracíl v d'ovolánÍ poz-ornoslt na všeoky 
možné okolnosU a projevy, aloe ponech<ťvá stranou hlavní věc, na kterou 
oba nižší slOudy ,právem kladly n,ejvětší váhu., že toti,ž žalovaný po někollik 
let od wloll' 1927 dorb'kUl 1934, to ještě také skoro pn deset I'et po skon· 
čení inflace bezvýhradně jako svůj dl!uh plaHl úroky, jež odpovíd"ly 
,požadované č,rske. Jak jinak ke tuto ,skutečno'st hodnotiti podle § 863 
obč. zák., nežli že ,proti žalobci uzmal a umával také co do důvodu jeho 
nárŮ'k alespoň do této výše kapitMu jako minimulTh, jako nejni,žší mez 
jeho nároku za nespomou! Právě se zřením na tuto dUoleži,tou Ů'kolnost 
'se žalovan,ý nemůže dovolávati rozh. č. 13193 nebo 14485 Sb. n. 5., kde 
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se nic takového nevyskytlo. Je ovšem pravda, že tuzemské zákonodár
ství ne",zmalo a neuznává obecně něj~ký nárŮ'k na dohodnocení. Na 
druhé straně však nijak nevylučuje, aby k dohodnocovad úpravě došIlO 
dohod'ou zúčas,tněných stran. Taková dohoda n.enÍ ani zakázamá, an:i za 
všech okolností v mzporu s dobrými mravy s hlediska § 879 IObč. zák. 
Jaké byly pohnutky žalovaméhn, že se odhlOdllal k ta'knvému uspořáJdání 
dl:užní";o poměru, n:en~ rozhoduií~L I kdyby. snad byl tak učinH v myl
Dem predplOkladu, ze Je k takovemu placem také právně zavázáJn ne
vedlO' by tO' k neplatnostÍ' smlouvy, kclyž Se ani netvrdí, že by byJo k ta
kovémuto omylu žalobce zavdal, podnět. Ze se ža,lovaný nemůže s úspě
chem odvolávati, na to, že snad j,ednal pod nátlal<em a z obavy pro hro
zíCÍ mU' v~p'ověď, vyvrátH již odvol,ad soud, k j'ehož dťivodum lze tu 
pŮ'ukázati stejně jako i co dO' omylu, který odvŮ'lací slOud pO'dle ok'O'l
ností souzeného případu vylučuje. Právní výv.ody O' tom, že po prámí 
strá'nce je ,nárok na úroky samŮ'sta,tn,ý a že podl]:e měny, v nIž se platí 
úroky, nebe ještě usuzova,(i na měnu, v které je platÍ!ti jistinu, a všecky 
c1'alší dů'sledky, jež tu Ž'alovaný dlO'vozuje, jsou pro ",nuClený případ se 
zřetdem na zjiiŠlěné konkretní okolnlOSti bezvýznamné, protože nehledí 
n", jádro, věd, jímž je a zůstává slku,tečnost, 1e ža'l'Ovaný, j'ak bylo ře
čeno, jako svůj dluh po mnoho let 'plaHl úroky v takové výši, jež od
povídti sllanovisku žal,C!boovu, a která výše není v žádném porně'rli 
k tomu, co by měl p],atiti' žaliov"ný podle stanovi,ska které zalstával . , 
v sourzenem sporu. 

čís. 16463. 

I. Právní moc rŮ'zsudku, který byl vydán ve spŮ'ru o placeni výživ
ného a v jehož důvodech bylo vyslovenn, že manželka opustila společ-
11011 domáCllOS! z vi~y žalovaného ~anžela, nebráni soudu, aby ve sporu 
o rozvod manzelstvl od stolu a loze Sllmostatně hodnotil a posuzoval 
skutečnosti tvořící rozvodové dŮVOdy a vinu na nich. 

ll. Pojmy »napořádný život« a »zhýralý život«. 

. Nepořádným životem ve smyslu § 109 obč. zák. je takové chování 
které se bud' v hospodářském, nebo mravním SII!!ěru odchyluje od ob~ 
vyklého způsobu řádného života. 

Z1hýralým životem ve Smyslu § 13, písm. f), rozl. zák. jest ohováni 
jež se příkře příč! podle všoobeCllých názorů stanovisku cti. ' 

(Rozh. ze dne 5. listnpadIU 1937, Rv I 1983/37.) 

K II. s'rv. rozh. Č. 5409, 6458 Sb. n. s. 

Ve sporu Ck I 22/34, jimž se nynější žalnv"ná manželkaclom<ťhala 
na ?ynějším žalobci pl"cení výživného, byl tehdy žalovall1ý manžel 
u,man ,mzsl.ldkem z'e dn.e 10. dubna 1935 ·povinn.ým plahti své man~eloe 
(nyní žal'ované) výživné 180 KčměsílĎně. V důvodech uvedeného roz-



( , 
'Ii 

- Čí·s.16463 -
1398 

sudku dospěl procesní soud k přesvědčení, že nynější žalovaná S ny
něj'ším .žalobcem nemohla sdílleti spoIečnou domácnost z viny žalova
ného. Poté dne 23. února 1935 ipodalžalobce (tehdy žalovaný) žálobll 
o rozvod manželstvío,d stolu a ],ože z Viny ·Žalované (tehdy žalobkyhě) ~ 
S o udp rvé·· s to 1 ic e mzv·edl manželství ··sporných stran z"viny 
obou stran. O ,d vo ll, a c í s o u d zamftl žal6bu. 

N e j vy š ší s o u d uložil odvolacímu soudu, aby o odvol~ní znovu 
rozhodl. 

Důvody: 

OdvolaCí súud zamítl žalobu o' rozvod manžel·stvíspomý'ch stran 
v podstatě 'z· toho důvodu, že v předchozím sporu Ok I 22/34, v němž 
se nynější žalovaná na nynějším žaJobci domáhala placení výživného, 
byla již pravoplati1ě rozhodnuta otá7Jka hlubokého rD'zvratu rnanždství 
"parných stran, o kterýžto důvod se jedině opírá též ža,loba o rozvod 
od stolu a .lože a viny na něm. Míní, že men'wpaďeným rozsudkem od
volacího· ,soudu z,edne 11. ledna 1935, Co 456/35, lehož sprilvn,o.st ne
může již býti podle § 411 c. ř. 's.přezkoUlmávána, bylo jednou ípro vždy 
vysloveno, že k zruš,ení manželského 'společenství sporných stran došlo 
toliko zaviněním žalovaného (nynějšHl'o žalobce), a že nyn.ější žallo"a;ná 
na zrušení ,mamžellského spoliečenství. neměla žádné viny, čili j-i,nýlmi 
slovy, že hluboký ro'zvrat manželství zavinil žalobce výhradně sám. 
Od"olací soud míní dále, že procesní, ·soud nepoah ybil, když skuteč
nosti, které se sběhly za manželského spo,lečenslví spomých stran, 
znovu rotbíml a řeši'l a dospěl, při toom dokonce k závěrům docela jiným, 
ježto to" CO' s,e stalo mezi spomýmistranami až do okamžiku jej.ich 
rozchodu, jest výše uvedeným rozsudkem vydaným ve sporu o vyživné 
definitivně vyřízeno. PřÍ'čí se prý prá'vnímu citu a vůbec úsadám práva; 
aby o téže' olt<izce bylo' - mimo případ obnovy řízení,- rozhodo
v{mo cl,va:krát.Odkazuje při tom na rozh. ,č. 4686 Sb. n. ,s. Leč tento 
názor odvolacího sCl'udu, je mylný, a odkaz na dotčené wzhodnu.tí nej
vyššího soudu. s'e nasoUlzen:ou věc nebodí. Odvo]:aci :soud si'llieuvě

do mil, že; pro užití zásady vyslovené v § 411 c. ř. s. o právní mod, fG'Z

sudku s,cMzí tu totožnost nároku v obou řečených sporech. Neboť 
nárok žalo'vané na placení výživného' manželem se t:,'kal d,ů,vodnosti 
manželčína oprávněnf. na po'skyto,vání výži,vného manželem v penězích 
-'- 'které za trvání m<lj]ŽJejského svazku. může zpravudla požadovati to
liko in natura, ~ v penězích pak jen tehdy, je-li opuštění společné 
domácnosti o'důvodněnO'. Šlo tedy ve SpOTU o výživné o pO'sou:~ení dů
vodno,sti: olPuštěníspolečné domáonosti, - kdežto ve sporu O' l'ozvod 
jde o po'sollzení c1ůvodinosti uplatněných rozvodových důvodů. Proto 
není prvý nárok tO'tnžný s nárO'kem druhým. Právem proto prvý soud 
prováJděl a hodnotil v rozvodovém sporu důkazy stranami n,abidnuté 
k prokázání. ak.1lyvráicení sporného nároku na vysloveni rozvodll ma:l1-
žel·stvÍ. Odlvól"CÍ soud naopak pochybil sám, když pro svůj Mioťá'uve
den'ýmylltlý názor nevyřídil odvolání žalované v dalších směřebh', po
minuv též zcel'a vývody, které žaloboe ,uplatňoval v odvo,lacím sděleni 
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\. při,čině žalobniho nároku. DovO'lací řízení je tudíž kusé a bylo proto 
dovolilní žalobcovu vyhověti a vrátiti věc odvolacímu ,soudu, aby ° od
\'olánÍ< znov'a ra,zhodl (§ 510 C. ř. s.). Pn právní stránce se ještě c1od<ivá, 
že je přisvědčiti dovolateli, pokud vytýká odvolacímu soudu nespráv
nost jeho názoru, že se pojmy >>nepořádný život« ve smyslu § 109 
obč. z<Í'k. a »zhýralý život« podle § 13, písm. fl, rozl. zak. úplně kryji. 
nebOl >>nepořádný život« nemusídosaho,vati stupně, jak jej má na 
mysli řečné ustanoveni fO'zluloového zákona, aby proň bylo zrušení man
želského svazku nezbytné nutné. Pojem »zhýralého života«, i'ak byl 
vyložen v rozh. Č. 4509 .a 6458 Sb. n.s. ztěles.ňuje v sobě jednání, jež 
se podle vš,eobecných názorů příkře :přiči ,stanovisku cti, tudíž jednáJní 
nečestné a zn",mená tedy daleko hrubší vybočení z mezí hospodárnO'sti 
nebo dobrých mravů, než jak po'žaduje § 109 obč. zák. s hlediska pojmu 
»nepořádného« živola pro vyslovení ;pouhého rozvodu manželství" maj-e 
tu na mysH takové chovtuní', které se bud' v hospodářském, nebo. m'av~ 
ním směru od:chyluje od obvyklého 7Jpů'sobu řádného života. 

čís. 16464. 

PředčasnO'st žalO'bnlho nároku spoluvlastníků na vydání poměrné 
části výtěžku proti společnému správci věci před slorenlm účtu, () něž 
se zároveň žaluje toutéž žalobou. Nelze z cel a vše o b e c n ě připus
titi, aby bylo možno teprve pO' plnění woženém částečným rozsudkem 
pokračovati v jednáni a rozhodnouti o dalších žalobních nárocích, ze
jména tehda, kdyby bylo lze dalšl žalobni nároky přesně udati tep rve 
na základě plněni podle částečnéhO' rnzsudku. Obdoby výjimečného 
předpisu čL XLII, odst. 3, uvoz. zák. k c. ř. s. nelze užiti na jiné případy. 

(Rozh. zedlne 5. Ji.stopaclu 1937, Rv 11440/36.) 

Žal"j.icí spoluvlastníci domu Č. p. 1 v K. se na žalovaném spolu
vlastníku domáhají' žalobou, aby bylo uznáno právem jednak, že }est 
žalovaný po,vinen :složiti do 14 dnů účet o správě uvedeného, ,domu od 
1. července 1928, }ednak zaplatilU žalobcům úhrnem 142.380 Kč s pří
slušenstvím. Ni· ž š í so u d y uznaly podle žlaloby co do složení účtu, 
v příoči:né zaplacení požadovaných čás,tek zamítly ža'lobll, o d vol a c í 
s o' u od z těchto d II v ° cl ů: Nesiprávné právní' posouzení vě'eisiP<ttřL1je 
odvol'ání v tom, že prvý soud učinil nárok na placení závilsTý111 na lom, 
aby byl předlo'žen účet o správě domu, ačkoli prý slo:žení účtu není 
předurčující pro nárok ina placení, jak iP,IJne z toho, že žalobci trvali 
na svém nároku přes vzájemné nároky n<l!mítané žalova:ným k zapcí
čtení. Soud 'Odvolací nesdílí názor odv'Ůlatelů. Účtem Qo správě má býti 
zjištěn'o a vykáz<Í'ITo, 00 přísluší tomu, jeho'ž majetek d~uhý spra'-'uje, " 
co .pHslu,Ší zase správci ze správy majetku. Nárok na slož'ení účtu je'st 
tudlÍ'ž prostř'edkem k uznání, a zji'štění vzáj'emnýoh majetkoprávních ná
roků a záv'azků. ŽalobCi sami "činili pod!mí,nkousvého nMol<iu na :pl'acení 
ze spol'ečenského poměru dřIvější vyúčtován,i přijmll a výloh s tímto 
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pamětem souvisících tím, že se domáhali složení účtu o Siprávě domu. 
Tím uma,]i také žalo,vaného za správce společného domu. Pčedpol<1a
dem za'žalování nároku na placení z poměru společenského jest nutné, 
aby se žalobci o vzájemných nárocích žalovaného vyjádřili tak, aby 
bylo patrno, že u,pla,tňují jen k o 'll e Č on Ý nárok jako výsledek spole
čenského poměru. Žal-obní nárok na, pJ;acení se v souzeném případě týká 
celknvého výn'Osu domu a nejde stlad jen o jedno'tlivé úkony, takže si 
ža.Jobci činí nár'Ok na veškeré ,příjmCV, ač jest zř,ejmé, že žalovaný 'j"'ko 
zmocněnec podile § 837 obč. zák má námk na náhradu všech účelných 
výl'Oh a nál<lad:ů a má právo si j,e srazitii z příjmu. A když bCVlo pravo
pJ-atně rozhodnuto, že jest žalovaný povinen složitil řádně účet, j'e proto 
vyčkati napřed :plnění l'Ohoto výroku a právem prolo 'Prvý soud další 
nárok ·toho času zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nev)'hověl dovolání. 

D ů vod y: 

Nellze pochybovati atom, že s·e jak nároky ža,]obců uplatň'Ov<Lné 
proti žalo'vanému, lak vzájemné nároky žalovaného, namítané k zapo
čtení, tÝ'kaj;' vzáÍ'emného, vypořádání poměru bezi spoluv,j!,~s,tnlky (srv. 
§ 839 obč. zfuk.). Netřeba pešitiotávku, zda se mají spoluvlastníci vždy 
za účel,em v}'po'řádán:r vzájemných nároků domáhati nej,prve na správci 
s'P'0I~'čného maj1etku řádného vyúčllovánú (§ 837 obč. zák.) a zda se 
teprv'e na základě tohoto vyúčtování mohou domáhati vydáJní výtěžku 
(.poměrné jeho části), či zda i, hez ,předchozího vyúčtování mohou ža
lovati přímo' .a vydání vý,tě~ku. Vsoulené věci 'se žalobci razhodrli pro 
vymáJhání řádného vyúčtováni především na žalovaném a teu, nárok jim 
byl pra,voplalně přisouzen. Že žalobci trvali n!a tom, aby byl žal·ovaný 
uznán ,povi:nným sl.ažm vyúčtovwni, jes:t viděti z toho, že nevzaJi. tento 
žalobnlí námk až do konce ústního' přdičenf vpět (§ 237c. ř. s.), ba 
naopak ještě při- posledním ús~níní jedn,ání ze dne 5. října 1935 zdů
raznil právní záos,tupce žallobců, že ž,J!!,ovwný dosud nesložil vyúčtování 
a ~e jeho přednes v přípravném spi,sul nelze ,považovali za vyúčtování. 
JIž V žalobě uvedli žalohci, že nej:sou sto udati přesnou výši: nái'em
néh!o, jež žalnvaný vybral od náj,emníků, a že zažalovail1ou čálstku opraví, 
až žalovaný složí. účet. NepráJvem proto zdůrazňují žal'Obci v dovolání, 
že sl'o~ení, účtu nebylo v souzené věci předurčujíCÍ' pro rozhodnutí o ná
rocích žalobců proti žaloyanému. Pokud žalobci poukazují na 10, že se 
za sporu situace změnil!a, ježto žalobci "jistili smlouvy uzavřené žalo
vaným s nájemníky, a, že také mohli u",és,j,j přesné úd"je o od~koclněni, 
míní tím palmě výpočet týikají'Cf se zažalova:Thých n"mku jen za určitou 
d"lbu (od 1. říljm 1932 do konce září 1935). Jím však byla objasněna 
jen výše poožadavku ža,lolbců, nil<oliv však i jejkh vzájemných záw;zků. 
HI:edk na povahu po:žadovaný,ch nároků a se zřením na námi,tky žalo
vanéhO' jest v souzené věd trvaki na tom, že j,e:st vyčkati složení vy
účtování, žalovaným, aby mohlo bý'ÍÍ jednáno o dalšich náro,cích ža-
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lobců. Jde nyní o to, zda byla žal'Oba, pokud se domáh"la na žalova
ném pl&ceni, právem nižšÍ1mi s.oudy pliO t,entokrMe zarnirtnuta,' či zda 
b)'lo v)'nésti jen částečný mz'Sudek ,o žalovaným uznaném nároku na 
sl!ožení účtu. Dovolad soud má za to" že vynes'ení částečného rozsudku 
pro uznání n:ebylo v somené věci na mi'stě, j:ež(o částečný rozsuclek lze 
vynésti z á s ad: n ě jen o. z cel a s a m o s t a t n é č á s t i, vyňaté 
z celého žalobnílho žádáni'. takže se k této vyřízené čás,li soud ji:ž vůbec 
nevra,cí. Nelze zcel'a všeobecně d'OpustHi, aby bylo teprve na základě 
plnění podle čásltečnéh:o: rozsudku možno pokračovati v jednání a roz
hodnouti 'O daJ"ších žaolobnúch národch, zejména kdyby bylo lze další 
žalobní nároky přesně udati teprve na óklad,ě pl:nění pod!'e částečného 
rozsudku. Doy·olatel poukazuje na předpis čl. XLII uvoz. zálk. k c. ř. s .. 
jenždo,pouští v třetím odstavci:, <vby .u:r6té vylčení I'oho, co má býti 
podlle žal'(jbcovy žádosti vydán·o, bylo vyhrazeno, až by b)'1 učiněn pří
sežný údaj o jmění,. P,odl'e rO'zhodlnuotí nejvyššího soudu. uveřejtlěnébo 
pod Č. 16005 Sb. n. s. je v přúpadě tam řešell'l§,m v}'d",ti z<rUm jen 
částečný rozsudek o žalo:bní žádosti na složení vyjevovací přísahy a 
podle § 190 c. ř. s. přeruši'ti ří,zeni ožalobní žáJclosU n.a vydání dokladitt 
Leč předpis třetího od.Mavce čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. jes'!, jak se 
i v onom 'rozhodnut! zd'ůrazňu:j:e, výjimkou, z předpisu § 226 c. ř. s. 
° určit'Osti žalobn';' prosby. Takový výjimečný :před-pi,s nelze obd:obou 
rozšiřovati i na, případy jiné a tudí'ž anli, na soulZený případ. Nebyly 
proto v souzené věci splněny předpo:kl<ldy ,pro vydání čá'slečného roz
sudku. 

čís. 16465. 

Přešel-li závazek, přispívati okresu určitou částkou na zúročeni a 
umoření zápůjčky až do jejího úplného umořeni, se zavázané akciové 
společnosti fusí na jinou akciovou ~olečnost, jest tato společnost za
vázána k plněni, třebaže převzatý podnik zrušené akciové společnosti 
prodala. Jest nezávažné, že za onen závazek ručí i nový nabyvatel pod
niku. To, že se oprávněný obrátil ° plněni závazku na kupíte\e pod
niku a že po dcl.ši dobu proti nabyvatelce podniku nenastupoval, ne
znamená propuštěni nabyvatelky z onoho závazku a souhlas s jeho 
výhradným převzetím kupitelem podniku. 

(Rozh. ze dne 5. Ii:stopact:u 1937, Rv II 446/36.) 

Prohlášen;:m ze dne 21. červen oe 1894 s,e Arnošt H. st. zavázal. při
~pív"ti za sehe a své nástulpce v držen.i továrny čp. 1 ve V. a fi.rmy B. H. 
bývalému: samosprávnému okresu z-,skómu na zúročení a úmor zfupůjčky 
280.200 zJ. r. č., sjednané uved'enÝ'm okres.em při sta",bě mí:s'tní dráhy 
z Č. clo M. na zallwupeni' kmenových akdí ll'vedené dráhy (tak řečený 
subgara,nční příspěvek). Tento sulbgaranónf pří's:pěvek skulleaně pl'atili 
jak Amo'š-t H. Slt., tak jeho nástupci: v držbě do!č,ené továrny, a to po
stupně Arnošt H. mJ., potom Akciová společnost "P-ské papírny« a po 
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ní zalovaná akciová s,;JOlečnost »0.« až do polovice mku 1928. Od 
převzetí továrny společnosti »P-ské papírny« byl placen příspěvek ve 
ví'ši 5.000 Kč ročně. Továrna čp. 1 ve V. byla roku 1928 pr,odána ko
manditní, společnosti Sch. a spol Arnošt H. st. byl vlastníkem pouze 
jedlOé polovice uvedené továrny, kdú,to jeho shora uvedeným nástup
cům náležela celá továrna. Dědicem Arnošta H. st. a majitelem továrny 
ve V, se stal jeho syn Arnošt H. ml. a, ten převedl roku 19:10 dotčenou 
továrnu se všemi aktivy i pasivy d'O vlastnidví no'vě zalo,žené akciové 
společnosti »P-ské papírny«. Tato fi,nma zan'ikla roku 1922 fusÍ se žac 

lovanou a,kciovou společností ,,0.«, která přévzaJa všechna a'ktiva j pa
siva, Do práv zni-šeného samosprávného okresu z-ského vstoupil roku 
1926 žak"jící okres P., prohlášení- Arnošta H. st. bylo žalujídmu okresu 
odevzdáno, všechny modalHy zápůj-čky i se subgarančním závazkem 
byly dohlécladm úřadem schváIeny. Při odevzdání továrny ve V. roku 
1928 oznámilla žalovaná firma Feli-xi Sch., společníku komancli,tní spo
lečno"ti Sch. a spol.,. že k dalšímu: placení subgarančního příspěV'kw ;e 
povinna kupiltelka, což Felix Sch. vzal na vědomí'. Tvrdíc, že se žalo
vaná iirma zdráhá platiti od 1. července 1928 uvedený subgara:nční, pří
spěvek, domáhá se žalující, okres P. placení onoho příspě\"ku od 1. 
ledna, 19311 do 31. prosince 19G1, t. j. částky 15.000 Kč s přís!' Soud 
prvé stolice uznal p.odle žaloby. Dův'ody: Z loho, co. shora 
uvedeno, vyplývá, že prohlášeuí Aro-oš'ta H. s't. ze cine 21. července 
1894 bylo samosprá\"ným okresem z-ským přijato a že takto byla uza
vřena platná smlouva. Mimo to' dla-I- z-ský okresl konkludentn.ím čínem 
(§ 863 obč. zák.), t. j. přijetím placeného příspěvku najevo, že poklá!dá 
Arno5ta H. st. za zavázaného. Z obsahu prohlá,šení vyplývá, že jde 
o sm!euvu jednostrannou v tom sm)'s:lu. že úvazek vznikl toHko na 
straně Arnošta H. st. Z-ský okres sám se k žádnému; plnění nezava
zoval a j,sou tudíž lkhé vývody žalo'vané fi,rmy o závi'slosti smlouvy 
na uží~ání hospodářských výhod uvedené mí,stní drirhy. Závazek 
Arnošta H. st. je :pl'atný, pokud se za'váza,l k plnění subgarančního pří
spěvku za sebe. Pokud se za,vá!za\ za své nástupce, šlo, by na jeho 
straně o smlouvu podle § 880 a) ohč.,zák. Takováto smloulva' váže však 
slibllljlícího jen k dos,thičinění pouze tehdla, zaručil-Ii s,e slibující za vý
slediek (Sedláúk, Obligační právo I, str. 126, rDZh. Č. 5164 Sb. n.. s.). 
Ze znění prohlášení nelze soudHÍ, že by se ArnoM H. st. chtěl zaruči,ti 
za to, že jeho nástup-ci budou subga-ran,č'ní příspěvek skutečně platiti. 
Při nejmenším je to pochybné a tu, podlle vykládaciho pravidla § 915 
obč, zák. jest míti za to, že Arnošt H. st. chtél vzí,ti na sebe závazek 
spíš,e menši než větší. Nevznikl tudh pla'lný závazek v té části prohlá
šenÍ'. y níž se Arnošt H. 8't. zavázal za své nás1tuipce. Platný závaz'ek 
Árno'šta H. st., jímž se zavázal k pl3;cení subgarančního závazku za 
sebe, je obsahu majetkového, j'est obN,gačn'im závavkem, jehož exi'stence 
n,ebyltt spjata s osobou Arnošta H. st., jak je patrno' z obsahu prohláš'ení, 
v němž Arno-št H. st. svoluje k vklad\! řečeného z"v'azku a k jeho 
změně ve věcný závazek. Proto přešel tento závazek liniversální ,suk
cesí na jeho dědice Arnošta H. ml. a s toho převzetím v,eškerých aktiv 
a pa'siv to'vámny ve. V. na dal'ší <j-eho právní zás1tupce, lud:íž i na žalo-
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vanou firmu. Žalovaná a její' pfedchůdci skutečně p-!ati:1i subgaranční 
přispěvek a tak konkludentním činem uznaI-i jeho platnost. V souzené 
věci jde o to, zcla žaloviVná jest dosud' povinna k placení subgarančního 
pnspěvku resp. z jakého ,právního důvodu se na níl žalující okres do
máhá žalobnfbo návoku. O nárok z náhrady škody nemůže jíti. Ten právní 
důvod by mohl v)'cháze-ti nanejvýše z tvrzení žalujícího okresu, žeža
lovaná opomi'nula při prodeji továrny ve V. převéstisubgaranční zá
vazek na svého nástupce, avšak toto tvrzení je tím, co s.hora uvedeno, 
vyvráceno. Ostatně by byl nárok z náhriVdy škody promlčen, poněvadž 
tříletá promlčecí doba ji'ž dávno uplynula. Nárok z bezdůvodného obo
hacení nebyl ani ve ,sporu tvrzen a z povahy věci vyplývá, že žalovaná 
nebyla nijak obohacena. Rovněž nemůže jíti o assignaci, poněvad'ž ta 
bv se mohla v ohsahu uvedeného prohlášení opí,rat! toHko o tu, jeho 
čás.t, v níž s'c mluví o závazku nástupců. Ten závazek týkajíCÍ: se ná
stUipCLÍ je však,jak shora vylo,ženo, neplatný. Přes,to soud žalobě vy
hověl se zřením na tyto úvahy: Právní jednání, jímž žalo\Caná převzala 
továrnu ve V., je .převzetím podinikui podl:e § 1409 ohč. zák, který st'1-
noví zákonné ručení přejímatele podniku za jeho dluhy. Je nes:pomé, 
že žalovaná osubgarančním závazku věděl,a, a z povachy věci plyne, 
že do,tčený závazek n"ležel' ok tová!rně ve V. Rovněž komandttní spo
lečnost Seh. a spol. ručí- podl,e § 1409 ohč. zák., poněvadž je zjištěno, 
že též ona věděla při převzetí podniku o s.nh-garančním závazku. 2:a,10-
vaná není však ze suibgarančníh'O závazku propuštěna, p·oněvadž podle 
§ 1409 ohč. zák. jest do'savadní dlužník clále vázán, dokud nebyl z něho 
propuštěn zvlá'štnim ,prohlášením, třebas jen konkluclentním (§ 863 
obč. zák,), anebo zvláštní úmluvou stran (§ 1410 obč. zák., rozh. Č. 5397 
Sb. n. s.). Takovéto konkludentní jednání, by bylo v souzené věci ,přijetí 
plateb na suhgaranční závaz'ek. Kdežto však při dřivějškh převodech 
subgarančního závašku přijal žwlující okres pnspěvek .od přejímatele 1 

taM daInlaje~o, že dosavadního dlužníka propouštf, nebyIo tomu ta:< 
při .převodu továrny se žalované na kom. ,~poIečnost Sch. a spol. Od 
ní žaluuíd okres ;přílspěvek nepřijal a tudiíž nepropmtil žalovanou> kon
klu.ckntním činem ze závazku. Trvá-li ručení ža:l:ované Herny za dluhy 
převzaté továrny ze zákona, jsou liché její námitky, že platnost úvazku 
k placení subgara;;čn,ho příspěvku je závislá na, diržbě jovámy. Z ob
sahu řečeného prohlášení nelze so'll'd!iH na takovouto závislost. Je proto 
žaloba dúvodná. O d vol, ac í s o ll' d potvrd:il napadený rO'lsudek. 
D ů vod y: NenÍ' po~hyby .o tom, že' AmoM H. sl., jak tomu nasvědčuje 
ohsah řečenéhO' prohlášení O' převzetí závazku k placení sulbgaranoního 
přÍ'spěvku, skute,čně zamýšlel a chtěl býHosohně zavázán jen jako 
spO'luvlastn.ík tovMny č. p. 1 ve V. a majitel fy B. H. a že jen v tom 
směru chtěl zavázati k placení phSlpěvku sebe i své nástupce. Byla by 
zajisté odůvodněna povinnost k pllťcení pří'spěV'ku Jen, u do'ča,sného 
c1ržiltele tov"my ve V. 3; firmy B. H., kdyby byIo došlo ke kníhovnímu 
vkladu zirs1avního práva pro onen závazek na továrním objElktu. Ne
došlo-li k němu, ať už se tak stalo z důvodu jakéhokoHv, a Arnošt H. s:t. 
přece závazek vyplývajíd z onoho prohlášení pInn a předchůdce žalu
jícího okresul okres z-ský od něho přijímal, stal se onen původně též 
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věcně pojímaný závazek jen oSQbním majetkovým jeho závazkem, a 
ježto byl převzat na dobu až d'O úplného zaplacenI zápůjčky 280.200 
zl. r. č. bývalého samosprávného okresu z-ského na s·tavbu místní 
dráhy z Č. do M., přešel uniV'ersálnÍ' sukcesi na Amošta H. ml. Stejně se 
tamti t<>k má i -00 do dalšího předpokladu tui:padeného rozsudku'. Správný 
jest i předlpoklacl, že žalovaná nebyla konk.Juden,!ním jecllnáním propu
Š!těna, «č po něko'l'lk let pO' prodej·i továrny roku 1928 neby}a až do r'Ok" 
1934 k j-eho pl«ce'11Il vyz'váJna,. Jen· z toho, ž·e žalu'jíd okres n,ežádal na 
žalované po několik let příspěvek, nelze ještě u'suwvati n.a vzdání se 
práv" požadovati ona žalované jeho zaplacení. To by bylo možno před
pokládati jen tehdy, kdyby nástuipkyně žalované v držení továrny ~.e V. 
mí,sto níl pl'atil'a subgarančnI p.ří'spěvek. To Se však nestalo. Osobnt ma
jetkový závazek Arn'O-šta H. sL resp. jeho děc1ÍIce Arnošta H. ml. přešel, 
jak prvý soud zjisti'l, převzetím jeho veškerých aktív a pasiv "kciovou 
společností P-ské papírny na tuto firmu samu resp. byl jí převzat do
pj,sem z 3. hřema 1911. Tímt'O pčevzetím záva~kll posledně uvedenou 
firmou., kteréž byl'O p-řijat'O bývalÝlm samosprávným .okre·s,em z"ským, 
který odl ní pří,sipěvek přijímal, byl po,clle názoru oclvol«cího soudu onen 
půV'odní' o'sobn,í závaz'eok vlastně konsUtu!O-ván jaJko záv«zek firmy, tedy 
závažek poclnikový, který pak fu"í přešel na žalovanou a j-ejž také sku
tečně pl'aJtila až cřo 30. června 1928. Žalovaná sice továrnu ve V. prodala 
firmě »K'Omanditní společnost Seh. a spol.«, a měl pro·to hledíc na usta
novení § 1409 .obč. zák přejíti na ni i, podnikový závazek k placeni 
subgarančního příspěvku plaoenéhO' její .předchi\dkyní (žalovanou). 
Ježto nynější' držitelka plnění závazku odmítá, právem se domáhá ža: 
lu'jki. okres placení· subgarančního' pří,spěvku na žalované podl.e §§ 140:0 
a 1409 obě. ",k., poněvadž žalovaná ji z onohO' závazku nepropu:s-tl.la 
ani ,se hO' 'nevzdal'a tím, že s,e několik let jeho plnění nedomáhala, jak 
bylin ji'ž shora vyloženo. 

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

D ií vod y: 

Nejvyšši soud, přezkoumav nap",óoený rozsudek v mezích davobdho 
návrhu, neshleda,1 zákallného důvodu, "by. byl změněn (§ 510, O'dst. 3, 
c. ř. s.). K vývoclům davolánístačí uvésÍ!: t010': 

Podle prohlášeni ze dn·e 21. července 1894 se Arnošt H. st. zavázal 
'j<1ko spoluvlastník tavárny Č. ip. 1 ve V. a majitel firmy »B. H.« ~.a 
sebe a své nástupce v držení tov·árny č. p. 1 ve V. a h~my »B. H.« pn
spívati! okresu z-skému na zúročeni' a úmar zá:půjč'ky až do úplného 
j'ejíha umoření neb zaplacenJ ročně čá'stkll,,2.500 zl. r~k?us~éh~ čís!::t 
nepřesahující. Ani doslo'v uvedenéh'O prohlas-em nevylucuje usud~k, ze 
tu nešlo o závazek tO'lik'Oosobní, nýbrž zár.oveň o závazek podomk'Ovy, 
když se Arnošt H. st. zavazoval jalka spoluvlastn.j'k to·vámy a maíitel 
firmy »B. H.« nejen za sebe, ale i za své ná'stupce v držení tavárny a 
firmy »B. H.«, a ta bez nějakéhO' omezení až do Úoplného zaplaceni neb 
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lIll10ření zá:půjčoky okresem uzavřené. Podle zji·štěni nižšich soudů pře.šel 
řečený závazek universální sukcesí' na Ano-ošla H. mL jako dědice, který 
byl pak sám jediným majitelem továrny i firmy »B. H.«. Arno·št H. ml. 
rokli' 1910 převedl továrnu ve V. a celý závod firmou »B. H.« provozo
val'Ý se všemi, aktivy a pasivy na nově zalaženau akciovou společnost 
"P. papÍ-rny«, čímž také na ni přešel i záv,azek k placenídJotčenbho sub
garančniho přispěv;ku, který byl také tou'Ia, ackdov;au společností převzat 
jejím dopisem ža·lobci zaslaným ze cine 3. března 1911, což ža10bce vzal 
na vědomí. Tato "kCÍ'ová společnost zanikl·a pak raku 1922 fusí Se ža;lo
vanou akciovou~polečností" 'která převz"la všeohna joejí akH"a a pasiva. 
Akciová společnost »P. papírny« plati.!a p"k subgaranční pří.spěvek až 
do roku 1922 a pa provedené rUlsi, zapmvoval<L l'ej žalova,ná akciová 
společnost až do raku 1928, kdy v srpnu prodala továrnu ve' V. koman
ditni společnosti Sch. a .spO'I. ve V. Podle nesporného zněn.í dopisu 
z 3. hřezna 1911 odp.ověděla akciová spoJečnos't »P. papírny« samo
správnému okresu z-skému, když okres požáda,1 dapisem ze dne 3. února 
1911 fi,rmu »B. H.« o zapl«cení dospělého subgaranočního příspěvklt, 
že za firmu »B. H.« vzala na sebe pa'vinn.ost platiti úrok a úmor z ko
munální zá:půjočky na stavbu místní dráhy v částce 5.000 K račně, před
,pokládajíc, že na n.i přejd'ou veškerá práva· z této záležitosti· při~lušící 
firmě »B. H.«. Již uvedená zji'štění odiív;oclňují závěr 'Odvolacího soudu, 
že se závazek k placení subgar:mčnílho přIspěvku, byť i, původně byl 
záva·zkem os·ahním, sta-I' též záva7!ke:m podnikovým firmy akciové ·spo
I:e-čno.&ti »P. papírny« a že jako podnlka,vý závazek pak liusí přešel 
na ža.l'Ovanou, « tO' s tím účinkem, že také ona nabyvši padniku; podle 
§ 1409 obč. z!>k., mči·ta za uvedený podmikový dluh nedílně s dřDvějšími 
jeho vlastn.íky, a nezáleží za,tím na tom, zda vedle nich a žalovalllé ručí 
za dluh také nový na;,byvlttel padniku. Že by žalovaná byla 2iProšténa 
tO'hoto svéhO' závaz,ku; konkluclentnim činem žalobcovým, ndze vyvoditi 
z úvwh, které žalovaná pro svůj názor v té pří.čině ulplatnoi.la. Uváží-li 
se t.oti·ž všechny okolnostÍ' případu:, tu ani z toho, že se žalobce napřed 
obrátil na kupReloku továrny O> plnění úvazku a že po cleMí d'Obu proti 
ža'lované nen·a:stupoval, ndze ještě beze všeh'O usuzovati (§ 863 obč. 
zák.), že tím dal ;nepochybně n.ajevo' souhlas s pr<lpuštěním žalovan'é 
z onúhú záva~ku a s jeho výhraid!1ý:m převzetím kuipite1:kau tavárny, 
o niž QoS.tatně ani netvrdí, že by s ní ža'lobce učinil' o t'Om nějaké uj.ednání. 

čís. 16466. 

]de o převzetí dlubu ve smyslu § 1405 obč. zák., jestliže nabyvatel 
ujedná se zcizitelem nemovitosti (její ideální části), že přejímá jeho 
dluh u hypotekárního věřitele zástavním právem na nemovitosti zaji
štěný, a hypotekámi věřitel projevi s tímto převzetím souhlas. Takový 
souhlas je spatřovati též v zažalováni pohledávky protí nabyvateli ne
movitosti. 

(Rozh. ze dne 5. Hstopadu 1937, Rv II 515/36.) 

Srov. ra2lh. Č. 9944 Sb. n. s. 
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ZaJ!ovaná koupila od svých rodičů Františka a Františky Z. za 
9.000 Kč ideální polovici domu č. p. 21 v K, kterou oni nabyH koupí 
od žalobkyně. Kupni cena, za niž žalovaná koupila dotčenou nemovi
tost, byla zaplacena převzetím kníhovního dluhu 9.000 Kč. Později ža
lovaná prodala uvedenou polovici nemovitos,u svému otci Františku Z. 
za 8.000 Kč. Proti žalobě, jíž se žalobci domáhali na žalované zaplaceni 
9.000 K·č s přísl. z toho důvodu, že žalovaná převzala při koupi ideálni 
polovice domu, na niž byla zažal'Úvaná pohledávka hypotekárně zaji
štěna, závazek zaplatiti žalobkyni za,žalovanou její pohledávku, namitla 
žalovaná, že není již kni,hovni vlastnicí uvedené části domu Č. p. 21 
v K, nybrž že knihovnim vlastníkem domu jest František Z., který jej 
sám svého času koupil od žalobkyně, a že proto nemčí ani jako' 'Úsobni 
dlužnice. S ° II d P r v é s t o I i' c e zamítl žalobu. D ů vodo y: žal'Úb
kyně jest patmě názoru, že p'ř'evzetí pohledávky 9.000 Kč ža·lovanou 
bylo převzetím dhtlhu ve ,smyslu § 1405 obč. zák., leč o' převzetí dluhu 
lze mluviti jen tehdy, jestliže bylo úmys;]emsmluvců, "by na mí'Stě do
vadního .cllužnÍlka naMoupil za souhlasu věřitelova dlužník nO'vý, aby 
aspoň jeden ze smluv;ců ozn1ÍJmi!: věři-leli převzetí dluhu. "by věřitd mohl 
projeviti 'Souhlas s tímto převzetím a aby věřitel 'Souhlasil s tím, aby na 
mí'stě dosavadního dlužní,ka nastoupH nový dlu2mík Vsottlzené věci není 
všaJk potřebí, 'Obírati se o,tázkou, jaká tu byla vůle smluvců a zda sml.uvci 
oznámili žalující věhleke, že žalovaná převzala kttlpní smlouvou z 13. 
února 1932 pohled!ávku 9.000 Kč k placeni a zúročeni, stačí poukázati 
na tO', že žalobkynin souhlas s převzeHm dluhu n'ení' prokázán. V tom, 
že žalobkyně poda'la žaLl-obu na žalovanou) nelze spatř,ovati 'souhla's 
s tím, aby žalo'vaná převzala dluh na místě dosavaďnÍ'Ch dluž'níků (viz 
vývody Ehrenzweigovy k § 1405 obč. zák.). Jest tedy pokládati usta
novení uvedené kupni .smlouvy o převzeti žalobkyniny pohledávky Ža" 
lovanoU' toliko za, převzetí ·splnění ve smyslu § 1404 obč. zák. Není proto 
žalobkyně oprávněna k žalobě proH žalované. O d v ol a c í so II d po
tvrdil napadený rozsudek. 

N ej v y š š í s o II d uznal podl'e žaloby. 

D ů vod y: 

Podle zjištění nižších sOUIClů prodala žalobkyně smlouvou ze dne 
2. prosince 193'1 polovid svého ideálního spo.luvl"stni,ckého díLu na 
domě č .. p. 21 v K man~elúm Františku a Františce Z. za 9.000 Kč. 

Kupní' cen" s 5% úroky od I. ledna 1932 byla na ideálním dílu pro
daných nemo'litostf zajištěna ve pwspěch žalobkyně právem z,"stavním. 
Smlouvou ze dne 14. února 1932 zci'zili mamželé Z-ovi j'im vlastnickým 
právem patříd ideální dí,l n" dooměč. p. 21 v K své dceří, žalované 
Fr"ntišce Z: ml., která převzala kupni smlouvou i povinnost zaplatiti 
žalobkyni kupní cenu 9.000 Kč s 5~!o úroky ode dne I. ledna 19:32 na 
koupených nemovHostech knihovně zajištěnou. Tím, že žalovaná pro
hl,c,si1a manželům Fra:ntišku a Františce Z., že přejímá jejich dlul] u ža-
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lobkyně, a tím, že ža,lobkyně s tímto př.evzetím .projevila souhlas, doi11o 
k převzetí dluhu podle § 1405 -obč. zák. Názor ni,žších soudů, že ža
lobkynin souhla's nebyl prokázán, je mylný, poněvadi.i' nejpozději tím, 
že žalobkyně pohledávku zažalovala, dala najevo, že s převzetím dluhu 
souhlasi (srov. rozh. č. 9944 Sb. n. s.). Je proto žalobní nárok na prá:vu. 

čís. 16467. 

Komu byl udělen ve vnucené dražbě pouze příklep k věci hlavni 
(k pozemkům a budovám na nich vystavěn~'lt1), jež sama bez příslu
šenství byla předmětem držby a odhadu, nenabyl přiklepem. vlastnictví 
i k strojovému přislušenství věci hlavní, třebaže knihovní poznámka 
podle § 297 aj obč. zák. pozbyla p-o příklepu účinnosti. 

Vydražitel hlavní věci nenl v takovémto případě oprávněn k žalobě 
podle § 37 ex. ř. na vyloučení věci z exekuce, vedené na stroje a zaří-
zeni podniku věřiteli dřívějšího vlastníka hlavni věci. , 

(Rozh. ze cine 5. Hstop"c\,u 1937, IRv II 704/37.) 

Žalobce koupÍ'! v exekUlčni dr"žbě, konané dne 28. června \9.36, ml'ýn 
č. p. 81 a hospodářské budovy se stavební parcelou Č. kat. 135, mlýn
ským potokem Č. kat. 2165 a '8 pozemky č. kaJ!. 1777, 1780, 1781, 1783, 
1782/1, 1782/3 a 1796/6, ve,směs ve vJ.. Č. 498 pozemkovélmihy kat. 
území. L. Mlýn·ské sltroje nebyly předmětem vnucené d1ražby. V době 
dralvby vázl", v pozemkové Imize poznámka' poďle § 297 a) obč. zák., 
podle níž měla k mlýnským strojům vyhrazeno vlastnioké právo ÍÍTllla 
Osvald' B. v P. Zápi,s uvedené poznámky byl pro'veden d.ne 3. října 1930. 
Mlýnské stroje ,a zařízeni zab"vHi žalované v exekuci proti dřívějšímu 
vlastníku mlýna a uvedené předměty byly pod pol'. 1 až 29 zájemního 
zá,pi,su zájemně prod<inydne 7. prosince 1934 a dne 26. června 1 93fí. 
Tvrdě, že jako vlastníku mlýna: přísluší mu i vlastnkké právo' k zaba
veným mlýnským 'strojům, ježto kniho'vnf poznámka podle § 297 a) obě. 
zá,k. vyjadřuje, že ml'jn'~ké stroje nejsou příslušenstvím mlýna, pozbyla 
uplynutím pětileté lhllty účinno.sti, takže se mlýnské stroje tím oka·
mžikem staly příslušen1stvím mlýna, domáhá se nepřípustnosti výkon'cl 
exell<uce na mlýnské stroje a zařízení, zabavené žalovanymi pod. pol. 
] až 29 záj. zápisu: E 4262/34. S o u d' p r v é 's t o I i ce zamí,tl žalobu. 
D ů vod y: Je rozh'Údnouti otá~ku, zda se žalobce stal v'lastní,kem 
mlýnských strojů a zMí-zení. O mbývání vlaslnkkého práva jedná ob .. 
čanský záko'nik v §§ 380 a dalších. V uvedeném § 380 se praví, že bez 
právního důvodu a bez právního způsobu nelze nabýti vlastnidví. Ža·
bbce v žalobě netvrdí ani důvod ani Zpllsob nabytí vlastnictví. Snaží 
se pouze dolíčiti, že upJ.ynutím pětileté I-Mty zanikla účinnost poznámky 
podle § 29,7 a) obč. zá:k., že se Um stroje staly příslušenstvím žalob
cova mlýna a tudíž í ža'lobcovým vlastnictvím. Než s tímto žalobcovým 
právním názorem nelze souhlasiti. Občanský zákon sice stanoví v § 297 
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a), že stroje neplatí za příslušenství nemovi,~é vě~i" hyl~-l·i. pozname
náno v pozemkové kui,ze sesvo.lením vlastmka, z,e :st:?le JSou vlas!-

. t' 'ko'ho J"lne"h'o a z'e t",ková pozn"mka ,p·ozbyva ucmnostl za pet l1lC Vlm ne ", , I ~ , v • 

let po svém z"písu, avšak podl'e názorU' so~:diu !ze z ;ečen,:~o pr;dplsu 
vyvozovati pouz,e tolik, že o,na vlastn,o's,t pf1'sluse~stv, nemuze b~lI po
přena tvrzenim, že s,troje patří jinén;u, ,nehy,I'O-h ~o p~zna~en"no'. ~e 
veřejné knize. Nezamýš1>L se vš",k dotcenym zakonnym, p;edplset.?, chr~
niti vl'astnictví ke strojům vlastníka nemovlt~'StI" nem~~h pro u~ n~b~
vad dlů"od a způsob. Otázku nabytí "lastmctvl k pnsliU'se~'st~1 nutno 
řešiti podle obecných z"sacl ("iz rozh. Č, 1069~ Sb., n., s., .P~~v,m:k 1~0?, 
str. 764) a podle nich mUlsi vlastník hlavní veCl ,dok,,:a,tI' :",dny nahy: 
vad důvod< a zpusob. O to s,e vŠaJk žal'Obce v. za.j'obe

o 
",m nepokou~t. 

O di vol", C i s' o >li d potvrdlil' n"'Padlený ro'zsudek D u v ~ di y,: Z vy
s,ledků, průvodního řízeni vysvítá, že mlý,nské stro~e a }anzenr nebyly 
předmětem dražby, že mlýn č. p. Sl v L. byl ?n.e 2~8. cerv~a 1935 za
lohci nřiklepnut bez mlýnského zaří,zení a 'stroJů .a ze pozn~ka, podle 
§ 297

1 
aj abč. zák. měl'a v době dmžhy j-eště účmnos,t., Odl'?!,"':I' ,soud 

neshl,cda'j. důvodu" aby se v něčem odchýlrl o'dI sku,tko,vych zJI·stem n,a
padeného rozsudku. Stačí protO' odkázati v tom smeru na, rozh?clo: 
vad důvody prvého soudu'. POl .právní, s'lránce byl.a rOzepTe sp!avne 
roz'sO'uzena a prO'tO' soud ip·rvé stol,ice právem za':ní!l, žalob~i o 'OIepr:pu~t~ 
nost exekuce. Vlastnictvi k příslušenství nenabyva ~la~~tm~, hl",vm vec~ 
již tím, ž,e věc jest určena k potřebě hl~vnf yěci a z~ Jl uZlv~tel,~lavn~ 
věci tétO' potřebě věnule, nýbrž teprve hm, ze vI",s.tmk ~,javm ~ecI do,. 
káže řádný důvod a způsob nwbývací. .Žalob~e. n<;dOkazal' v,sak am 
je'din'O, ani druhé, neboť sou,dI prvé stolIce zJlsbl, z,e, eXE!l<~čm ,soUld~e 
upozornil zájemce při' ďiražbě dne 2S.červlOa 1935, ze m!yn.sk~ ~trole 
a zařízeni nejsO'u při's.Jušenstvím mlýna, že s,e ve, vnucen,e ~r~zb~ . ne
prodávaji a že žalO'boe )e, llIe~ou.pi.ji. J~n z t~ho, ze po dr~zbe zustal: 
stroje a zařívení: ve mlyne a ze po.znamka dle. § 297 o ~.) obč., zák. po 
zbyia úči,noo,sti, nemi\.že žalobce nic vyvozO'vatl ve svuJ pr~sp<;~h. Roz
hodnuti nejvyššíhO' souelu ,č. 152'83 Sb. n. s. se na 'Souzeny pnpad ne-

hodí. 
N e i v y š š í s o u d nevyho,vN dovol'ání. 

Důvody: 

K uplatněni nároku na vyl~Ulčení vě~i z ex,,~.uce pOdl'e, § 37 ex. f 
. :l<Potřebi aby žalobce tvrclll '" pwkaza,! p r "vo, ktere nedC!poush 
~~on e:xek~.ce na do,tčenou věc, TutO' podimi~kU' ,:,šak ~al>O'bce v so~:
zeném případě ne'splnil, Žal'obce op~rá tv~:en'e .svoJ,e pra~o,. ne:ct0p~!= 
tějíci prý výkon mobHámkhexekUlcl, onez tu l'de, o to, ,ze pr! v,Yd , 
žením mIýn.a č. p, 81 ve L. dne 28. června 1935 kO")Pll mlyn l'So;UCI 
v plném provozu při- čemž bylo jako pří,slušenství trvaleho a učdoveho 
mlýnského zaří'z~ní' uživ"no veškerých strojů a, n;lýn~kého :ař!:zení pod 
pod. 1 až 29 popsa,nýah, bez nichž by nemohl byli mlyn Uldrzo~an v pro
vom, že stroje tu byly již ocl p'O'čátl<u" kdy byly trvale s mlynem spo-
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jeny, tedy již v d'Obě jejich exekučního zájmu nutnou provo'zoi součástí 
a tudíž při"lušens,tvím ml>ýna, že byl mu mlýn i s ostatními vy;draže
nýmí nemovitostmi odevzdán po dražbě do správy, drženi', užívání a 
vlastnictvi j'ako jediný hO$podiářský eelek a že klnihovní poznámka váz
nouCÍ na mlýn,ě podle prohlášení ze dne 20. záři 1930 o tom, ž.e mlýn
ské stroje nejsou pří's·lušenstvim mlým, nýbrž majetkem firmy Osv~ld B. 
v P., pozbyla již uplynutim pěti kt účinno'sti, taJkže se aspoň od oka
mžiku, kely zanikl:a účinno'st uvedené poznámky staly dotčené stroje 
příslušenstvím ml.ýna, jehož jest vlastníkem a držítdem. 

Leč tyto vývody nejsou v podstatě správné, když ,se dovol@te] stal 
soudnim příklepem vlastníkem pouhého mlýna s budovami a pozemky 
bez j a k é h o k o I i v :p ř i s 1 u še 'Os tví, zejména strojů, zařízení a 
předmětů, o jejichž vyloučeni z exekuce tu jde, neboť v odhadním pr'Ů
tokole ze dne 17. prosince 1934, č. j. E 3493/34-10, bylo vý'slovně uve
deno, že nebylo nalezeno žádné pří,slu:šenstvi, přediměty, o něž jde, ne
byl.y tam a:ni z"psány, ani oceněny, rovněž v dražebních podmínkách 
byl'o uvedeno, že předmětem dražby jS'ou nemovitosti podlle uvedeného 
popi'snéh'Ů a odhadního protoko,lu, a když ani v usnesení o udělení při
klepu ze dne 28. června 1935 nebylo žácdné přÍ'slušens,tvÍ' udáno (§ 170 
Č. 1 ex. ř.). Mímo to dotčená knihovní pomáJlll'ka podle § 297 a) 'Ůhč. 
zák, ještě výslovně upO'zo,rňov",la na to, že stroje nejsou' :příslušenstvím 
mIýna a že 'se tedy ani převod, zavazení nebOo exekuéníprodlej nemo
vitosti na ně nevztahuje. Pokud dovolatel uvádí, že stroje byly faJkti,cky 
i ,právn.ě přislušenstvim mlýna, že se však pouze ja;ko dů'sl·edek po
známky podle § 297 a) o'bč. zák. nepokládaly za příslušenství', jest 
mylný jeho názor nehIed'ě ani na pojmový rozpor, ježto vlastník hlavní 
věci nenabývá vlastnictvi k urči:lé cizi věd, jež nebyla přÍ>slušenMvÍm 
tím, že věc tu urČÍ' a věnuje k potřebě věci .hlavní, nýbrž teprve tím, 
že dokáže kni řádný dů"od a způ'sob rialbýv,ad (viz r'Ůzh. Č. 10698 Sb. 
n. s.). To však dovol'atel v souzeném případě nedokázal a ani se ne
pokusi,1 dolkázati. To, že poznámka podle § 297 a) obč. zák. po,zbývá 
účinnosti uplyl1!u,tim ziÍJk'Onné lhů-ty - předipoklácdlajf.c o'všem, že nehyla 
IhMa vnuceným clražebním řízením stavena - a že se tllkto stávají 
stroje iPří,g,lušenstvím nemovitosti (é. 15283 Sb. ll. s.), není pro souzený 
spor rozhoclu:jící a n.ení' proto řeba obírali se vývody, jimiž dovolatel 
chce po télO' .. trimce podepříti' tvrzený ža.Jobní nárok. Správné proto 
nižší ,soudy zamítly žalobu podle § 3·7 ex. ř. pro neclostat<Jk úkbnnýoh 
předpoklad",. 

čís. 16468. 

Darování v podobě smlouvy ve prospěch třetiho (§ 881 obč. zák.) 
nevyžaduje formy nO'tářského spisu, není-li smlou"a mezi slihujícim 
(promitentem) a příjemcem slibu (stipulantem) darovacím slibem bez 
skutečného odevzdáni. 

Dá-Ii si otec při postoupení nemovitosti jednomu z dětí slíbiti, že 
část postupní ceny vyplatí přejímatel nemovitosti druhému dítěti, na-

Civilnf rozhodnuti XIX. 89 
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bývá obmyšlené dítě nároku na splnění smlouvy v jeho prospěch sjed
nané i bez prohlášení svě vůle. Nezáleží na tom, že závazek ve prospěch 
třetího převzatý nebyl pojat do písemné postupní smlouvy. 

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1937, Rv I 441/36.) 

Srv. rozh. č. 5646, 3725 Sb. n. s. 

Podle žalobcova přednesu postoulpill žalobcův otec J"'n K. notářským 
spisem ze dne 17. ledna 1927 svoji usedlost č. p. 154 v Ch. žalovanému, 
žalobcovu bratru, za 30.000 Kč. Při tom bylo' mezi smluvci úst n ě sjed
náno, že žalovaný vyphtí žalobci z poshl!pní' ceny jwko rodinný podíl 
po otci částku 10.000 Kč. Žalovaný obdržel od otce velmi cennou used
lost za velmi nízkou cenU postupní a právě proto měl vyplatiti onen 
podíle Po' 'smrti J",na K. dne 29. srpna 1930 však žalovaný žalobci 
10.000 Kč nevyplMH, ač byly splatné, neboť měly býti v}"placeny již 
raku, 1927, kdy žalov",ný usedlo!st od otce převzal. DomáJháse proto 
na žalovaném zaplacení 10.000 Kč s přílSI. Proti žalobě n",mítl žalovaný 
mimo jiné, že i kdyby se nějaké ujednání' s,talo, šlo by o neplatné d",ra.
vání, jdto nebyl o něm zřízen notářský spis. N j ž š í s o u d y za.
mítly žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto cl ů vod ů: Ani po právu! 
stránce nelze odvolateli přisvědčiti. Odvol",tel doličuje, že v souzeném 
případě nemůže jiti o ,smlouvu ve pwspěch třetího, nebo o nějaký dar, 
nýbrž ° poukaz (asignad), jdto Jan K. dal žalovanému přikaz a po
ukaz, aby z kUlPní ceny za realitu vyplatil částku 10.000 Kč přímo ža'
lobci. Proti tomu však nutno především uvésti, že tu pro poukaz schází 
skutkový záklacl, neboť takový příkaz či poukaz nebyl prokázán. Ne
h'ledě však na to, cu uvedeno, schází, tu náležitost § 1400 obč. zák., 
nehoť ani žalobce sám netvrdí, že by byl žalovaný učinil prohlášení, 
že poukaz přijímá a že o takovém prohlášení byl žalobce písemně uvě
doměn nebo mu ústně projeveno. Bez t",kovéhoto prohlášení nenabyl 
však ž<>lobce přímého nároku vůči žalovamému. Je proto žalobcův názor 
mylný", nelze jeho nárok odůvodňovati asignací. Naopak sluší přisvěd
čiti názoru prvého soudu, Že v ujednání, jak je tvrdl žalobce, bylo by 
spatřovati smlouvu ve prospěch třetího, neboť jeho názor je ve shodě 
j"'k s § 881 obč. zák., twk s rozhodo'váním nejvyššího soudu. Poněvadž 
podle tvrzení žaloby Jan K. daroval žalobci 10.000 Kč, které žalovaný 
měl vyplatiti jako rodinný podH, je správný i další názor prvého soudu, 
že tu bylo darování bez 'skutečného clevzdáni, které vyžaduje formy no
tářsikého spisu. Z,"konem není nikde určena povinnost f'Ocličů, ",by za 
svého života vyplatili dětem rodinné podíly, a i1estliže tak dobrovolně 
učiní, musí se v takovém věnováni 'spatřovati darov,"ní. Ježto tvrzený 
cla'f nebyl odevzdán, pak U''Tádíprvý soud právem, že poclle § 1 zák. 
z 25. čeTW1a 1871, Č. 76 ř. z. bylo k platnosti takovéhoto darování pa.
třebí furmy notářského spisu. 

,N 'e j v y Š š í s o II d ulužil soudu prvé MoUce doplnění jednáni a 
nové mzhodnutL 
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Důvody: 

Mylný jest názor njžškh suudil, že žalobě nelze vyhověti dO cl 
nep!~tn?stJ právni?~ je~nání žalob~~ tvrzeného pro nedosta,t~k '~:~m u 
notarskeho SpISU, Jezto slo o darov",m bez odevzdání' neboť pro ot' k y 
zda bylo potřebí notářs!kého spisu J'e rozhoduJ'tcl' tol'l'k • 'haz u, 

T t' v,.....' ,,', I 'O' pomer ll' razQ-
vacI, . J. pom~r ~ezl sh~uJlclm (promitentem) a příjemcem slibu (sti~ 
pulantem) a mkohv pomer valutový, t. j. poměr mezi příjemcem srb 
(stipulantem) a !řetl usobou. Nevyža,cluj,e proto dar~vánl v f I '~ 
~mlouvy v'e prospech osoby třetí notářského, spisu, pokud smlo;va ~:~ 
,hp~l~ntem a promltentem není darovacim slibem bez skutečného ode
vzcla'~'I, ['srv. Klang: Komentář, § 981 VI, 5, - Rouček-Sedláček: Ko
~entar, § ~81 Vb) 1.0 a nemá na závazek žalovaným převzatý vyplatiti 
castku tu zalob~1 vltvu ,to, proč St; dostalo žalobci oné částky z vůle 
otcovy, ~eb~!. :alov",~y, kt~rý p.revza! usedlost, jest vázán splniti 
smJouvu I, 'TUCl, zalobcl, ktery - Je-li jeho tvrzení pravdivé ._ nab I 
zazalo'Taneho naroku bez prohlášeni své vůle (§ 881 odst ,3 obč "kY 
srv rozh • 3725 Sb ) Ž ' ., . za " : . c: .. n. s.. e smlouva ve prospěch třetího neb la 
pOJ",t~ do plsemného, vyhotovení postupní smlouvy, sjednané mezi L
I~vanym ,a Jeho ot<;em, by bylo bezvýznamné, neboftím by nebyla '1'0-
z yl;a sve platno~tt: ,B~de proto na nižších soudech, aby se při svém 
novem rozhodovalll Tl'dlly vy,s,lovenými právními hledisky. 

čls. 16469, 

~eurčitost žalOby na opravu budovy, nelze-Ii ze žalobní žádosti pro 
povsechnost výrazů seznati, v jakém rozsahu a způsobu má by'ť po' _ 
dovaná oprava provedena. - I za 

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1937, Rv I 1116/36.) 

Srv. rozh. Č. 16163 Sb. n. s. 

, Ž,~lobkyn~ se na ža~~v",~ém architektu domáhaji, aby byl uznán po
\lunym provestI na SVU] naklad opravu garáže postavené vč' 166 
\P., a :? v ten způsob, aby žalobkyně mohly garáže řádně '~'í,vati 
a ,y gar.az, vyhovovala vsem stavebním př'edpisům v té příčině vyda' 
nym, ze]m;na aby byla provedena řádná isola,ce, oprava str li aráž.; 
pr~~e?sana. ventIk':.ce, ga~ážové dveře dovnitř otvírané, U'vn':fr pTechen: 
~o Ite a vl'Wu, povetrn.ostI nepodléhající, to vše do 14 dnů pod: exekucí 
~ ? li ~d P rve s t o II c e vyhověl žalobě. O d vol a c f s o u d za' 
mltl z",lobu Důvody' § 226' 'd" -. .. . " . c. r. s. pre plsuJe, že žaloba má ohsa-
~?V~tI. urcI'tou zadost. Tomu požadavku určitosti nev hovu'e žalobuí 
za~all1 v sO,uzt;ném příl~adě. Bez bližšiho vysvětleni :':Ize ~eznati, co 
~~ za!ob~y~e predstavuF pod takovou opravou, aby mohlo b' ti aráže 
~ad:,e UIZlvano a aby vyhovovala všem zákonným pfedl isůmYv t~ ří 
Cme vydaným. Neurčitý je i požadavek isolace garáže, fežto se ani ~e~ 

89' 



- Čí,s. 16469 -
1412 

uvádí od čeho má býti i,solovitna a jakým způsobem má býti isolace 
provedena, Toté~ platí o po'žadované opravě stropu, j~žto se p.řesně 
neoznačuje, v čem oprava .ta má záJl~žet!" a o p~eclepsan.e ~e!]llla~l, 'po
něvadž .se blíže nevysvětluje, kde ma byl! ventllace umlstena a 'l'aJkeho 
má bý-ti druhu, Ze žalobního žá~á:ní: nelze r:ovněž ,seznati, jaký ~ruh 
d"eří ro,zumí, žalobkyně pod omacemm »dvere povetrnosl! nepodle~a
jích. Žalobnímll žádání tako,véhoto ~ně?í neb,e .rozsudkem vyhovel!, 
i ežto by rozslIdikový výrok podle naiVrzen.eho znent n~~yl pr,o svou n:,
určitost vykonatelný (§ 7 ex. ř), Na tom n!c. nemu:,e zmem;1 to, -;-e 
některá z po,žadovaných plnění' JSou podrobn.e]l vysvetlena v zalobmm 
ději a v clůvodech fO'zslIdiku, poněv,"?ž vy~onatelnost ro~suclku lze po
suzovati jen podle znění rozsudkoveho vyroku, ado neho nebyl-o lze 
pojmouti ni'c, co nebyl:o v žalo?nrm ž,~d~~i sa,~~m .obsaž:eno, Cos,e týk.á 
výroku, že žalovaný Jest povmen zndltt ga1razove ~vere do,vml! otVI
ravé a u\Onitř plechem pobité, tedy i v té .příČlně pmvemodvo,J.atel vy
týká, 'že prvý soud nesprávně posolld'i,l věc po~rávní stráno~, nebo~ 
nebyl'o v řízeni před soudiem prvé stoHce tvrzeno, ze by se byl zalovany 
smlll\Oně zavázal zřídi,ti taJkové dveře. 

N e j v y Š š i 's o u d nevyhověl do\Oolání. 

D ů vod y: 

Pokud dovolatelky dovozuji: že ž~lobni pros~a, kterou od'vol«císoud 
prohlásH za neurčitou, vyhovUi]'e pozadavku urclto'stt, Jest k JeJlch v'j
vod:ům uvésti, že pří1paď, o který šl,o v rozh. Č. 3013 Sb. n. s., se:k pn~ 
rovnáJní nehodí, neboť tam vzešly při po.volení exekuce pochybnosl! 
o rozsahu závazku' povinného hledk na ,?oslov v~roku exekllč.ního ,t}tulu: 
zcla šlo o cestu vozovou, či o prácvo chuze, kdezto v souzenem pnpade 
jdle o to, zda žalobní pro,sba vyhovuje př,edpisu § 2?6 c,' ř .. s", a nelze 
ani ze žal10bní prosby vyÓlsti pro povsechnost vyrazu, ]lchz tam)e 
užito, v jakém rozsahu a způ,sobu mají bý'~i OIp;avy požadovan.é na za
lovaném provedeny, a neplyne to ani z duvodu roz~u~:ku prv,e .stoh-ce. 
Nest«čí, je-li snad stranám znám způsob a objem dluzneho pInem (fQ'Z;1. 
č. 16163 Sb. n. s.). Nevyhovuje tom předpisu§ 226 c. ř. s. a § 7 ex .. f., 

alby ža,lobní prosba zněla na opravu gará~e v ten způsob, »~,by teto 
mohlo. býti stranou žalwjíd řádlné používáno«, nebo aby »ga~az odpo~ 
vídala všem zá2konným přeclipi,sům a aby byla pmv~dena precle?sa'~a 
ventilace«. Co do isolace garáže není uvedeno, Jaka Is,olace ma byh 
provedena, neboť tu n'ezáleží jen na tom, ja~é js~u možné Zp~S??y I'SO
lace, nýbrž i na tom, co v té,;PřÍ'č.ině b'y:oClbJed:nal~? To plal! tez o ,po: 
žaclavku »opravy str,opu«. Znzem garazovychdven: ktere by. se dovmtr 
o.tvíraly a byly uvniltř oplechovány, shledal pak I odvo~acl soud ne
oprávněným ,požadavkem i z jinéhoclů~odu než '~:o n.eurct~~,s,t ~. v tom 
směru rozsudek ten není napaden, Pozadavek znzem dven vltvu po
větrnosti, nepodléhajícilC'h je nejasny a t~ neJasn:ost by nebylo ';!lIO'ZllO 
odstraniti z obsahu důvodů rozsudku prveho soudu, takze odvolacl soud 
nelpo'chybil, když žalobu zamítl pro nemčito'St žalobuí prosby. 
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čís. 16470. 

Syndikátní odpovědnost (zák. č. 112/1872 ř. z.). 
Listovní hrubě porušil SVOll úřední povinnost, přehlédl-li při lustro

vání kníhovní žádosti knihovní poznámku vyvlastňovacího řízeni. 

(Rozh. ze dne 8, listopa,du 1937, Co I 6/37,) 

.Nále.zem ze J 6. srpna J 927, Č, 54032/27, vyvla,stnila okresni správa 
pohltcka v M. po~,le zakona ze 7. dubna J 927, Č. 44 Sb. z, an., ,pro 
zalohce pozemek c, kat. 348/2 v H. L., zapsaný ve '.'L Č. 894 pozem" 
k?vé knihy pro kat. území H. L~ a patřfd vlastnicky ohci H. L. VyvI-a.st
nenl se stalo pro stavbu rodl,nneho domku, Cdý pozemekměřil 375 m', 
vyvlastněna byl~ vš~k j;~ ~ást ve vým,ěře 221 ~m', kdežto zbytek byl 
odstoupen k vereJnym ucelum. Vyvlaistnova,cl nalez byl přes odvolání 
obce H. L. potvrzen zemskou správou politickou v P.dine 20. února 
192~. ~a do,tčené rozhodnutí podala obec H. L. stížnost k nejvyššému 
spravmmu soudlu, které byl výmě~em zemské správy politi'cké v P. 
z 19. ,d,~bna 19~8 přiznán úči,nek odkládací, stížnost byla však nMezem 
nejvyssllho' spravmho soudu z 19. září 1930, Č. 14414/30 zami'lnuta. 
Poté a po složení náJhra;dy za vyvl«slněný pozemek II soudu odevzdal 
okre.sní úř~d v M, výměrem ze 4. ledna 1931 vyvlastněný pozemek ža~ 
l~bc, v dr.zhu .. !=,o .~oho SI ?b:c H. L. za,se stěžovala, zemský úřad v P. 
v~,ak z.~m~tl lep sltlzno;~t ~ymerem ,z 29 .. ledi~~ 1'~3 1. Na žádost poUtie
keho uradu bylo zahaJem vyvlastnovaclho nzem u1sne'senímokresního 
soudu v H .. L. z 26. srpna J 927, Č. d. 556, knihovně poznamenáno. Přes 
to ods,toU!ptl-a obec H. L. smlouvou z 31. s~pna 1928 čás,t vyvlastňova
ného IPo.zemku ve výměře 114 m' Rudol,!u K. a okresní soud' v H. L. 
u~nesemm z 2. ledna 1929,č. d. 997/28, povolil" aby byl,a odstoupená 
ča,,,t,, ozna,čena pl'smeny »a b c d e a,« z do'savadní vložky odeps'ána a 
slo.~cena s poze~nken; c. kat 348/1, zaps.aným \Oe vl. Č. 767 pozemkové 
knlhy:pro kat. uzemll H. L., pro uvedleneho Rudolfa K. Kniho'vní zápis 
vlastmck,é~o práv~ k ,části. vyvl~st'ňo,vaného pozemku pro. RudoUa K. 
byl umo~nen J;r: .!tm, ~e knlhovTI! Arnošt B. přehléd'l při lustro'ván'; dlo
tcené kmhovnl zadostl poznámku vyvlastnění a že se knihovní soudce 
Dr. Josef H. ne:přesvědčj,J při vyřiwúnížádloSlti, o knihovním stavu. Do 
~Is~esenl ?,kresního soudu v. H. L. z 2. le:dna 1929, Č. d, 977/28, podal 
zal~bce sice rekurs, krajsky .soud v M. pko soud rekursni však usne
semm ze dlle 28. duhna J 93 J rekurs ten odmítl s odůvodněním že ža
lobse ~ době vydání napadeného rozhodnutí- nebyl ještě vla'stnrkem 
dotceneho pozemku a že se tak stalo teprve dne 20. ledna 1931 a ode 
ká~a,l' žalobce n~ pořad práva. Dne 10. ledna 1931 žádal žalobce o vklad 
prava vla-stnl:ck:'~o na celou vyvlastněnou část pozemku Č. kat. 348/2 
v H. L; .ve vymere 221 m', zároveň s ním však podal Rudolf K. a obec 
H. ~. -;-"dŮ'~t z~ oddělení zbývajílCi části pozemku toho a phps'ání jeho 
do pne vlo:zky ,p~o v.J"stnictví Rudol.fa K., a tu byla Hstovním Arnoštem 
B. U'Vede~a pozn"!"ka vyvl'a~,tnění při lustrováni žádosti opět přehléd" 
nuta. Nez tentokrate byla zadost RudoHa K. pravoplatně zamítnuta, 
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kdežt,o pro žal,obce byl usnes·ením okresního S,oudu v H. L. z 20. ledna 
1931, Č. d. 55, P,ov,olen vklad práva vlastnického na pozemek č. kat. 
348/2 v H. L., ovšem jen na onu jeho část, která zbyla ·po odepsání 
dílce ve výměře 114 '111' pr,o Rudol"a K a které nehylo možno upotřebiti 
k zamýšlené stavbě. Podle shora uvedeného usnesení rekursního S,oudu 
podal žalobce na Rudolfa K a obec H. L. žalobu ,o vydání zbytkll vy
vlastněnéh,o pozemku, které bylo rozslIclkemokr·esního soudu v H. L. 
ze 4. února 1932 ·sice vyhověno, a.však jen s·tran Rudolfa K a ten od
souzen, aby u·znal žalobc,ov,o vlastnkké právo k oné části pozemku 
Č. kat. 348/2 v H. L., klerá mu byla připsána do vl"sln:ictví, kdežt,o 
s,tran obce H. L. byl" žaloba zamíllnuta. OdWolání, které Rud'OU K podal 
z ·odsuz.ujíd části rozsudku, bylo krajským soudem v M. jako soudem 
,o,dvolacím dne 14. dllbuac 1932 zamítnuto. Tvrdě, že mUl pro ono pře
hlédnuti listovního vznikla škoda, Ježto mohl Z3ipočíti se sta.vbou na 
vyvlastněném poO'emku a skonči,ti ji později, zejména, že mu ušel užitek 
ze stavby za období od 1. června 1931 do 30. listopadu 19'32, dom<Í'há 
se žalobce na žalovaném českoslove!n:ském s,tátu zaplaceni 23.063 Kč, 
rozšířených za spam na 38.443 Kč 25 h s pří,sl. V r c h n í s O· u dl v P. 
uznal co do částky 3 .. 000 Kč podle žaloby, jinak žalobu zamítl a uvedl 
v ot.ázce, o níž tu jde, v d u vod ech: Zalobce vyvoZllje syndikátnl 
nárok z toho, že listovní Arnošt B. přehlédl při luslwváníi ·Imihovní žá
dostí Rudolfa K o Vklad vlastnického práva na koupenoU! část vyvlast
ň'ovwného tpoz,emku, že lna dotčeném· pozemku vázne. poznámlka vyvla,s,t
nění a že pm toto pkhJoédnuti byl pro Rudolfa K povolen vklad v].a,st
nického práva na uvedenou nemovito'st, ačkoliv s,e tak n.emMo ·státi 
hl·edě na poznámkU! vyvlastnění; Poněvadž ža,lova,ný stát uznává ono 
přehlédnutí poznámlky vyvlas,tněni 1istO'vním Arnoštem B. při lustrování 
knihovní žádosti RudoHa K, je zřejmé, že onen soudní úřeclník zanedbal 
svou úřední povinnost, k níž podle § 3 knihovn.í instrukce z 12. ledna 
1872, Č. 5 ř. z., ,nál'eží i řádné lustrování a U!poZGrnění kníhovního 
soudce na kníhovní závacly, že tak učini'l pří výkonu svého úřadu a že 
tím porušil žalobcovO' právo. Lis,tovní Arn.ošt Bi. patř! k osobám, na ,které 
s'e vztahujie syndikátní' zákon (§ 4 synd. zák.) a za něž žalovaný stát 
ručí jako rllkojmí a plátce (§ 1 I\l\ned. zák.). Podle toho jsou ip.oď
mínkysyndikátní odpovědnosti žalovaného státu splněny a je pouze 
řeši·ti otál!ku, zda ža·lobce tim, že bylo jeho právo pomš,eno, utrpěl 
škodu,a jakoU!. Podle náwru soudu žalobce tím, že bylo jeho právo 
porušeno, skutečně škodu urtrpěl, poněvadž nemohl zapo'číti se stavbou 
svého domku na vyvlastněném pozemku hnecl po právní moci vyvlast
ňovacího nálezu, nýbrž mnohem později a tak přišel o užitky, jež by 
mu byl vystavi0ný dům dával v době od právní moci vyvl'astňovaoího 
nálezu do doby, kdy mohl. se stavbou započíti. V té příčíně zjišťuje 
soud na základě spísú okresního úřadu v M., Že nejvyšší správni soud 
zamí,tl stfžnOlst obOle H. L. na vyvlastňovad výměr nálezem z 19. září 

1930, č. 14414/3D, ž.e výměrem ze 4. ledna, 1931, Č. 76478 odevzda·l 
jmenovaný okresní úřad žalobci vyvlastněný pozemek v držení a že se 
uvedená obec H. L. z toho výměru odvolala, že však její odvolání bylo 
rozhodnutím zemského úřadu v P. z 29. l'edna 1931, Č. 14986, z",mHnuto. 
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Soud d~l'e zj'jšťu.je ze spi~u okresního soudu v H. L., že žalobci byl 
usn,es:ll'l~ z 23. led~a }931 povolen vklad práv" vlas,tnického na vy_ 
vlastneny pozemek, ze zalobce podal' dne 6. srpna 1931 na Rudolfa K 
a obec H. L. žalobu o ~znáni vlastnictví k č,;,sti pozemku Č. kat. 348/2 
v H. L., kterou o~ec preu'echala RudoIfu K, ž·e j-eho žalobě bylo stran 
Rudolfa K vyhoveno rozsudkem ze 4. února 1932 a že tento rozsudek 
byl dne 14. dubna 1932 krajským soudem v M. jako odvolacím soudem 
v !"1. pO'tvrzen. Konečn~ zjišťuje .soud, že žalobce započal- se stavbou 
sveho domku. v červencI 1932 a ze stavba žalobcova domu byla usne
sením městského úřadu z 1. prosínce 1932, Č. j. B 196/32-12 kolau
d,ována. Pon~·vadž. d~m, který o žalob~e vysta~ě.l, měl větší rozm'ěry než 
domek, ktery chtel zalobce puvodne vystavevl, má soud za to, ž'e hy 
byla stavba původního domku nebyla trvala déle než stavba domu po
zději vystavě'l1Jého, tedy a'si 5 měsí,ců. 

• N ~ j.v y.š šf '~-o ~ d ža:lobcovu odvolilni částečně v)"h-ověl, přiznav 
zalobel Jesle dalšl častku 2.000 Kč, kdežto· odvolání žalovaného nevy-
hověl a v otázce v právní větě vytčené uvedl- v . 

du vod ech: 

, Po prá:,~í slrán'ce vytý~ká ž~lovaný. hlavně, že byla žalobci přiznána 
na,hrad~ usleho ~15'ku, P?'llevad~z domneM škoda nru vzešla pOluhým pře
hlednullm ·souclmho ol'g"nu, a ze nebyla dokázána hmbá nedbalo-Si a1!ebo 
č~~ zlé viíle. S n~z?rem žalovaného nelze v souzeném případě souhla
sl·h. Po~l'e sou dm tn!stmkce, vydané podle nařízení, ministerstva spl'a
~~dln~S?' 2)e dn: 12. dubna 187?, .č. :; ř. z., jest uložena v § 3 knihovním 
ur~d"lk~m po~~nn?~t. z~oUl;na!t so~hlas knihovníoh podilní se stavem 
k~lhovll1~ a .pn zJ.lstem. zav~d p I'S e m II ě sou.dce na to 'llipozomHi. 
Teto ulolzene pOVl'n1110SIÍI' knlhovlflIÍ' úřednÍik Arnošt B. v souZ'ené věd 
nedb~l, čímž ;p? r UŠ,i I :wrčit?u p,ovinnooSt, a to hrubým způsobem, 
,ne,?ot I:,st'ro~ant. mUSI' brt~ vel~ovan,a z v I " š tn í p' éč e, poněvadž 
kmhov?l soudce Jest odkazal1 pn fO'zhodlQlv~ni o' knihovníCh žádostech 
na spravnost lu.slra. Proto byla tu hrubá nedbalost na straně knihovního 
a právem prvý soud: při'zUla,]. žalobci ;nárok nla náhradu š:kody i C,o, do 
ušlého získu. 

~,._,,,,,,,,,-
čís, 16471. 

Syndikátn! odpovědn,ost (zák. Č. 112/1872 ř. z.). 
K samostatné půs,obnosti soudni kanceláře nenáleží přijmooti do 

protokolu prohlášení pře dra žit e lov o podle §§ 195 a 196 ex. t. 
8,?ttdn~ kancelář~ký v asist~t, který Odmltl přijmouti peníze .určené 

n~ predr~zek, ne~pr~vne pouci1 osobu nabízej/cl předražek a sepsal s ní 
zaplS, nejednal při vykonu své ú ř e dní pusobnosti jemu přidělené nebo 
sveřené. 

Jde o přest,oupeni úřední působnosti u vykonáváni úřední působnosti 
jestliže přednosta okresnlho S,oudu odkázal toho, kdo chtěl složiti ru: 
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soudě předražek, na kancelářského asistenta, místo aby sám vykonal 
soudcovský úkon jemu náležejici (dáti sepsati pr'Ohlášeni podle § 195, 
'Odst. 2, ex. ř.). 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1937, Co I 16/37.)· 

Podle předln'esu žaloby vázlo pr-o žalobkyni na usedlosti č. p. 6 
vN. V. zástavní právo za roční důchod 10.000 Kč. Na dotčenou usedlost 
byla vedena dražba, při niž byly k návrhu dlužníkú prodávány pozemky 
jedno,uivě. Mezi Vydraženými pozemky byly i paz'emky č. kat. 633/1 
a 633/2. Prvý byladlhadnut -na 23.841 Kč a byl. vydra-žen za 15.995 Kč, 
druhý pozemek byl pak adlhad'nul na 1.090 Kč 50 h a byl přiklepnut 
za 728 Kč. Oba pozemky vydražil Miroslav P. Pa dražbě chtěla »Jed
na.la malozeměclělců v N. V.« učiniti předfa'žek 4.710 Kč 75 h, rua kterém 
.se usn.esla, a vyslala k okresnímusaudlUl v Ch. Václava P. a Jana J., 
jimž dala plncu mac, aby učiniH za ni předraž'ek. Oba uvedení zmac
něnci se ad-ebraH k předlnostovi 'SOUdlU, a chtěli složiti předražek 10.000 
Kič, ten je však odkázal, na soudního Ikancelářského asistenta Oh. Ti 
se prolo, adebral:i k jmeno'vanému a-si,stentovi Ch. a tomUl věc přednesli. 
T,en však předražek odmítl, odúvodňuje to tím, že by jej musÍ'! zas,e 
vrátit, poněvadlž Miraslav P. louku posekal a předražek složí také. Mi
roslav P. předražek také složil, potom jej však žádal zase zpět z dií
vodu, že u"edená »Jednota« předfa'žek nesložHa. Okresní saud v Ch. 
sice zamítl žáda'St Miroslava P. o vráoení předražku, saud rel<msní však 
k rel<u.rsu Miroslava P. vyhavěl jeho žádas,ti, taJkže tu ve sl<utečnosti 
žádnéhO' :předražku není. Tvrdí-c, že v anom protakole soudní kance
lMský asistent Oh. nesprá\'ně paučU zástupce jmenované jednoty, ~e 
předražek zatím nemusí skládati a že tak mohou učiniti až po' výslechu 
Miroslava P., kdyby on nechtěl složiti předražek a že tímto jednáním 
Ch-a, ,jierrž jedlnal se zástupci uv,edené jednaty jako soudní úřední,~, 
vzešla žal<lbkyni škada ve "ýši předražku, který by byl, kdyby byl by
v"l sloien přiš'el k dobm žalobkyni, dDmáhá se žalobkyně na žalova
ném státu' syndlkWtní žalobou náhrady škady ve výši 4.170 Kč 75 n 
s přÍis1. V r ch n i s a u d v P. zamítl žalabu. D ů vod y: V sauzeném 
případě jde a syndikátní ž<lJlabu ve smyslu záJkana z 12. červenoe 1872, 
Č. 112 ř. z., a bylo proto. na žalabkyni, aby dokázala, že soudní kan
oelářský asistent Ch. pomšil její právo, že tak učinil přestaupením své 
liřední pavinnosti při výkonu svého' úřadu a že jí z takovéhatO' paru
šení vzešla škada, kleré nebylO' lze zabrániti zákannými opravnými pro
středky (§ 1 uved. zák.). T~kový důkaz však žal?bkyně~e~~dal~. Ža
lobkyně vyvozuje svůj syndlkátn'Í nárak z taha, ze' soudlm uredmk dal 
zástUlpcům jmenavané jednoty nesprávné poučení o předražku a že pře
dra-žek aclmHI. Aby sle mohlo mluviti o tom, že soudní kanoelářský aSI
stent Ch. pamšÍ'l svou úřední pavinnO'st. musil by .především míti po
vinnO'sl dávati takavéta paučení stranám a přijmouti přeclražek. Tako
véto úkany "šak nepatří k jeho povinna stem, ani k jehO' právům, nebo~ 
podle § 320č. 4 jedno ř. 111jMe sÍlee so~~ní ,k:;:nceláf v a,~?~u v~astnl 
působna,sti přijmouti vydra'žite,lovo prohbsem, ze chce zvysltt sve po-
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dáni, aby zbavil předražek účinnasti, avšak jinaké úkany, týkající se 
předražku, jí nepří,sluší. Soudní ka,ncelářský a'sistent Ch. se tudí'ž nedo
pu'stil pomšení úřednfch povi'nnastí' a ani dapu'stiti nemohl. Byla prata 
zamínuta žaloba pro. nedostatek 11edné z h-lavní-ch padmínek syndikát
ní,ho nároku. 

N e j v y Š š í s a u d ulažil saudu prvé stolice další jednání a nové 
rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Žalabkyně apírá nárak na náhmdu škody prati česka'sl-oven,skému 
státu a dvojí důvod, jednak, že kanoe.Jářský asistent Ch. adm.ítl při
jmauti předmžek, jejž chtěli složiti z"stupci jednoty malazemědělců 
v N. V. za' jmen'avanau jednouu, že Fm d,al nespráv,né poučení a pře
draž ku a ž'e s nimi sepsal chybný pratakal, j'ednak že přednosta akres
ního soudu v Ch. Dr. J. dotčené zástupce, chtějfcí slažiti předražek 
k saudu, adkázal na kanceMř,ského asislenta Ch. 

Padle §§ 1, 2 a 4 synd. zák. ze dne 12. července 1872, č. 112 ř. z., 
může strana, jež utrpí škadu tím, že paruší saudcovský úředník v §§ 1 
a 4 dotč. z"k. vytčený, pnivo př'es,toupením úřední povinnosti ,při vy-

,konáváni svého úřadu, žalovati o náhradul škody bUlď pra'linilého 
úředníka, nebo stát, neb oba. Pokud jde a asistenta Ch., jest nesporno, 
že byl kancelářským úředníkem u akresníha soudu v Ch. Samostatná 
činno'st saudní kanceláře je v exekučním řízeníl upravena v § 320 iedn. ř. 
a vychází z taxativního výpočtu úkanů vlastní pŮ"sobnos,ti kan,celáře 
najevo., že je ske oprávněna sepsati do zápi'su vydražitelovo prohlácšení, 
že chce zvýšiti své podání, aby zbavil předražek iíčinnosti (§ 197 ex. ř.) 
~e jí ~šak ji~é . úkony co. ~do ;pře';Ib:ažku nepřísluší, zvláště že ,ruesmí při~ 
Imou11 do. }apl:~~ pr?hlas~m p: e dra žit e lov a ve smy,slu §§ 195 
a 196 ex. r. Kure-dm povlnnostt aSlslenta Ch. nepatřila však při<jímá'l1í 
~~něz.neb? .. práv~í pau.čenÍl ":,ran. ?dmítl-Ii tedy,imenavaný kancelářský 
u~ednt:~ pr9:mo~tt pe!::~e. (p;-edra:ek), pOUČII-h. zástupce jednoty, jak 
SI ma]1 paclnah v pncme predra~ku a sepsal~h s nimi pratakol n e
j e. ~ n ~ 1 při. výkanu své působ-nos,ti, t. j. pŮlsobnasti ú ř e d, II íi<' emu 
p r I. cl e I '; n e ,~eba, svěř,ené, a n~mohl.tud'ž aOti p~rušiti právo přestou
pen2m svy~h urednlOh- paVlnll10stt, kdyz mu' lakovalo pavilnno'St nebyla 
ulazena, a slo ."esměs a úkony, k nimž úředně nebyl oprávněn. 

Soud se vsak neabíral druhým odvolacím důvodem že totiž před
nosta akre sníh a, saudu v Ch. Dr. J. adkázal zás,tupc~ jmenovaného 
spolku, ,cht~jící složiti na soudě ,předražek a dáti do zápisu prohlášení 
pa.clle druheha odstavce § 195 ex. ř., na kancelářského asistenta Ch. 
kte~ý nej'sa p'rárvn~kemJ da!l jilm nesprávné pou!čení v příčině pře~ 
drazku, .sepsal s nt;~i chy?nj pratOi~ol a odmí,tl přijmouti předražek. 
Tento' prednes, dakaze-lt lel zal'abkyne, by mohl odůvodniti ža,lúbni žá
d'ost, ne?o; jme~a.ya~ý soudce by byl parll'šH svoji úřední pavinnost 
~ ~Y'~anavaJ1I sve~o uradlu, kdyby admítl soudcavský úkon jemu nále
ze]I,cI a kdyby k leha pravedení určil kancelářského zamě·stnance ač 
musil věděti, že takavý úkan nenáleží k samastatné 6nnosti so~dní 
kanceláře. Prvý soud měl ludíž o právě uvedeném přednesu žalabkyně 
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_ pO vysvětlení a doplnění ve smysl~ ~ 182 c; ř. s,! bude-Ii h:o p~~ř:b! -
připusHtí důkazy ji nabídnuté ~ UÓll:tI p0t:ebna, skutk~va ZJ1st~!H, ~ 
ježto se taik nestalo, je v tom smem oduvodnena vytka neupl>nostI nzem. 

čis. 16472. 

Proti rozhodnuti soudu druhé stolice o výši odměny vnucetlého 
správce a o tom, kterou částku smi vymah~jici ~~řitel účto~ti jako 
náklady za financováni vnucené správy, nem dalslho opravneho pro
středku. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1937, Rl 1241/37.) 

Srv. rozh. Č. 657 Sb. n. s. 

E xe ik uč n i, s o u d ve vnuce>né sprivě proti povilnnému Ludviku 
Š. přisoudil finmě N. jako odměnu za financov<ini vnucené správy částk~ 
150.000 l\jč a vnucenému· správci' FrantiŠ'!(Iu1 P. jako odměnu za vedem 
vnuoené správy ,částku 75.281 Kč 60 h., R je k u r s 'll i, s o II d sn!žiJl 
částku pří1souzenou' firmě N. na 20.822 Kc 35 h aodmenlu vnuceneho 
správce na 60.000 Kč. 

N e j v y Š š is o II d odmitl dovolací rekms vnuoeného správce. 

Důvody: 

Podle § 528, odst. 1, c. ř. s., Merý platí po~le § 78 ex. f; i v ~xe
ku,čním řízení, není protí rozhodnultí s9u~d!U~ ,~mhe ·stO'hoe v ?tazce ,utrat 
dalšílhO' opmvného prostředku" Exekucmml ~trat~ml JSou vsw~ ves~~r~ 
útraty povolení a provedeni exe!\<učnílch pros!redlku, te~y I odm,,~a ~ Jl~e 
ná-roky vnuceného správce, ·což vy,svítá take z. toho" ze se, d?,tcene na
roky, majíci povahu poplatků, podle § 104; Jedn. r. ,vyblraJI so::~~n; 
(rozh. č. 657 Sb. n. s.). Není proto ,přípustny dovol'acl rekurs v,>;f!.cme 
výroku l1apwdeného usneseni o výši odmě:ny stěžovatele za vedem v,:u
cené správy. Nepřípus.tný j'" však dovolacl rekurs,l potud, P?kud v.~e~ 
bmjí. proH výroku, že mu bylo uloženo, wby .sIO'Zl} soudu častku, JIZ SI 
hrma N. srazila z poskytnutých záloh na č8Jstku uzl1wnou soudem za 
přiměřenou odměnu. Tato povinno-st byl":, stěžovate'~i .zás8Jdně ulo,že~a 
již v usnesení prvéhO' soudu ze dne 25. kvetna 19~5, Jez bylO' us~esemm 
rekursniho soudu ze dne 19. záři 19.35 pravophlne potvrzeno. Tlm byla 
do-tčená otázka praV'oplatně rozřeš'ena a nemůže j~ proto -s~ěžovatel 
znova uvádě,ti na přetřes v dovoladlm rekursU' protI usnesenI rekurs: 
niho soudu ze dne 26. června 1937, jímž bylo již jenstano-veno, kter~ 
čá'stka je přiměřenou odměnou za ?patřO'vání záloh pro vedeni vll:l~.oen·e 
správy. V té pří-čině není r~zh~duJí!CÍ dOh,oda hf1!1Y N. a Okresl11 ne
mocenské pojišťovny ve V., ze fIrma ~. I?a dost~b 5% z o~brat~, neboť 
touto dohodou byl založen právní pomer Jen. mezI mml, kde~to z~.~ladem 
napadeného u>snesení je právní P?měr Okre;sní mn;o~en,ske. pO'J1sťovny 
ve V. k vnucené správě. Dovolacl rekurs sam uznava, ze podle § 129 

- čís. 16473 -
1419 

ex. í-. bylo věcí Okresní nemocenské pojí'šťovny ve V. jako tehdejší vy
m<iha1íd věřitelky, aby dala vnucenému správci zálO'hou peníze, nutné 
k vedení vnucené správy, a že firma N., jež financovala vnucenou 
správu, jednala na účet tehdejší vymáhající věřitelky, Jde proto v pod
statě o to, 'kterou částku mohla účtov"ti Okresní nemooenská pojíšťovna 
ve V. jwko n<iklad za obstaráváni peněz k financování vnucené správy, 
tedy o rozhodnutí v otázce útrat nutnýoh k vedení exekuce ve smyslu 
§ 74 ex. ř., a Je prolo dO'vnlací: rekurs nepřipustný podle § 528, odst. 1, 
c. ř. s. a § 78 ex. ř. i pokud si stěžuje proti tomu, že r"kmsní, soud uznal 
za nákl",dnlltný jen čá-stku 20.822 Kč 35 h. Ježto dovolací rekurs jest 
ve všech směrech nepřípustný, bylo jej odmHnouti, 'kdýž tak neu6n'ily 
'i'iž soudy nižšíoh s,toHc (§ 526 c. ř. s. a § 78 ex. ř.). 

čis. 16473. 

Jestliže bylo ujednáno, že se kupitel pozemku zavazuje zaplatiti kupni 
cenu bezpodmínečně do přesně stlll10vené lhůty, že si prodatel vyhrazuje 
vlastniotví k prodanému pozemku do úplného zaplaceni kupní ceny a že 
teprve poté má býti sepsána řádná kupní smlouva způsobilá k vkladu 
do pozemkové kuihy, není kupitel oprávněn odepříti zaplacení kupni 
ceny ani tehdy, 'kdyby prodatel se své strany nesplnil vzájemné své 
povinnosti vůčikupiteli, ledaže by toto vzájemné plněni bylo ohroženo 
špatnými majetkovými pOOtěry prodatelovými. 

Nedodržel-Ii kupitel převzatý závazek, je prodatel oprávněn podle 
ujednáni odstoupiti od smlouvy a požadovati, aby kupitel vyklidil po
zemek a odevzdal mu jej do ,držby, třebaže byl pozemek' se svolenlm 
prodatelovým již zastavěn. 

(Rozh. ze dne 9. listopadiu 1937, Rv I 2012/37.) 

Srov. mzh. Č. 14345, 8034 Sb. n. s. 

ža·lobee se na žalovwných domáhá žalobou, aby vyklidili rulkou spo
lečnou a nedHnou pozemkové parcely Č. kat. 1039 a 1040/2 v P. do 
8 dn.ů a žalobci j<eodevzdali. S o ll:! d P r v é s t o I ic e zamítl žalobu. 
O -d vnl a c í s o u d uznal podel žaloby. D ův od y: Soud prvé sto
Ike zamíH žalobu protO', ž-e žalobce nemá podle § 418 obč. zák práva 
žádati vykHzení pozemkových částic, o něž ve sporu .jde. Podle odvo
lacíhO' soudu však soud prvé stolice posoudil věc nesprávně po práV'ní 
strán>ce. Prvý soud sám správně zjistil, že trhovou smlouv-ou ze dne 
15. dubna 1935 koupili žalovaní sporné částke uvedených pozemlků za 
7.820 Kč se závazkem platiti z této ceny úroky od 1. dubna 1935 a pod 
podmínkou, že zaplati kupní cenu do tří měsícu ode dne, l<dy byl'a se
psána kupni -smlouva, dál'e že bylo uj-edmáno, že bude teprve ,po zapla
oenJ kupnÍ- ceny s příslušenstvÍ\m sepsána řádná 'k!upnf slml'O'uva u no
táře a že >se žalovaní zava:vujf přesně dodržeti pl1a!ehní lhůtu, že ža
lobci jest vyhrazeno vlastnické právo až do úplného zwpl'acení a že 
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mu pří-slu.Ší tehda, kdy b Y ž a lov a n í nes pln i I i svůj plateb3í 
závazek v řečené lbů.tě, bud' trvatí na kupní smlouvě, nebo> od ní od
stoupiti, že žalovaní jsou pak povi.nni pozemek ihned žalobci vrátiti 
a žalobce jest oprávněn pozeme'k dlále prodati. V tom, že ža.lobce trpěl, 
aby žalovaní započali se zast<wěním pozemku jim prodaného, n.eJ.ze spa
třovati žalobcovo vzdání se nároku na zapla.cení kupni ceny Ve smlu
vené lbůtě a na oprávněni odstoupiti od smlouvy, nesplní-li žalovaní 
svůj platební závazek v oné lhůtě, nýbrž jestspí·še míti za to, že zapla
ce!]í kupní ceny pádle ujednané dohody bylo podmínkou pro to, že 
do:j:de vůbec ke smlouvě, a že teprve poté bude možno provésti i· právní 
odevzdální nemovitosti žalova.ným. Námitkou, že žaloboe neprovedl par
celaci pozemků a že neodevzdal pozemek žalovan.ým do· jejich právní 
držby, n·ení se proto potřebí zabývati. žalovaní nejsou oprávněni odpí
rati žallYbci zapl·acení' l<lUpní ceny, ježto právě její zaplaceni bylo před
po·kladem, že teprve poté hudle provedeno vše, co je nutné k odevzdání 
pozemků do vlastniotvi žalovaných. Teprve po splnění závazků, jež vy
plývají- z dohody o kupu., se své strany, mohli žalovaní žádati na ža
lobci, aby též on vyhověl svým zá'vaz1<ítm, aby žalovaní mohli převzíti 
své pozemky do právní držby. Z toho, co uved.eno, vl'plývá, že žalovalOí 
nepr<Ívem od-epřeli zaplacení kwpní ceny ve smluvené lhůtě a že ža·lobce 
jest oprávněn, aby podle ujednání odstoupil od kupní smlouvy, t. j. aby 
žMa). od žalovaných vyklizení a odendání. odprodaných jim pozemko
vý·ch částic. Ustanov·ení § 418 obč. zák nelze užití v souzené věcí, ježto 
tu pl·atí především ujednán·, sml:uV'ců, a řečený předpis upravuje právní 
poměry teprve tehela, jestliže smluvci nk neUli'ednalí. I když tudíž ža
lov~ní započali se zamýš-lenou stavbou Se svolením žalobcovým nebo 
dokonce l1.a· j.eho přán.í, nel'ze je pokládati za poctivé stavebníky ve 
~myslu § 418 obč. zák potud, že přece musili věd·ět·i, že budou musi·t 
podlc smlouvy vrátiti pozemky žalobci, jestliže nedodrŽÍ" smluvenou IIh'Ůtu 
stanovenou pro zaplacení kupní ceny a žalobce se rozhodne užíti svého 
právaod·stoupHi od sml'o"vy. Je protoodvol<ÍJní důvodné a by.lo mu jíž 
pod.l.e toho, co vyloženo, vyhověti a žalobu zamítnutí. 

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

Důvody: 

V souzeném sporu žalovaní sami namítali, že se o koupených po
zemcích a provedienístavby na nich se žalobcem dohodli a že dokonce 
žalobce naléhal na to, aby se· s.tavbou zadi ještě před povolením par
celaoe pozemků. Došlo tudíž mezi vlastníkem pozemku a stavebníky 
o powmku a o stavbě k předohozí diOho-dě, takže v someném případě 
nelze užíti § 418 obč. z:íJk. (srov. rozh. Č. 14345 Sb. n. s.). lde proto jen 
o řešení oltázky, zda bylí žalovaní oprávněni odepříti zaplacen.í kupní 
ceny, pokud neebyla provedena parcelace koupených pozemků. Neprávem 
vytýkají dovolaJ!elé v této otázce odvolacímu soudu v"dnost řízení a roz
por se spisy. Pro posouzení splatnosti kupni ceny je rozhodují.cí obsah 
písemné smlouvy ze ·dne 15. dubna 1935, poále ní'ž se žalov"ní bez
p o ti- m f n·e Č"ll ě zavázali z"platiti kupní cenu do tří měsÍCú ode cine, 
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kdy dotče.ná d?hoda byla seps'",na. Řádná kupní s-mllouva, umožňující 
nabyh 'kmhovn!ho ~lastll1C,tví, mela býti podle !ečené dohody sepsána 
terrve po. z"plac~m kupn! ce~y. I kdyby byl zaloboe vů·či žalovaným 
p,revz~l zava;ek, ze ,se postara o parcelaci prodaných pozemků, nebyl 
tlm zavazek zalovanych k zaplaceni k~pní ceny v přesně d'ojednané lhůtě 
~~tčen, kdy.ž žalovani-. jak, přip,ouštějí - koupené pozemky před 
JeJ1ch parcel'a~! do fa:khcke dr,zb! pre~zalt a dokonce na nich proúděli 
novostavbu; zalova~! neodepreh ,take .zaplacení kupní ceny proto, že 
byla pOd!;l1n~OU Je]! ,spl,alno.sh predohazepcí parcelaoe koupených po
zemku, nybrz proto, ze zal.obce niespln!l zavazek k právnímu odevzdání 
(» Verpflichtun.g zm rechtlichen Uebergabe) dotčených pozemků. Toto 
stanov!'sko by hylo oprávněné, kdyby byli smiuvci o splatnosti kupní 
ceny nic nedojednali, neboť tu by byLa závi-sela spLatnost kupn.í ceny 
na řádném odevzdání kou!pené věcí (§§ 1061, 1062 obč. zák.). ŽaJ.ovaní 
se však zavázali zapravi.ti kupní cenu v .p ř e sně ll' r Č e n é I h ů t ě, 
žalobce osi vyhr~dil až, d?, ~pL~ého. o;aplacení vla~tnktví k prodaným 
P?zemkum a ta~ke sep.san.! ra~n.e kUlpm smlouvy notařem byl.o vyhrazeno 
az po zaplacem kupm ceny. Zalovan.í nemohoUl odpírati zaplacení kupní 
;,e!1Y podle ,§§ 1066, 1052 obč. zák., nebof by bylo předpokladem užití 
receneho zakonného předpisu, Že by vzá!j'emné plnění se s·trany žalob
,:o.vy ~ylo ?hro-žer;o jehošpalnými majetkovýmí poměry; takové ohro
zem v~ak .zalov~m ne-tvrdnh. Za toho stavu věci nemá výz.namotázka, 
zda a ]akym zpusobem se pro-vád, parcelace pozemků podle katastrál
niho zákon.a Č. 177(1927 Sb. z. ~ n., a zda a pokud je závislé udělení 
stavebmho pO'volem na parcela'c! stavebního pozemku. 

čís. 16474. -

Řídící honu, který střelce sezval a určil jím střelecká stanoviště od
povídá za škodu způsobenou hostem střelbou, nepostaral-li se aby se 
jako střelci nezúčastnily osoby nezpůsobilé k řádnému výko~u tako
vého honu (léče), jakmile zvědělo jejich účasti. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1937, Rv II 347/36.) 

~alohce, j~~ž byl při honu, kterého se zúčastnil jako lesní hajný 
postre~en ,Man! E., sena žalovaném domáhá zaplacení 58.000 Kč a za~ 
plao~n1 duch0;tu 5,~0 Kč měsíón.ě. K odůvodněni žalobního ná:vrhu před
nesl; Žalovany poradal dne 6. hstopadu 19·30 ve svém revíru ve V. hon 
ktereho se. mano sporné strany a jiné osohy zúča.slnili též Ferdinand O: 
a Dr. D. Jako střeki a Marie E. Žalovaný řídil sám osobně hon. Měl 
proto vyloučiti z účasti na honu Marii E., která neuměla vůbec zachá
zel!~e zbraní a neznal-a n.ejzakladnéj,ší pravidla lesn.ího honu a která 
~rome t?h<: n:em~la ani povolení ~osi'ti :,braň, ani honební povolení. Že 
~alo~~ny ve,d.el, ze ~ane E. neum! zachazeti s puškou, je patrno z toho, 
ze pnmo pr.ed postrelemm žalobcovým n-apominal Marii E., kldyž stří
lela na kráhky: »Nur vors!chhg s·chiesseni« Tak s·e stalo, že Marie E. 
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střelila na zajíce clo léče, v níž byl žalobce spolu .s ~s~atními hone!, a 
zasáhla žaloboe dvěma mnami, ač ža;loboe po prvm rane zvol,al: »Nlcht 
schi'essen!« Rovněž dvěma ranami byl žalobce ještě zasažen od Ferdi
nanda O., jak ukazuje zpuMb zranění a ro'zptyl broků po těle. V době, 
kdy se nehocla sta),a, byl žaloboe s osta;tními honci, kteří zůstali vzadu, 
za řadou střelců, a to pmto, že ,pm n,eschůdnlÝ terén nebyla mo~no udržo
vati rovnou řadu a též pmto aJby dával pozor na honce, kteří zů,stali 
vza;du aby si nes~hovávaN za;třelenou zvěř. ža),obci nelze proto přičítati 
spolu~avinění, neboť kdyby střHející' jednali opatrně, musili by viděti 
žalobce a ostatnich 20 honců, nebof na onom místě, kde by,l žalobce 
postřelen, byl průhledný porost. V podobn'ých situaCÍ'oh se na lesním 
honě nestřHí,. Niž š í s o u d y přima;ly žalohd č"stku 1 \.370 Kč 
s přís!. a důohod 109 Kč měsíčně, jinaM žal:obu zamítly. 

Ne j v y Š š i. s o tl d k dovolání žalova;ného ulložil soudu, prvé sto
lice další jednání a nové rozhodnutí. 

o ův o d y: 

Odsouzen,í žalovaného k náhradě škody předpokládá důkaz o i'Bho 
zavinění a přiči1n:nou souvislost" zavinéní '8 nastal,ou škodou. Ni1žší ,soudy 
sMedrul,y zavinění žalo'laného v tom, ž,e se j",ko říd'íd ho1'u před jeho 
začátkem po případě když se později (v poledne) dověděl, že Marie E. 
zastř,elila zajíce, nepos,taral, ",by nemohla střHeti. Dovolací soud 
souhlas,i s názorem n-Í'ŽšÍ,ch soudů, že žalovaný hyl fidíd1m honu, J1'eboť 
naň ~sám sezval hosty slře1'ce a určo'lal jím též střelecká s,tanoviště. Ná
mitky, které v té příóně dovoIatel uV<ÍJdí, neobst~ií, neboť podle obou 
u'l.'eclených fllJ1'kcí měl žalovan'ý povinn,ost postaratI se o to, aby se honu 
jím pořádaného a - CClse ,týk<ÍJ střelců - též jím řízeného, účastnily 
jako střelci jen osoby způsobilé k řMnému výkoml takového honu, O' jaký 
Iprávě šlo. Není' potřeb! se v tom směru dO'lolávati ani, u8tanovení § 39 
honebního zákona pro Moravu; je to již příkazem obecné opatrnosti při 
podniku tak nebezpečném, jaJlm je hon v léči za ~čast~ mnoha 'střeků 
a honců, zejména konal-lis,e v nepřehIed~ém terenu, ]aJko, tomu byl? 
v souzeném případě, kde s'e střílelo i v l'esmm podmstu. Za tech pomeru 
by byla žalovanému vzešla povinn,ost výše dotčená a ,společeln,~kýml 
ohledy nijak nezmenšená stran Marie ~; předev~ím t~hdy, ~dyby ]i"b~l 
pozval na hon k stř'elbě nebo kd)'by JI byl urc:l strelec,ke stanov~ste: 
kteréžto. okolnosti nebyly však am tvrzeny. StaČIlo by vsak k zalozenl 
uvedené povin,nosti, 'l<dyby byl žalovaný zvěděl, že se Marie E., ač 1'e
pozvána na hon jaJko střelecký host, účastní léče j'ako střelkyně. Byla 
by mu tu vzešla povinnost ihned se přesvědčiti o tom,.t e-1L obeznám,:~a 
se střelbou vůbec, ale z'ejména za zji,štěného stavu, tohz pn honu v lecI, 
do té míry, že z její ,střeJ,ecké účasti na tom~o.~on::, nehrozí,~~bezpeči 
pro bezepečnost osob, které byly v dos~hn le]! strelby, zvlaste pmto, 
!Že neumí zacházeti se střelnou zbraní. 

PokllJd nižší soudy dO'vodily onu povinnost žalovaného jž z toho, že 
se v poledne clovMěl, že Marie E. zastřelila zajíce pušk~?, kterou jí za-o 
půjčÍ'l střelecký host honitby Dr. O. a že se dala se za]1cem fotO'gra~o-
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vati, usuzuje n'ejvyšší soud, že podl'e povahy jen léto p.říhody nej,le 
o slmteČ!lO'st takového rázu, která by žalovanému ukládala prodal'ší 
průběh honu výše uvedenou povinnost; nebyloť zjištěno nk, z čeho by 
žalovaný při vylíčené příhodě musil anebo aspoň důvodně mohl usu
zovati, že se zapůjčení pušky Dr. D-em MariI E-ové neomezilo na případ 
již skončený a že se to bude v l'éči opakovati a že jí má proto pro další 
průběh honu pO'kl<ÍJdati za jeho střeleckou účastnici. Ani to nebylo zji
štěno, že by byla dopolední střelha Marie E. na zajíce nějruk ohrožo'vala 
něčí bezpečnost života nebo zdravi a že by sle byl právě o tom i' žalo
vaný ?ověděl. Ani na takovém zá'kladě nelze tUl tedy dovodi,ti, že by byl 
opommul povinnost čeliti zaJkročením proti mO'žnosti, že ,se něco. tako
vého bude opakovati při pokračováni v honuodpo,ledne. Z ojedinělého 
případu, že pozvaný honební host žalovaného zapůjči,1 Marii E. - do
~pělé to osobě - pušku ,k jedn,omu výstřelu, kterým nikdo z lidí, 1'ebyl 
ohrožen, nelze soudi,ti na povinno'st ž",lovaného pokládati Marií E. za 
střeleckého hosta honu, o němž by měl' žalovaný jaJko řídící bonu učini,ti 
opatření k ochraně lidské bezpečnosti př'ed možným ohrožením se ,strany 
takého střelce pří hOlnu. To, zvláště proto, že ",ni o Dr. O-ovi nebylo aní 
tvrzeno, ani' prokázáno, že by byl' aspoň on zavdal, žalovanému příčinu 
k pochybnO'stem, je-li 'j'akO' pozvaný člen honu dosti opatrný a spoleh
livý, aby o své újmě svoji pušku nezapůjči1 osobě, O ní,ž by věděl že 
je střelby na honu 1'emalá. OsvědčenI Dr. D., 'že by n,ebyl pu,škUl Marii 
E. po druhé půjčil, kdyby mu to byl žalovaný slovem vytkl, nemůže být 
žalovanému v uvedeném směru nijak v jeho nepfOlspěch; zejména není 
tím zjištěn předpoklad pro úsudek, že žalovaný mlčky souhlasil s tím, 
aby Marie E. i odpoledne stmela. Úsudek Dr. D. se týká jen toho jak 
on na věc nahlížel, anebo j",k by se on byl zachovali,kJdyby mU: byl 
žalo~aný vy~kl, žezap,~jčíl MalrE ~. puškU', nesvědčí však o tom, že by si 
byl zalovany musI'1 pnpamatovah pO'lmnost postarati se ° to, aby Dr. 
O. neopakoval při honu svo'je neprozřetelné jednání. 

Na podkladě zjištění učiněných nižšími soudy nen,í tedy odúvodněn 
závěr, že by se žalovaný opominul postarati, podle ;s,vé povinno,sti' o zji
štění střelecké způsobilosti Marie E., neboť není základu k předpokladu, 
že z ojedinělého, bez jakéhokoliv ohroženi lidské be~pečnosti již skon
čeného případu měl povinnost pokládati ji za nezpůsobilou střeleckou 
účastnici honu. Nejvyšší soud však nemohl rozhoclnO'uti ve věci, neboť 
žalobce tvrdil pro uvedenou povinnost žalovaného ještě další skuteč
nost, ? niž nižší soudy neučinily zjištění, ačkoliv by byla, kdyby byla 
pra~dlvá, rozhodující pro určeni již opětovně dotčené povinnosti žalo
vaneho. Byloť tvrzeno, že přímo před oním okamži'kem, když se neštěs,tí 
stalo, v téže léčí napomfnal žalovaný Marii E. když ji viděl stříleti po 
krá~íkovi v místech »U studánky před školko~« slovy: »Nur vorsich~ig 
~ch:essenl«, Byla-li by zjištěna tato skutečnost, byla by tím osvědčeno, 
ze zalovany aspoň při odpoleclní léči vědělo střeleoké účasti Marie E. 
na honu, že uvedenými slovy jeji účast schválil, a bylo by pak posouditi, 
pokud tím vyhověl své povinnosti pána honu kontrolovaH onu strel
Covu způsobilost podle povahy honu, O jaký Šlo, jejíž nesplněni by ho 
zavazovalo k odpovědnO'sti za škodu vzniklou ze střelecké nezpůsobilosti 
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hosta honu.Proto byly rozsudky ni·žšich soudů zrušeny k dalšímu jed
nání a rozhodnutí věci na uvedeném podkladě. 

čís. 16475. 

Nelze vésti exekuci zpeněžením 2'abaveného nároku na vydání do~ 
Vo.znich povolení k dovozu másla a vajec tak, že se dává zmocnění třetí 
o.sobě, aby zboží z ciziny jménem a na účet povinného dovážela, je pro
dala a po srážce režijních výlQh a odměny odvedla utrženou částku exe
]ručnímu soudu pro vymáhajícího věřitele. 

(Rozh. ze dne 10. )listopadu 1937, Rl 973/37.) 

Srv. rozh. Č. 1029 Sb. n. s. 

V exekuční věci vymáhajícího· věřitele Heřmana R., obchodníka s vejci 
a máslem v P., proti povinnému Lvovi J., obchodníku s m<tslem a vejci 
v P., pro 54.500 Kč s při!s·l. ·exekuční soud nařídil za souhla.su povinného 
k vymož·ení vykonatelné pohledtívky vymáhajídho věřitele 54.500 Kč 
s přísl. zpeněžení zabaveného nároku na vyd1áni dovozních povOolení 
k dovozu másla ve výši 3% kontingentu a k dovozu vajec Ve výši 2% 
ročního kontingentu ze zahraničí., který prý pří,s·luŠí povinnému protí 
poddlužn.íku ministerstvu obchodu, prŮlm)"slu a živností vP., Velko
nákupnímu družstvu dovozců másla a vajec, zaps.anému .spO'lečenstvu 
s ručením omezeným v P., a Syndikátu pro zpeněženi dobytka a živo
čišnýoh výrobků v č. S. R. v P., jakožto členu· Vdkonákupního družstva 
dovozců másla a vaj-ec, a to tím způ-sobem, že zmocnH fi.rmu F., velko
obchod s vejci a másl,em, aby- na účet vymáhajídho věhlele dovážela z ci
ziny uv·edenou kvotu máJsla a vajec,dovezené zboží- v tuzemsku prodala 
za běžné ceny, ze zislku si ponechala náhradu holové režie v místě ob
vyklou, jaJkož i odměnu, a aby zbytek u'!ržené kupn.í. oen y od"ed1a vymá
hajídmu· věřiteli -s pří's!ušným vyúčtO'váJním, odevzdaným exel;;učnímu 
soudu. Rek u r sní s o u d k rekursu poddlužnika českosl'Ú'venského 
státu zamí·tl uvedený vpeněžovad návrh. D ů v od y: Zmocněni jest 
možné jen v případ·ech § 356 ex. ř., nikoli však v přípaclech,l<dy se vede 
eJ<!ekuce poctlle § 325 ex. ř. Nehledě však ani na tOo, co uvedeno, je zpe
něžení zabaveného nároku na vyd.ání dovozních povolení nemožné proto, 
že jde vlastně o oprávnění bez jakékoHv majetkové hodnoty. Udělením 
dovozního povol·ení se propůjč'llj-e pouze oprávnění k dovozu určitého 
zboží z dzin.y právě jen tomu, na 'koho ono .povol·ení mÍ. Povolení, o něž 
jde, zní na jméno dO'vozce a nelze je převésti na jiné osoby. Hledk na 
dotčenou vlas.trlOSit a nep-fevoditelifiost dovozního- povolení, znějícího na 
určitou osobu, není .pouhé clovomí povO'lení, jsouc jen legitimací k d.o
vozu určitého zboží z ciziny, při kterém s-e takové povolení vyžadUje, 
samo maj elkovým předmětem, který by bylo možnO' za,,"hnouti exeku·cí 
(rozh. Č. 1209 Sb. n. s.). Nemá-ti však d'ovozní povol·ení majetkoprávní 
hodnoty, nemůže bý·ti přeclmětem zpeněžení a n.eprávem proto prvý 
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soud~ov~li1 navrže~ý způso-b zpeněžení. Pro Liplnost Se podotýká ' 
je~p~avne I rekur~m hneni, že v připaJdě, o nějž jde, mohl b'ti 'o~~ 
cll''hzr1r'kem 'pouze Oesk?~IÚ'venský stát a nikoliv ministerstvo .ft,ch~du 
ne o to jest tolIko uradem bez právni subjektivity (rozh. Č. 10137 
Sb. n. s.). 

N e j v y Š š í s o oU d nevyhověl dovola,címu rekursu. 

D LI v o cl y: 

~o{\d~U'žník byl, oprávněn ~ rekmsu podl·e všeobecného předpisu § 65 
ex. 1'., jezto :s.e pravem ,~okl~da,l' za stížena příkaz,elffi usneseruf p1-vého 
!~udl1, Pov~~~1e, p~vol~ny zp~~ob zpeněžení ""baveného ná,roku za ne .. 
~akonny. 'pn. cesem ota:;kr. P!lpus!no,sti povO'Ieného způ'sOIbu zpeněženf 
je."t y~chazetr z u-sne~em, Jlmz byl~pravoplatně povo-l,ena exe'ku.ce. Podle 
nehO'_ ~yl z.abaven na:?k na vydam dovo-znkh po-voleni a ne, jak ne
sp;av;ne m~ za to stezovatel, dl~Ulžníkovo právo dováže,tj, ze zaihranió 
mas!o a yejce. Jde,:edr o z",~aven;í dlužníkových nároků podle § 325 
ex. r; Zpus,ob .~pe'fileZenI tako'Vychto- náfOlků jest upraven §§ 325 až .329 

. e"x. ,f", ta~z'e Jest. nepřípustné a nezákonné soudem uděl;ené z,mocně'ní 
tretI o,sQlb~c aby Jménem a na účet povínného dováožela z cizin zboií 
a Je zpenezov",o!a. NebylO proto již z toho. dův'Odu dbvolacílffiIl ~ekursu 
vyhoveno. ' 

čís. 16476. 

o Soudy rozvrhujícl nejvyšší POdání nesmějí přih1íreti k věcn' , 
Vwn, vy~Z?ným ~ d?bě přiklepu, ani tehdy, stalo-Ii se vz~7 :a~ 
vptmt t~ vecnych prav jen proto, aby bylo usnadněno zpeněžení nemo
VI OS I. 

Jestliže mají věřitelé podle dražebních podmínek nárok na' k 
je~ z nej~šših~ ~od~í jen potud, pokud nejvyšší podání odpov=o ~~ 
delové cene, zvetsene o nutué a užitečné náklady podle stavu v d~bě 
~du (§ 52 ~děl. .z~. č. 8!1~9~O Sb. z. a n.), a část nejvyššího po_ 
dáni, pnu cenu prevy~uJIcl, ma byb vyplacena státu podle § 37 řeč ák 
pokud ~eni .~~erpána pohl~áykami ~řednostnimi a těmi, které' ~Yl~ 
knihovn~ zaJ!~teny ?a vydrazene nemOVitosti se sou:h.Iasem Státního po_ 
zemkoveho uradu, Je soud povinen zjistiti cenu podle § 52 uved. zák. 

(RoZJh. ze dn·e 10. lils,topadu 1937, R I 1076/37.) 

. Ex e k u.č ni 80 ud . rozvrhuj.e, nejvyšší podáJní za ex~kučně pro
dane ~em~vlto·stI'"zapsaJme ve vloz.kat~,~' 125 a 145 pozemkové knihy 
k~:. ,uzemI O., pflkaza)o zbylek nejvysslho podání., pokwd převyšovalo 
pfI'~~lovou _cenu, t. j. 53;330 K~ 60 h, konkursní podstatě Václava O., 
nepnzn~v oesko.slove~~kemu ~talu náfOlk lia vydání uwedeného zbytku. 
D u v.o cl ~. Soud nepmzual mtnIsters.tvu zemědělství nitrok na vyd', ' 
zhytku nejvyššiho podáJn.i, převyšujídho přídělovOUi oenu (§ 37 zák. ~~ 
d~~ 3? ledna 19~0, ~. 81 Sb. ~. a n.). MhiÍlsterstvU' zemědělství patrně 
u .o, z'e na vydrazenych nemovl'Wstech vázla pod C 9 až C 13 zástavní 

CIVilll1 rozhodnuti XIX. 
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prá"a za .pohledávky dědického podHu ve prospěch Anny O., nezletilého 
BohtlJmHa O. a nezletilé Anežky O., pro každého ve výši 8.000 Kč s přísl., 
dále služebnost bytu pro Annu O. a ne zletilou An-ežku O. a vý-měnek 
a slu·žebnost bytu pro Annu O- Dotčená zástavní práva byla ske podle 
prohlášení ze dne 25. července 1935 z pozBmkové knúhy vymazá!na, avšak 
stalo se tak jen pmto, že tím v}"dražené n-emovi-tosti, nebudou-li zatí
ženy služebnoslmi a výměnkem, hudou snadněji prodá!ny ve veřejné 
dražbě, osoby shora uvedené se však svých pohledávek nevzdaly, nýbrž 
mají býti- uspokojBny 2lpúsobem stanoveným voe smí·pu ze clne 30. ledna 
1935. Zástavní práva výše uvedená byla na vydražené nemovitostí vlo
žena se souhJ.asem Státního pozemkového úřadu a muselo by se proto 
k nim při rozvrhu přHrližeti, kdyby nebyla bývala z pozemko-vé knihy 
vymazána. V takovémto případě by byla n.epochybně nyní rozděl'ovanou 
padstatu zcela vyoerpala a nezbylo by tu{H,ž nic, 00 by mělo připad
nouti 'státu podle § 37 řeč. zák Ony pohledávky dosud uspokoj·eny n-e·· 
byly, a jestliže se jejich výmaz z pozemkové kníhy stal jen ze shor~ 
dotčeného ctúvodu, nemúže nyní mim,sterslvo zemědělství požadoval! 
něco, CO< by ni'kdy neobddelo, kdyby ony pohledávky nebyly bývaly 
vymazán.y. Při'kázal proto soud zbytek rozvrhované podstaty konkursn.í 
pod,ta1ě V ádava O., z níž budou teprv-e nMoky výše jmenova-n.ých osob 
vyro-vnány, neboť v exel<učnim ří,zení, ač konkursní správce to -navrho
val, to nehe pro-véstí. Rek u r s fl í s o ll> d na rekurs československého 
státu (mini,sterstva zemědělství) přikázal zbytek nejvyššiho podáni 
53.320 Kč 60 h stěžovateli k ho·tovÉlmu mplacenL D ů vod y: Rekurs 
jest dŮvodn,ý. Z výpisu z pozemkové kníhy pro kat. územi O. o vlož
kách Č. 124 a 145jest patrno; že se nemovitostí právě dotčených do
stalo předchůdcům úp"dcovým rozhodnutím o přídělu ze dne 22. dubna 
)931, Č. j. 163326/30. Zároveň bylo vlastní·cké právo přídě1cu i jejich 
právnkh nástulpců omezeno zákazem zdzení, zavazení. a pr.upaohto:vání 
bez ·souhJ.asu Státního pozemkového úřadu, s právem výkupu téhož úřadu 
a s právy uvedenýmí v §§ 35, 37, 38, 51 a dalších příděl. zák Č. 81/ 
1920 Sb. z_ a n. Poclloe § 37, odst. 2, Č. I uved. zák. přívoB pozemkový 
úřad, jímž jest nyni podJ.e § 1 vl. nař. Č. 22/1935 Sb. z. a n. mini·sterstvo 
zeměděl·stvi, k zcizen,í celého rolnkkého nedHu v .prvých desíti leteoh 
po přidělu Í'en z clůvodů mléhavých, a to jen tak, že dosažená trhová 
cena. pokud přesahuje 10, co bylo vloženo db nedHu vlastníl<em, pří
padnle státu. Při tom jest mílí slu-šný zřetel k vykonanému zlepšení a 
provedemérnu úmoru. Za toho předpokladu svolilo t"ké mini-stetstvo ze
mědělství k soudnimu prodej!i nedHu· a podmínka, že bude vyp lacena 
státu část n.ejvyššího podání, pokud převyšuj-e příd1ělovou cenu, zvětše
nou o nutné a užítečné n<'rkl-ady podle stavu v době odhadu, a pokud 
není vyčerpána přednostními a za sGuhlasu pozemkového úřadu kni,hovně 
zajHlěnýmt pohledávkami, byl-a pojata v odst. 9 i do dražebních pod~ 
mínek, předložených správcem konkursní pods_taty. Nárok na vyplacen! 
té částky ohlási-I sice zástupoe ministerstva zem0dělství při rozvrhovém 
roku bez o,dporu ostatních účastníku, prvý SGud však přesto přikázal 
zbyte!k nejvyššího .podimí konku'rsní pod,statě Václava O. z důvodů v na
padeném usnesení uvedených. S jeho názorem nelze ovšem souhlasiti, 
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n,eboť velid předpis § 37 zák. č. 81/1920 Sb. z. a n nedopou T 
chyb.nosti o tom, jak j~st naložili s dosaženou trhovou c'enou pok~d :ř~= 
swhu]e to, co bylo vl-ozeno do nedí,lu vlastn-íkem. Jest tudíž bez významu 
to" že ~~. bý~alí knihovní věřitelé shora jmenovani vzdali zástavnídh 
prav: zaJ1stěn-yc~ pro své nár~ky na n~dí'lu, aby usnadn.i1i zpeněžení ne
mov"ltoSÍ!: a prave'm poukaZUje tu stězovatel na to, že v s,ouzeném, ří
pade nent :I?ro ,soud m:hoduljic~ st~v, j~ký by tUl hyJ., Myby ,se stwla n~bo 
n;stal!l neJaka sku-tecnost, nybrz že pro něho jsou rozhoduli-leí toHko 
predplsy ~§ 209 a další ex. f. a pndělového zákona Č. 81/1920 Sb. z. 
a n., ~e)mena Jeho~stan.?vent § ~7. Pro řešení připadu způsobem, jwkým 
to UČInIl sOll>d rrve stoh;e, nem v uvedených předpi'sech opory. B 10 
proto r?zvrhove usnesem v napadené jeho části změněno. y 

!" e J ~ Y š š i s o II d zrušil· uMesemí ni-žškh soudu aulo-žil sou,du 
prve Slohce, aby o zmšené části dáJ.e jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

N" obou vydmžených l1!emovloto,stech za'Psany'ch- ve vl-o-žkách Č 124 a 145 v O '.. . . ' . . , ., )e~ neJsou ve vypl·su z pozemkové I<n<ihy vyznačeny jako 
. r~ll1lcky nedl.l, Jest pod datem 9. dubna 1932 podle rozhodnu,tío při

del-u ze. dn,; 22. dubna,1931 vloženlO omezení právw vl-astnickéh.o záka
zem ,zcl-zenl. a zava~en: . ~ez sou:hlasu Státního pozemkového úřadu 
s p~av"n~.vrkup:u teh?z uradu a s právy uvedenými v §§ 35, 37 38 51 
a nasL pnd,eloveho zakona č. 81/1920 Sb z a n Pod'le § 37 j'. "k .' r '" -, rec za 
pnvo I pozemkový úřad ke zcizenÍ- celé nemovitosti jen tak že dos~žen,i 
c~na trho.~á, pokud ,přesahuje to, Co bylo vloženo do nem;vitosti vlast
nIkem, pr~p,,:dll<e .~tat~. DO,od~t. 9 dražebnkh ,podmínek bylo pojato 
ustanovenI, ze ventele maJl narok na uspokoj'eni z nejvyššího podáni 
pokud odpcvf.dáceně podle § 52 zákona Č. 81/1920 Sb z a nt· : 
přidě·lové ceně, zvětšené -o nl.ltmé a ll'žitečné ná!klady pOdle'stavu" QdlJeb

s
:; 

odhadu a ., t . ···h d v o e 
. - '. cas neJvys~,' ° p? ~ní, pokud převyšuj e tuto. cenu a pokud 

ne~1 ~yoerpána pohledavkaml predno-stními a těmí, které byly knihovně 
~~Jli<teny .n.~ vydraženém přídělu za souhla,u Státního pozemkového 
~~~~'" (ml!l1Isterstva zemědélstvf), vyplacena bude státu podle § 37 ll>ved. 

Na ne:movitostech vl. č. 124 vázla pod' datem 5. června 19-35 zá
~tavní prava pro pohledávky, služebnosti bytu a výměnek pro Marii 

nnu" !30I;umIla a nez~. ".ne,žku O-ovy, ale tato práva byla na zákIa.dd 
p;ohlasem těch~?, opravneny.ch osob ze dne 25. července 1935 vyma
zana dne, 17. zan 1935, takze v den povolení této exekuční dražb a 
rozvrhov~ho _rc,:ku tam jižo nevázla-. Toto výmazné prohlášení daly Ive .. 
dené.opravneue osoby dusledkem smíru ze dne 30. ledna 1935, kter' 
u,za~reJ.r~ konk.m~m podstatou Václava O. a jimž byly odklizeny různI 
SP-~~y'. Jez ;~:O'h, teto ~o~kursní podstatě zahájily; podle onoho. smím 
map .tIt?yentele ?bdrzetI určité peněžité částky z konkursní podstaty. 
Z. neJvyss~ho podaní v ~ástce 104.000 Kč přikázal prvý soud věřitelům 
_~rednost-':Im ~ kn~hoynIm celkem 50.769 Kč 40 h, kdežto celý zbytek 
~3.230 Kc 60 h prrkazal konkursnÍ- podstatě Václava O., oduvodniv to 

90' 
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tím, že se Marie, Anna, Bohum;,l a nezl. Anežka O-oví vzdali svých 
knihovní'ch zástavních práv jen proto, aby nemovílo,sti nezaHžené slu
žebnostmi a výměnkem byl'y snadněji v dražbě prodány, že se však 
svých pohil;edáv,ek nevzdali, nýbrž mají býtí· ,uspokojeni způsobem sta
noveným ve smim z'e d'llJe 30. ledna 1935. Rekursní soud usnesení prvého 
soudu změnil tak, že celý zbytek n,ejvyššího podání 53.230 Kč 60 h 
příkázal- ČeskO'slo-vens:kému' státu ve smysl-u § 37, odst. 2. č. 1 příděl. 
zálkona. 

Názor prvého soudu v té přičině je mylný a odkazuje se dovolací 
stě~O'valel na sprá:vné odůvodnění rekur-sní,ho soudu. Prvý soud nebyl 
oprávněn přihli~eti k vymaz",ným věcným právům uvedených osob a 
přikazovati místo nich zbytek nejvyššího podání kO"J1kursni pO'dstatě, 
nýbrž se měl říditi před:pi·sy exekučního řádu', zejména § 216 Č. 4 a § 217, 
pasl. odst., ex. ř. a § 37 příděl. zá:kona Č. 81/1920 Sb. z. a n. Nenf věcí 
exekuční'hosO'udu zkoumati, proč bylo nějaké zástavní právo vymazáno, 
pro něj je rozhodujíd jen to, že v dO'bě rozvrhu: již n·a vydražen.ých ne
mo-vítostech nevázne. Názor dO'vol'aciho stěžovatele, že je přihlížetí v té 
:příčině ke konkursním spis,um., není: správný, neboť podle § 121 konk ř. 
je při soudním prodeji Š'etři,ti obdobně předlpí;s;Ů eXBkučního řádu s od
chylkami· v uvedeném paragrafu vytčenÝ'mi, které se však ,netýkají rOZ
vrhu nejvyššího podání. 

Jiná jest však otázka, k o I i k čin> zbytek nejvyššího podání, který 
připadá státu. Podle dražebuílch podmínek mají věřitelé námk na uspo
koj1ení z nejvyššího podání, pokud Odpovídá ceně podle § 52 příděl. 
zák.č. 81/1920 Sb. z. a n., tO' je.st ceně přídělové, z vět š e'llJé o nutné 
a užitečné ná>kl"'dy podleslavu v době odhadu; část nejvyššího podiání, 
pokud převyšuje tuto cenu, bude vyplacena stitu pO'dle § 37 uved. zak. 
Zjistiti cenu podle § 52 u"ed. zá:k. bylo po'vinností prvého- soudu. Podle 
výpisu z rejstříku příděJ,ůobvodové úřado·vn,y pro pozemkO"vou relormu 
v P. ze dne 20. ledna 1933 čini,la přídělo-vá cena za pozemky, zapsané 
ve vložce č. 124 v O. 30.370 Kč, kolik čilu;]a přídělO'vá cena za poze
mek Č. kat. 210/12, z"'psaný ve vl. Č. 145 I«mtéž, nevycházi ze ~pí,su 
najevo. V odhadn·ím protoko,lu ze dne 18. ;pro:si,nce 1935 jest uvedeno, 
že stará budova postavená na stav. parcel,e Č. kat. 10, zapsané ve vložce 
Č. 124, zhoř-ela, že zdí' byly vlastníkem zbourány a vy.s,ta'Věna nová bu
dova i stodola, které jsou staré čtyři- raky. Z toho tedy Iz,e souditi, že 
tyto nové stavby provedli .příděld BlahumH a Marie O-o-vi nebo jejich 
ná:stupce Vádav O. Otázka, co do, vydražený,ch nemovitostí bylo vlo
ženo vlastníkem Václavem O. a jeho předchúdci, nebyla ,mi v prvé, ani 
v dmhé stolid přetřásána, ač je pro rozvrh zbytku 53.230 Kč 60 h roz
hodujíd, neboť i'en to, co převyšuje přídHové ceny, zvětšené o nutné 
a užitečné náJklady podl'e stavu v době odhadu, připadá podle § 37 pří
děl. zák. a podle dražebnkh podmínek státu, kdežto zů'statek po srážce 
50.769 Kč 40 h, příkázaných jliž pravoplatně věřitel,um přednostním a 
knihovním, má býlí podl'e § 217, POSll odst., ex. ř. přikázán konJ<ursní 
podstatě povinného Václava O. Bylo pro,to rozhodnou-tí, jak shora uve
deno. 
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železniční přepravní řád (vlád. nař. č. 144/1928 Sb. z. a n.). 

Jestliže .dr~ha (stanice urče~í) vydala přepravovanou zásilku prvé 
z .d~ou. fySI~ký~. osob, uv~eny~h v nákladním listě tak, že se mohlo 
mlh za to, ze pnJemcem zasllky Jest označena odesílatelem finna a ni
kOli dvě fysické jednotlivé oSOby, neručí dráha odesilateli za škodu 
kt~ ?tu snad vznikla proto, že nebyla· zásilka dodána zároveň oběm~ 
!yslckym osobám. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1937, Rv I 859/36.) 

'. Frant~~ek Ch.: bývalý továmí'k obuvi v D. n. O., koU\pí,1 od ža~ující 
fumy zacatkel11 uno;~ 1931 pro sebe a pro Jaroslava S. baJlik u~nf za 
2.712Kč,,65 h po srazce, sl,evy 56 Kč. Na přá:ní' uvedeného kupiMe mělo 
~Y:! .zboz! zaslano na neho a Jaros'lava S.spotečně, ",by měla prodáva
pCI llfm~ j~stotu, že dostan'e zapI-a,cen:o"když zboží bude dod<inooběma 
Jakosohd",~nim s:p~ILldlUlžníkům. Žalobkyně zaslala objednané zboží 
d;aJhou a nakladm lI:st vypl'ni,la na »Fran.tiška Ch. a Jaro-slava S. to
v.aifn"a na Obl:~ D. n. ~.~. D:áha n~I~laldní nst ,přijal'a, změnu ,přÚmZll 
Sl ,vsak nevyz~dal,:. Kdyz anI Fra:n:!tsek Ch., ani Jamslav S. neplatHi, 
z.~zal·ovala je zaluj!C! Im,;'a u, okresnÍlho soudu v H. K. Ve SpOTU Fran
tl~ek Ch. dluh uznal, avsak zaloba pmti Jaroslavu S. byla zamítnut 
Lezlo .o dodávce zboží, nevědě,1 ani nedostal ad dráhy návěstí:. TV.~dí~ 
ze dr,aha by:'a po:,m?a ~Y'?,ati uvedené zboží jen oběma adresátům, neb; 
aspon na ,pre9!azenI na~es!J po~epsaného oběma "'dresáty,což se ne
stalo, t,:kze pnkaz obsazeny v nakladmm listě nebyl splněn přes to že 
'~.':Jeen prednostou ~tan~ce v D., ale I obecně byIo v D. zná~'Ů, že F;an

IS k Ch .. 111C ne-ma a ze Je.ho podn,!k vede Jaroslav S. a že tak h:. b 
nedbalostI: d'f:'!hy byh žalující fi'rmě způsobena nejen š'koda v ceně ~~o~~ 
ale I ~~oda n~ ulratach s'Por~, které jednak zaplatila Jaros]'avu S., jed~ 
nak, svem~ 'prav~!1~u ~astu.~cI" dom~há se žalobkyné n", ža],ovaném Čes
kosloveTI;skem Mate (ze~eZ?IČ!1J: spravě) zapl1acení, 7.339 Kč 20 ho s .řísl. 
~alO"vany ,?'amltl ?,lma pne, ze ~ák~~?ní list, kterým byla zásUka, ~ niž 
jde, odesla~a, mel toto O'značell1' pnj"emce: »Pan FfaJllJtiš"k Ch. a Jaro
sl,a~ S., tova:rna ~a 'Obuv, D. ~n. 0.«. Dráha taktO' vyplněný nákladní Hst 
pnJ~la, poneva?" nebyl'a am povinna., ani n"mohla přezkoumati zda 
~en'l, obe;na jm:eny ~z?ačena !irma, jejíž jsou oba jmenovani S;poleČn,iky. 
~~evadz vydanl zasdky obema aJďresMům nebylo m'Ůžné vydalia jí 

d;laha t:,m~, kdo byl na prvém mí-stě uveden a jemulŽ 'jedině mohl'o ' a
tnt! urcen~ v ad';ese »továrna?a abuv«, protože Fr",nti-šek Oh. pmZ:O
zov~1 tehdy po Z1v~osten.sku vyrobu ObU'VI a měl živnost tu ohlášenu 
k?'ez!o Jarasla,~ S. zlvnost.y"kovou nevedlI a hyl povoIáJnim účetnf v to~ 
VaJrne na zbozl zcela ~dl~sné: ~ěla-l-i býti z",sHka vydána továrně na 
obu'V, mohlo ~e talk stah redlne, Františku Ch. a s hled:j'ska péče řád
neh~ ob:hodmka byl pos,tup dr<lhy zcela bezvadný. Niž š í s o u d y 
zamltly zalobu, o d V'Ů la c í s o ti d z těchto. d ů vod' ů: Odvolate.1 
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vyvozuje svůj n·árok na náhradu škody z dopravni smlouvy uzavřené 
podle n·,rkl,adniho listu. Odvolaci soud z něho zji.stH, že žalobkyně ode
vzdala dráze ve stanici H. K. k dopravě dne 6. února 19.31 baUk usni, 
Že j<iko přijemcebyl v příslušné rubri·ce označen: »pan František Ch .... 
a jaro-slav S .... , továrna na obuv, D. n. 0.« a že téhož dne potvrdil-a 
dráha přijetí zboží. Zboží, došlo do stanke mčenÍ- dl1,e 9. února 1931. 
NávěšHm a odběrním listem o· záJsike došlé s náklmlní ka,rtou a opisem 
této karty odvolaci soud dále zjistil, že Č. S. D. uvědomily dne 9. únGfa 
1931 o dojití, zboží příljemce »Fr!. Ch .... a jar. S .... « a že téhož dne 
potvrdH »Fr. Oh .... «, že avisovanou! zásilku obdržel. Podle čI. 53 § 1 
ž. př. ř. byla přepravní smlou-v<i mezi. ·stmnami uzavř·ena, jakmile ooe
sHad stanke v H. K. přijala zboží k přepravě a vyďala ná-kl<iďní Hsl. 
T,ento nákl'adníJi.st jest jak ,podle čl. 391 obeh. zilk., t<ik podle ·čl. 53 
§ 3 ž. př. ř. nej-en důkazem, ale i podstatnou- části přepravni smlouvy 
(Přehl",,' judlikaJtmy, Trnka ·č. 606). čl. 48 ž. př. ř. již proto přes,ně nor
muje jeho. ohsah. V § 1 a) výslovně ust",novuje 2lejména, že jako pří
jemce lze označiti pouze jedil10u osobu nebo firmu. Adresy, které ne
uil'ádějí přiljemcovo jméno, prohr"šuje za nepřípustn·é. J"ký důkaz kl'ade 
přepravní řád nyní pla,tný na singularitu- při1emce, j'e viděti z toho, že 
dříwější čl. 56 a § 1 ž. dopr. ř. č. 203/1921 Sb. z. a n. j'est doplněn 
ustanovením, z .něhož se nepříplllstnos'Ť plurality zfetelně podává. činění 
výjimek z takovýchto úmyslně ďoplněnýoh a zásadnilCh ustanov,ení není 
již proto správné. čl. 49 Ž. př. ř. stanovf mčehni· povinnost ooesi-. 
Ila'!eJ.e za správnost jeho· úda1ů a pmhlwšení v nákladním Jistě. Odesi
lat·ele stíhaji veškeré následky, které vyplývají· z n.esprávnosti, nepřes
nosU neho neúplnosti jeho údajů. Že odesn<iteli ručí za úclaje nákladního 
Ns-tu, že jen jehO' stíhají násl'ed!ky nesprwvného nebo n'epřesného vy
plněníl a že jest jeho věcí, aby jej' vyplnil s pozorností a péčí řádreho 
kupe.e podle čl. 282 obch. zák, v tom jest i judikatUlra j-ednotná (Pře
hJled, Trnka, mzh. č. 496, 830,961, 966). Je proto zkoumati, zda si ža
lobkyně vyplňujíc nákladni list údaj-em příjemce, počínaJ.a s péčí v ob
chodním styku obvyklou, když ještě mimo to ji činí zvláštní ustanovení 
železníčního přepravního ř"du za každou nejaJsnost a nepře·snos,t odpo
vědnou. Podtle svého tvrzení volila uvedený zpúsob vyplněni, aby zboží 
bylo vydáno jen na př·eďložení návěstí podepsaného ohi\tm. ad~esáty 
a na potvrzení jich obou. Podle toho má odvolatelka za to, že zvolenlým 
označením příjemce dala najevo, že j!im mají býti dwě od sehe rozdHné 
fysické osoby. Přijavši bez námitek náJkl",dní Jist, převzala dráha zvý
šenou, povinnost p'~ovéstí domčeni na oba "Mesáty, CO'ž j-e prý dovoleno 
i přes usbnovení čl. 48 § 1 a) ž. př. ř., ježto dotčené předpisy nemají 
po'vahu nlQ~"m velídch. Pro po·souzení platí prý smluvní svobocra i, u no
rem, jako je přepravní řád, a jsou prý wvhod"jíCi jeho ulS;\anoveni čl. 1 
a 3, nikoliv čl. 6, který se vzta:huje poUtze na tarify, a ·kde výslovný zá
ka,z má svůj zvláštní účel. Avšak i kdyby hylo stranám - na straně 
žaloval1é dráhy patrně každému staničnímu úř<idu - cI"no právo, aby 
,činil výjilmky z kategorických předpisů čl. 48 § 1 a) ž. př. ř., bylo by 
na žal'obkyni, aby takovouto výjime.čnou úmluivu jas-ně dokázala. žalu
jící firma ji vyvozu~e z označení přijemce v nákl'",dnim Hstě. Je proto 
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posouditi, zda odesílaci stanice v H. K., u niž nějakou notorietu poměru 
mezi Františkem Ch. a jamslavem S. odvolateJika netvrdí, mohla z ná
kladního liS'tu seznati, že žalujici označila, ač to není podle čl. 48, ~ 1 a) 
ž. př. ř. dovolenlO, dvě fys-i·cké osohy jako přijemce a že chce tudíŽ uza
vřHi· výjiinečnou smlouvu' dopra.vnf s dvěma příjemci. V té příčině je 
odvolací soud toho názoru, že o·značení příjemce zvolené žalobkyní je 
takové, že žal'ovwná drá'ha mohJa pokládati příijemce za fi·rmu. Přede
všim byl ponechán v nákladnim listě předti'Sk »příjemce« neopraven, ač 
příjemci měli býti dva. Pak obě jména jsou spojena a za nimi ie obj'ek
tivní omačení »tov<Í!rna na obuv« (n>koJ,i" továrnid). Slůvko >;pan« lze 
při zkoumáni nikoli podrobném - jaké zvláště odž·eleznlce přj mčitém 
ehv<itu., s ním" musí pracovati, nelze an·i· po'žadovati, ani, očekávati (rozh. 
č. 3005 Sb. n. s.) - jednak snadno přehlédnouti, jednak nelze z něho 
se zřením na o,s,ta·lní obsah bezpečně Ulsouditi na vůli oz.na·čiti fysické 
osoby a nikoli firmu. Kdyby byla žalobkyně chtěl·a uza,vři.tí smlouvu 
o přepravě zboží dvěma příjemcÍlm, byla hy je mll'sÍ'!a uvésti v náklad
nim I,j'stě nedvojS'myslně a přesné způsobem v obohodním stykol! ob
vyklým a v čl. 49 Ž. př. ř. zřetelně žádaným. Nedokázala pro-lo, že by 
byla dráha porušíla podl.e označení příjemce v nákladním listě závazek 
d~da,ti zhoží, ,proti ust<lJnovenÍm žeI'eznianího .pfeprav;níiho řádu na _mís-tě 
jednomu příjemci dvěma, příjemcům. }e tedy neprávem vyvowv"no z pře
pravní smlouvy, uzavřené cln·e 6. února 1931, že se jí žalo'vaná dráha 
zaváza·]a vydati zbo'ží, Františku Ch. a J",roslavu S. j'«ko dvěma od sebe 
odlišným fysi'ckým osobám. Při označeni příj"mce si sama žalobkyně 
~e.p?čf:nala p~č.livě, zvolila-li proti povílnnosti uložené ji jak čl. 48, 49 
z. pr. L, tak I cl. 282 ob oh. zák označení při nejmenším obojetné, z ně
hož bylo při singularitě příjemce přepravním řádem stanovené soudi.ti 
spiše na to, že příjemcem je firma a nikoH dvě olsoby fysické. Důsledky 
zvoleného nejasného měn'í stíhají jak dle § 915 obč. zák.; t",k dle zvlášt
ního ,u'sta!lOveni čl. 49 ž. př. ř. ža·l'ujj.cí Hrmu, a to i ty dů·s!e·dky, které 
z vyl'loene neJ",snostJ plynul,y pro- vydáni zboží V'e stanici určenÍ. Zněl-I.; 
nákladní, list, podl~ něhož byla sjednána smlouva tak, ja·k shora uvedeno, 
nedopusŤlla se draha žáclného porušeni povinnosti' uložené 'li čl. 63 § 1 
ž. př. ř. Návěstí vystavila stanice určeni sice stručněji., ale zásadně 
shodili' na Franti~ka Ch. a jamslava S. Co do způsobu vyndáni zbOŽÍ 
n.ebylo povinností žeJ.ezníčního úř·edníka, "by pátra.1 po příčině uvedení 
dvou Jmen na nákladním Hstě, když přijemcem podle čl. 48 § 1 a) Ž. př. ř. 
mahla býti jen jedna osoha a 'kodyž nějaká výjimečná úmluva o koJ,ek
tivním vyd'ánÍ' zboží bezpečně nevysví,tala z nákladního hstu. Vyložil-li 
si n:ja.:né~znač.ení 'příjemce ,po svém a vydial-li zboží Oiil'O na podpl's 
odbernrho !J.stu ledne z osob v ná:kladním listě jmenovaných, nejednal 
nedbal,e, neboť se mohl podle O'Zn"'čeni příjemce v nákladním listě do
mní,va,ti, že jdie o podpis o,soby k přijetí zbo.Ží bez dal'šfho oprávněné. 
yydrunÍ Z?O,ži, Fr~nt~šku Ch. na odběrní Hst pouze jím podeps,aný, v němž 
zaloba VIdl vznIk skody, nemá svou příčinu v nějakém zavi'fi-ouí nebo. 
~eclopatř.er:í dráhy, nýbr~ zase jen v nejas'ném oZ'l1<1{;,ení příj.emce, jež 
Jde, .laik receno, na vrub zalobce. V souhlase s prvým soudem a s jeho 
právním úsudkem dbspí"á i odvnlací soud k závěru, že v postupu 
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dráhy nelze shledati ani nějaké nedopaneni. Žaloba z takové nedopatře
ním vzniklé škody byla by ovšem podle čl. 1.07 § 1 ž. př. ř. promlčena: 
Tím méně může jiti o nějakou hrubou' nedbalost. Pojem ta:kové hrubé 
nedbwlo,sti vyl-ožiI nejvyšší soud v rozh. Č. 30.05, 4174, 4248, 4136, 4964 
Sb. n. s., viz i Trnkův Přehl,ed Č. 1357, 1.364). Podle něho rozhoduji 
ovšem konkretní okolnosti, ale zá·sadně vyznívá judikatura tak, že hru
bou n,edb.wJ,ostí .je pouze zvláJšť těžké porušení povinné bedHvosli, jehož 
"eblahé následky bylo možno bez námahy předvídati a jehož se bylo 
lze sn'adno vyvarovati. Dráha resp. její úředník nemohl předv,dati, zda 
a jaké následky bude mí,ti v)"dání zbož, Franti,š<ku Ch. Znal-li právě po
měry Frwn(i,ška Ch., nemohl předpokládati, že mu něl<clo dává zboží na 
úvěr, a nemohl ani při největší hedlivostí viděti v připojen" jména Ja
ro,sla.va S. onu jedinou záruku, jí'ž se žalujíd firma domnívala snad mítI. 
Kdyby tu i, byla nějaká nedbalns't, nemohl.o by jíti o nedbalost hrubou 
již proto, že j-ejí příčina vždy záležcIa v tom, že žaluj'íel lirma nedbala 
péče ukl'áda:11'é jí j'wk čl. 282 obeh. zák., tak čl. 48 § I a 49 ž. př. ř. Nelze 
proto již podle toho, co svrchu vylož'eno" vyhověti odvolání' žalUljíd 
Hrmy. 

N e j v y Š š i "O u d nevyhověl clovo,lání. 

Důvody: 

Dovolací soud neshl'edal zákonného důvodu, aby roz'sudek odvola
CÍlho soudu byl změněn nebo zruš'en (§ 510 c. ř. s. ve znění čl. Ič. 3 
zák Č. 251/1934 a čJ.. I zilk. č. 314/1936 Sb. z. a n.). K vývodům do
volání se podotýká jen toto: 

Do\'olatelka se sna'ží dolí6ti, že příjemci zásilky podle údajů ná<i<lad
niho listu byly dvě osoby a že tedy se drácha dopusti1a hrubé nedhal~sti, 
když přes to, že projevHa souhlas, s označEl11im dvou lysických osob jako 
příjemců, dorubla zá,si\lku jen Jedné z nich, po připadě když př\ikaz jí 
takto podle nákladnlho Ustu udělený neodmÍHa z důvO'du, že jej flelze 
provésti. Tyto vývody však 11IcjSOU! opráV!něny. Označení příjemce 
v nákladním Hstě je takové, že žalovaná dráha mohla pokládati zaozna
čeného příjemce přepravovaného zbožl firmu, takže nebyla povinna vy
,žildati si změny příkazu žalujíd li'rmy a nebylo pro n,J také důvodu 
k odmítnutí příkazu. Že by žalo'v,aná dráha byla chtěla převzíti závaz,ek 
dodati ~boží proti U'stanovenlčl. 48 § 1 Ut. a) ž. př. ř. mí,sto jednomu 
přijemci dvěma příjemcům, to žalobkyně ani netvrdila, ani nepro-káza:la. 
D-ovolatelka d'Me dovozuje, že šlo v souzeném příp&děo hmbou ne~ 
dbalost dráhy a ,snaží, se to dolíčiti jednwk poukazem na vý,sledky sporu 
v dovolacím spisu uvedených a jednak Um, ž,e prý »dráha převzala 
dobrovolně a úmyslně zvMštní závazek nad přepravní řád, jenž ji za
v&zoval kobzvlMtní opa.tmo,sti podile občanského a obohodního zá
kona, kde pak i běžná neopatrnost je hrubou nedbal.ostí«. K vyvrácení 
těchto vývodů sta,čí llvés,ti, že dráha - po připadě její zaměstnanci-·! 
neměla po,dle přepravní smlouvy jiných povinností 11'ež vydati zboží, podle 
čJ,. 63 § 1 ž. př. ř. přfjemci oznaoenémuna nákladním listě, takže, b)"la-li 
zásilka vydána prvé z lysických osob bm uvedených, nelze v tom spa-
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třova!i hrubvu nedbalost dráchy po případě přednosty stanice u'r~eni, 
jehož povi,n'11'osti nebylo, aby zkoumal i platební schOipnosi příjemce 
zboží. 

čís. 16478. 

Clen stavebniho dr.užstva, který složil stavební zálohu na byt, odp.o
vídající velikosti a jakosti určitého bytu, jest oprávněn se domáhati na 
družstvu vrácení toho, oč zaplatil více na záloze, najal-si se souhlasem 
družstva od něho později na místě dřívěšího bytu jiný byt, na který 
připadá menší stavební záloha než na byt dřívější. . 

(Rozh. ze dne 10. Hstopadu 1937, Rv I 1188/36.) 

žalobkyně, která se s'lala roku 1927 členkou žalovaného stavebního 
a bytového d'mžstva v P., najala si tehdy v jeho, č~nžovním domě n;l 
K. V. byt, na kler}' sl'oži,la stavební zálohu 24.000 Kč. Roku 1933 ,pře
stěhovala se do jiného menšího bytu téhož družstva v B. Tvrdic, že se 
její slQžená stavební zá,l'Oha ztenčila 'konanými srážkami na 20.150 Kč 
a že stavební záloha připadtljíd na její nový byt či,nHa PQuze 8.688 Kč, 
domáhá se vráceni dilerence 11.472 Kč. S o u cl, p r v é s t o I' i ce u,znal 
podle žaloby. O d v Q I ac í s o u d zamítl žalobu. D ů vod Y' Prvý 
soud vyhověl žalobě, zjis,tiv, že podle § 23 st<lnov přijFmá žalované druž
stvo úsporné zúr06tel'11é vklady,pouze od těch čIenů, kteří hodlají nabýti 
vl'astního rodinného domu, a že se jen ty vklady pokkÍJdají' za nevy,po
věditelnou zá,lohu stavební. Ježto pak neni spo-m o tom, že smluvd n,e
sjednali čekatdskou smlouvu, jest podle názoru. prvého soudU! vybirání 
stavehní úlohy od člena, který nehodlá vys,tavěti vlastní domek, podle 
stanov neplatné a žalované -družstvo jest povinno' zažalovanou č<istku 
žalobkyni vrátiti. OdvolaCí soud vša!k n,esdili tento právní názor soudu 
prvé stoHce. Předem neobsahu'je § 23 sta:no,v žádnébo ustanovení, že by 
se jen úsporné zúročitelné vklady pokládaly za nevypověditelnotl; sta
vební zálohu, takže jde o' pouhou, dedukci prvého SOIUldu resp. nesprávný 
vý1klad dotčeného předpisu stanov. Stanovy obsahují ske U1S't<lnovení, že 
se vkbd pokládá za nevypovědHelnou stavební zálohu, avša'kpouze 
tehdy, přistoU!pi-li družstvo ke stavbě v]",stního (rodinného) domu, 
v kterémžto případě poukazuje § 23 stan.ov na d<lJ,ší ustanovení § 2 
stanov. Mezi stran'ami je nesporné a nepotřebuje tudíž důkazů, že ža
lobkyně je Oenkou žal'ovaného družstva, že si najala původně byt v čin
žovním domě žalovaného v P. XII., že nehodlal'a stwvěti vlastni rodj,n,ný 
d,ům, že při uzavření nájemní smlouvy složi,la u žalovaného družstva 
ho,tověčástku 24.00.0 Kč, že dala z U!vedeného bytu i vkladu 6.' dubna 
1933 vý1pověď, že si pa'k najala od žalovaného družstva menší byt 
v nájemním- domě v P .-B. s m1enšÍm vkliadem a že s,e žaloboU' domáhá 
vrácení rozdílu obou vkladů. Podk názoru odv01acího soudu ,jde y sou
zené věcí zřejmě o stavební zálohu podle § 2 stanov, která je zásadně 
neV}"PovědHelná" úrolkll'j'e se a umořuje procentuálně podle směrnic, jež 
ustanovu,je valná hromada žalovaného družstva ve smyslu zákona o sta-
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vebnim ruchu která podle § 2 rozh-oduje i· ° mo~né vypověditelnosti 
zálohy. Poně;adž žalobkyně ani netvrd'í, ~e by ~yla v~lná ohrom~da tejí 
vklad (s,taveDní zálohu) uznala za vypo"echtdny, nen.1 odu"odnena za
loba, kterou se clomáhá jako c1os~lNacln,í členka žalovaného družstva a 
podléhající tudí,ž stanovám v~ácení nevypověcli,tel,né. stavební zálohy. 

N e j vy Š š í s o II d ohnc}VI,1 rozsudek soudu prve stolice. 

O ů vody: 

Jest nesporné, ž·e žalobkyně, která se stala členkoll žalovaného druž~ 
stva, najala s·i roku 1927 v jeho nájemním domě n'" K. V. byt, na :lctiery 
složila stavební zálohu 24.000 Kč, a že se roku 1933 přes.těho"aIa do 
jiného men'šího bytu téhož d'mžstva v B. ŽaJ!oibkyně tvrdlc, že se její 
slozená stavební záloha ztenčila konanými SifážkamÍ- ma 20.160 Kč a že 
stave'bní, záloha, připadající na j-eojí- nový byt, činHa pauz,: 8.688 Kč, 
domáhá se vrácení ro-zďilu 11.472 Kč. V souz'eněm sporu nejde (} vypo
vědi,lelno,st stavební· zálohy, jalk míní ni'žší soudy, nýbrž o to, že žalo
vané dmžstvo uzavřelo s žalobkYlll.ě n o vou nájemníl smlo:u"u', podle 
níž jípr-on"jalo byt, na který připadá menší stavební záloha než na byt 
dfí~·ě'iší .. člen žalovwného dru:žsln je zajisté hJ.edíc na § 2 stanov po
vi'nen složiti na byt v družstevním domě sta>"ební zál-ohll, ale jen twko
vou, jaká na onen byt .případá, w ~dyž t.edy ž:'.I~~'~yně se sO,~hlasem 
žalovaného družstva napla SI' od neho lffi1StO dlnveJslho bytu F'n'ý byt, 
na který připadá stavebn.í záloha menší, ?ež ,,~ožHa: jest oP':á~~ě~a žá
dati 1!pět to, o'č více zap·latHa. Kdyhy mela býtt zaLoha s,lozena za1ob
kyní ponech.rna v nezlenčené výši íl na jeji nový menší' byt, bylo by 10 
mu-selo býti výS'lovně ujednfcno. NÍIC takového "šwk žalované dmžstvo 
v prvé sto.Jici netvrdi'lo. Proti VÝ'ší zaža1o~"né částky žalované družstvo 
taJké nic komkretního v prvé sto1.id neu~edlo a také ve .s~ém od~olání 
nÍIC. v té příčině nevytÝ'kal'o. Nelze tu přihlfžeti k Vý?.oS~1 ,mílnis!erSltva 
sociální péče ze dne 4. červn" 1935, Cd' 13>7-31-4/6, pmz bylo zalov,""" 
nému družstvu ve smyslu vlád. nař. Č. 160/1934 Sb. z. a n. poskytnuto 
pnročí pro v.0Phtu slav·ebních příspě"ků, neboť bylo vydáno ~ po vy
nesení rozs,udku v prvé stol'id. Byl proto rozsudek souclu 'Prv'estoh~e 
Obll(YVOO, o"šem z jiných dtl"odů ne'ž z těch, z nkhž pr>"ý sood vyhavuJe 
žalobní prosbě, vycházel. 

čís. 16479. 

Potvrdil-li odvolaci soud na od~olání ž a lov a n é h o rOZSlUlek 
SOI.tdu prvé stolice o částce nepře~yšující :evi:w h:~ici. (7.~ Kč~, ~
howv odvolacímu návrhu potud, ze se ulozene pinem ma státi proti vza: 
jemnému pln.ění žalobcovu (proti vydání určitých věcí), není dovolám 
žalovaného přípustné. 

(Rozh. ze dne 10. Hstopadu 1937, Rl' I 1216/36.) 

Žalující hrma se na ž"lovaném domáhá zap!:acení nedopl<itku kupni 
ceny 1.200 Kč S přísl. za čtyři tran'sfo"mátory, prodané žalovanému za 
úhr;'noll cenu 2.400 Kč, tvrdk, že žalova!Oý odebral pouze jeden trans~ 
formátor, že zaplatil toHko 1.200 Kč a že da,)ší tři transformátory ma 

- čis. 16480 -
1435 

pro žalovaného k disposici. S o udp r v é s t o I i c e uznav vzájem
nou pohl1edávIDu žalo~a:ného 47.35 Kč namítanou k započtemÍ p-o právu, 
odsoudil žalovaného k zaplacení 1.152 Kč 65 h s přísL O d v -o I a c í 
s o ud na od~olání žalovwného potvrdH n"p"dený ro~sllclek s tím, že 
lalplaceni se má státi, vydá-li žalohkyně žalovanému tři tra:nlormátory, 
které mu prodala. 
. Ne i vy š š í s o u cl . odmítl dovolání ža.lova,ného. 

Důvod y: 

žalovaný byl občma ni'žšími soudy oclsouzen zaplatiti žalobci čálStku 
!.l52 Kč 65 h se 6% úroky od 13. záři 1934. Oo"oláníl proti tomuto 
výroku -není podle § 502, odst. 3,c. ř. s. přípustné. PO'IDud odvol"CÍ soud 
vyslovil, že se má zaplacení státi, bud!ow-h žalovanému vydány kou
pené 3 trarusformátory, vyhověl tím odvolacímu návrhu žalovaného, 
kt·erý twké v clovolání se domáhá mimo zruš'ení n<lip8Jdeného rozsudku 
jeho změny takové, 'j'ako už vyřkl odvolací soucl. Není proto. ani v tét0 
ČálSti jeho clo·volání přípustné, nehledě ani, k tomu, ž-eža1ovaný tu' v pod
statě napadá jen útratový výrok dmhé ·stoHce. 

čís. 16480. 

Jde o skutečné ode~zdání (§ 943 obč. zák.) pOhJedá"ky" pos1oopené 
z důvodu darování, stalo-li se odendání postupní nebo jiné listiny, pro
kazujici pohledávku ve smyslu § 427 ohč. zák., postupnlku za součas
ného uvědomění postoupeného dlužníka o postupu. 

(Ro~h. ze dne 10. Hstopadu 1937, R~ I 2348/36.) 

Srv. rozh. Č. 10749, 9793, 6980 Sb. n. s. 

Zalobkyně se na žalovwném manielovi domáhá z<lipla-cení 10.000 Kč 
s pří~l. z důvodu postupu. Niž š í' s o II od Y zamítly žalobu. 

N e j vy Š š í s o u do uZll,,1 podlleža'loby. 

Důvody: 

Není potřebí řešiti otá~ku, zd~ je žalovaný j8Jko postoupený dluzník 
(cessus), tedy jako třetí osryba při postupu, oprá~něn namítati neplat
nos·t postupu pohj,edáv~k BOIž'enou B. žalobkyní, protože prý jde Ol da
rování bez skutečného od'e~zd"ní- a že nebyl-« zachována forma notář
skéh-o spisu, nebo·f vpravdě tu nej-de o darování bez skutečného ode
vzdání. Při vo;stupu pohtedá"'ek z právn-ího dih'odlV darování totiž lze 
shl'ed-ati darování- se slmte'čným odle"zclimí:m v tom, že se sta'lo ode
vzdání postupní lí:stlny nebo jiné Hostilny podle § 427 obč. z.rk. postup
níku za současného u,věd'omění dr),užníka o p.os·tupu (rozh. Č. 10749, 9793 
Sb. n. s,). Podl'e zjištění nížšich soudů vyzvala Božena B. žalobkyni, 
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aby si sepsala, co jest ji žalovaný dlu~en, zeJmena i to, co žalobkyni 
postoupi,la, »vlastně darova\a,«. Poté ža,l,obkyněsepsala v listině, ozna
čené 'j'ako »smlouva«, ony pohledáV'ky, činíd úhrnem 14.350 Kč, žalo
vanýsvým podipi'sem potvrdil, že j1est po za,pl'acení částky 4.350 Kč ža
klbkyni částku 10.000 Kč dllu'žen, zavázal se ji do ,konce roku 1934 za
plati·ti, a listinu podepsala - mcmo něho - jak žalobkyně, tak Bo
žena B. Z uvedenéh,o skutkového d.ěje plyne nepochybně, že tu byl ne
jen dobře uvážený' darovací úmysl IBlo'ženy B., a,le i od"vzdání postou~ 
péných pohledávek žalobkyni a že byl žalovaný o postupu zpraven 
(rozh. Č. 5980 Sb. n. s.). Proto nebylo potřebú notářskéhospisu ,k po
stupu pohledávek podle § 1 zák. Č. 76/1871 ř. z. 

čís. 16481. 

stavební a bytová družstva. . 
Prodej nebo pronájem nezastav,ěného pozemku, patřícího stavebnímu 

a bytovému družstvu, ať členům, nebo nečlentlm, není nicotný (§ 879 
o1:>č. zák.). 

Jde o prodej pozemku (§ 1053 obč. zák.), jestliže clen stavebního 
a bytového družstva na oznámení družstva, že má složiti hotově určitou 
částku za přidělený mu nezastavěný pozemek, jinak kdyby ji nesložil, 
ncb se do určitě lhůty neprohlásil, že bude pozemek odevzdán jinému 
členu, složil požadovanou částku u družstva a s jeho svolením si vysta
věl na pozemku tom domek. Pozdějšími jednostrannými počiny druž
stva nemůže býti kupní právo přeměněno v poměr nájemní. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1937,Rv I 1971/37.) 

Proti sottdní, v~pověd!i, kterou da100 žalovaným žal'llIjki stavební 
druž·stvo »J.« Z nájmu pozemků, podali žalovaní námHky, v nkhž mi.mo 
jioné přednesli, že nejsou po,vi'runi vykliditi přidělený jim pozemek, ježto 
nejsou jeho nájemci, nýbrž jeho natuorálními vlastníky, neboť jhn byl 
pozemek prodán, a to tím, že pozemek, o nějž jde, byl jim přidělen 
poodl,e u,sruesení žaJl"jídho dmžstva z I'edna 1934 do vlastnictví za cenu 
2.3'10 Kč 35 h, kleroulž!o čá'S,tku žaJlO'vaní postupně ZaJplaHU, taJkže na
byli nároku i na knihovní odevzdáni dotčeného pozemku. S o u·d p r v é 
s tol ic e ponechal výpověď v účinnosti. O d vol a c í s o u od ji zrušil. 

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

Důvody: 

Od,volací soud vyslovil právní názor, že 'Í'cst na'Prosto právně ne
moŽiné ·odevzdání nezastavěných pozemků dmžstvem čl'enům do vlast
nictví nebo jejich promjímán'í členům nebo nečlenům, když to stanovy 
žal"jícího družstva výslovně nedovolují, že se takový pronájem neza
stavěného pozemkupIíči předpi,sům StaJ110V, podIe jejichž § 1 jest úče-
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lem družstva opatřovati svým členům levné a zdravé byty a umožňo
vah nabývá'l1í vlastních dOmů (rod~nný'ch) tím, že bUide dru~stvo sta
věti nebo nabývati obytné domy, a že je proto .pronájem nezasta,věného 
pozemku dmžstvem podle § 879 obč. ",k. nicolný. Tomuto názoru nelze 
při.svědCiti. Může-li žalující družstvo pozemky kUipovati, tu nel'ze se
znati, proč by n'emohlo některý z nkh prodati, zejména když se tak 
děje za tím účeJ.em, aby byl na něm vystavěn dům, ať již členem sa
mým ve vla,stní fežii, nebo družstvem. Rovněž nelze seznati, proč by 
mHo žalujíd družstvo news'tavěnlÝ pozemek nechatil<ežet ladem a ne
smělo Jej pronajmouti. Ani v prodeji, ani v pronájmu nezastavěného 
pozemku žalujícího družstva nelze v souzeném případě spatřovati nk, 
co by se příólo jeho stanovám. 

Je tedy řeši,ti otázku, zdal> mezi smlouvci Jde v příčině sporného po
zemku o poměr nájemní, čm nilkoH. V té přióně jest vycházeti z dopi:su 
ze dne 3. du'bna 1924, v němž ža,lujídÓ'ml'ž,s'tvo oznámilo žal!ovanému 
Jos.efu S., že mu byla .přidělena p~rce,loa Č. 144, blok XIV, v rozloze 
100.45 čtV'erečných sáhlŮ v ceně 2.310 Kč 35 h, že tuto částku nutno 
složi·ti hotově, jinak že se počífá 6% úrok z prodl,e,ní ode dne přidělení 
parcely, a kdyby ji Josef S. nesložil a taoké jinak se do 14 Ó'nů m'pro
hlásil};, že drUlžstvo odevzdá paroe.Ju dalšÍmlU, na pořadě js.oucí-mu čllenu. 
Uvedený dopis' nelze vyložHi jimk, než že jím žal"jíd družstvo p r o
d a I o dotčený pozemek žwlovanému Josefu S. podle § 1053 obč. zák., 
podle něhož zál'eží lmpní sml'Oouva v tom, že se nějaJká věc ji'nému za 
určitou cenl!' přenechá. O nájmu' nemůže býti řeči, j'ežto není v O:nom 
dopise uvedeno, že se žalo'vanémn přeneohává pouze II Ž í v á 11' í·onooho 
p,ozemku, ani' není, při UlrčHé, Jedinou pro vždy požadovan.é ceně, sta
noveno žádné časové omezeni (§ Hl90 ohč. zák.). Že šIlO skutečně 
o prodej a ni'I<oliv o pouhý pronájem onoho poz,emku, jde také najevo 
ze zji,štěni prvého soudu, že žalovaný sloOžil, na parcelu 2.000 Kč a vy
stavěl: si, l1Ia ní se svol,ením dm",stv~ domek. T~ké žal'ovaná Anna S. 
sloma podl'e vla'stní výpovědi žalujícího dmžstva postupně wsi 1.000 Kč. 
Tento kupní poměr moh,J.o dmžstvo změniti v poměr nájemní jen se 
soulhlasem žalovaných, a to buď výslovným, nebo konkludentním. vý
sl'Ovl1ý souihlla,s se noesta'l a, souhl'as konkludentní (§ 8&3 obč. zák. )se 
žalnojící druž·stvo ma,rně snaží, dovoditI, když přece podle soOll'h1asnéh{) 
přednesu spomých stran. ž,alnvaná Anna S. při pt.acení částky 320 Kč, 
kterou dmžs!vo dopi~.em ze d.ne 4. Jedn,a 1936 žád~l!Q jwko nájemné, 
výslovně si vyhradi'la, ~by tato částka byla zúčtov"na ne jako činže, 
nÝ'brž jako vkla.d, a člen představ'enstva družstva Otto K, kteTýoou 
částku přijal, na v.0slovn!Ou ,j'ejí žádlost naps,aI na stvrzen'ku ze dne 
7. ledna 1936, ž'e to j.e na vklad. že žalující dmžstvo v'e svých '''opi,sech, 
a to teprve od fOlku 1932 psa,lo o nájmu a ve svých kniháoh si účetně 
sráželo z peněz žalovanými za pozemek složených jednotlivé částky 
jako nájemné, nic na věci nemění" neboť to byly pouze jedin03tranné 
počiny d'ružstva, kterými nemohl bý,U původní kupní poměr změněn 
v poměr náj'emn'Í. Z toho, že firma P. zaJbavila částkU', kterou žalovaný 
Josef S. za onen pozemek ža.lujídmu družstvu zaplatil, nelze usuzovati, 
jak i·o činí prvý soud, že nešlo o cenu' trhovou, nýbrž o pohledávku ža-
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lovaného proti družstvu, neboť povolenim exekuce na pohledá,,'ku není 
ještě nikterak řečeno, že tu- skutečně taková pohledávka jest, a žalující 
družstvo se proH eJ<ekuci může brániti žalobou o její nepřípustn·ost, 
nebo nemusí vymáh<3Jj'ÍCímu věřitel·; plaJtHi a může se nechati žaJlovan 
poddlužnickou žalobou a namítaJti., že nejde (} p(}hledáVlku eJ<ekutovu, 
nýbrž o kupní cenu, která náleží družstvu. Ježto tedy nejde o nájem 
sporné parcely, nebyla výpo'věď z nájmu připustná a byl3! právem zru
šena, ovšem z jiných důvodů, než jak učinil odvolací soud. 

čís. 16482. 

Přijimáni nových členů společenstva (zák. č. 70/1873 ř. z.) předsta
venstvent po uplynut! jeho funkčního obdob!. 

Představenstvo společenstva, k jehož působnosti patři podle stanov 
i přijimán! členů, není po uplynutí lunkčniho období, na které bylo zvo
leno, oprávněno přijímati nové členy společenstva, třebaže je ještě v ob
chodním rejstříku zapsáno a nové představenstvo nebylo ještě dosazeno. 

(Rozh. ze dne ll. Ustop3!diu 1937, Rv 11972/37.) 

Podle stanov žalovaného bytovéhO a stavebního družs,tva »Z.«, za
psaného společenstva s ruoením omezeným v P., voli valná hromada 
na tři léta představen.stvo, k jehož .působnosti patří i přijímáJn<í členů. 
členství se podle stan.ov naJbývá tím, že představenstvo přijme pří
slušné prohlášení o přístupu. PosIední představenstvo byl.o phtně zvo
leno na VIII. valné hromadě, konané dne 25. června 1932. Veškeré ná
sledujíci- valné hromady (IX. až XII.) byly pravopla<tně prohlášeny za 
neplatné. Opatřením minnsters,tva s.ociální péče ze dine 8. července 1936 
bylo představen'stvo zvolené na VIII. valné hromaJdiě i dozorčí rada zba
veny své funkce a usnesením krajského soudu obohodního v P. ze ~!Ue 
10. oervence 1936 bylo předsta,venstvo vymazáno ze společenstevmho 
rejstříku. Zároveň hyl do něho z<3Jpsán prozati<mni správce, jmenovaJný 
ministerstvem sociální péče. Žalobci- byLi představenstvem zv.oleným na 
VIII. valné hromadě přijati za členy žalovaJného společenstva, aJ to na 
sohůzi tohoto představenstvaJ d,ne 11. června 1936, tudíž v době, kdy 
tříleté funkční období představenstva vymezené stanovami již u:plynulo. 
Prozatímní správce, jmenoval1ý mini<sterstvem sociální péče:, pfO;~lá~.lI 
dne ll. ledna 1937, že uzuáváčlenslví pouze těchčl.enů, kterí byh pn
jati žalovaným společenstvem před 27. Ikvětnem 1933, naJproti tomu že 
však neuznává čl'enství žaJlobců, ježto byl<i přijati teprve dne ll. června 
1936. Domáhají se proto ža,lobd žalob.ou zjištění, že jsou členy žalo
vaného obecně prnspěšného stavebního dmžstva ~Z.«, wpsaJllého spo
lečenstva s ručením omezeným v P., ?Je jim tudiž přisluší právo, zúčast
nHi s,e valných hromad žalovaného diružstva, hlasovati na nich a voliti 
orgá:ny žalovaného družstva a že ža)ovaJné spol,;čenstvo jest p.ov.iuno to 
uznati a z3!psati žalohce do i'eho se:mamu členu. S.o II d P rve s t o~ 
I ice zamíU žalohu. D ů vod y: V souzeném případě jde o rozhodnut! 
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právní otázky, zda představen,stvo vyšlé z vo],eb Vlil. valné hromady, 
kooané dne 25. června 1932, bylo oprávněno ještě roku 1936 po l1ply
nuti funkčního ohdobí přijímati nu'vé členy, l~dyž valné hromady mezi 
tím konané byly prohlášeny za neplatné. Změny v představenstvu na
stávají,!. odvoláním vo'lby ve smyslu § 15 zá<k.č. 70/187.3 ř. z. valnou 
hromaJdou, 2. resignaci, 3. suspensí, 4. uplynutím funkčniho období, 
5. smrtí, 6. konkursem a 7. přijetím členství v dozorčD radlě. V souzené 
věd jestll€sporné, že mku 1936 uplynuIo se zřením na § 4 stanov ža
lovaJného družstva funkční období představenstva vyšlého z voleb 
z 25. června 1932 resp. dřívějších a r.oku 1936 ještě zapsaného v rej
stříku. Jak je zjištěno pocUe knihy ;pr.otokolů valnýoh hromad ze zrupi.su 
IX. valné hromady, k.onané dne 27. května 1933, dostaJlo předs,taven
stvo vyšlé z VIII. valné hromady absolu·torium, avšak podle u'stál·ené 
judi:katury nejvyššího soudu' js.ou neplatné úkony, které vykonaJo před
stavenstvo neplatně zvolené resp. valná hmmooa, která byIa zrušena 
(mzh. Č. 12697 Sb. n. s.). Jsou t0dy ÚJkony představenstev vyšlých 
z IX. až XII. valnýCh hromad nepl,atné a teely i přijímání členů těmito 
představenstvy. Je pravda, že dokucl není v rejstříku zaps . .rno nové před
stavenstvo, ,j1est oprávněno i povinno za družstvo jednati představe:nSltvo 

. staré, t. j. v rejstřilku zaJpsané, jsouc na venek oprávněno k za.stu
pováni- společenstva (mzh. č. 498, 12467 Sb. n. s.). Naskytá Se však 
otázka, zda představenstvo zapsané v rej-stříku' jest oprávněno konati 
vnitřně veškeré úkon,y, jež přisluš, jinak představenstvu, když jeho 

. luukční obdobi up I.yo-u 10. Soud je toho n.ázo.ru, že představenstvo, jehož 
funkční období uplynulo čaJsem nebo novou volb.ou, z3!n-iklo a může vy
konávati pouze takové úkony a opatření, 1<teré jsou naléhavě nutné, jež 
nestrpí odkladu, až do c!oby, kdy hude moci rozhodnouti o oslarnfoh 
opa.tření,ch orgán podle staJllOV z řádných voleb vyšl'Ý a dio, rejsWku 
s.polečenstev za,psaJný, který má plnou důvěru členstva, neboť by v po
dobném přilpadě v rejstříku zapsané představenstvo mohlo vykonává
ním různých opatřen·í po uplynutí. s'vého funkčního období změniti- odou 
vni·třni str,U'kturu družstva a nepoctivé představenstvo hy se mohlo ne
svoláváním aJnebo úmysllným vooným svoláním udržeti do nedozimé 
cloby při vedení družstva. Podle § 17 stanov Se naJbývá členství tím, 
že představenstvopřijme písemné prohlá!šeni o přístupu a rozhodne 
o při<j'etí člena. Tu se ovšem předpokláxlá, že představenstvo je řádně 
a platně zvoleno a že jeho fu<nkční obd-obí trvá. Tomu však twk vsou~ 
zeném případě nebylo, neb.oť při přijímání žaIobců dne 11. června 1936 
nemě]1o představenstvo zapsané v rejstříku ji,ž funkoe, která uplynutím 
času zanikla, a nebylo tudíž oprávněno 'přijímati ani nové členy, aJni 
členy přijaté předslavenstvy vyšlými ze zmaJtečných a tedy neplatných 
valných hromad. Že přijímání členů neni opatř,eni naléh·avě nutné, jež 
by nestrpělo odkladu do doby, než bude řádně zvoleno a zapsáno do 
rejstřóku nové představenstvo, dovodH nejvyšší soud v rozhodn.utí 
Č. 11975 Sb. n. s., k jehož odůvodnění se soud i v souzeném případě 
připojuje. V přípaJdě, .o nějž jde, se přijímánim nových členů nejen do
sa'vadní rozpory uvnitř družstva zvýšily, ale ani přijímání to by nepro
spělo dru·žstvu a mělo účel jiný než snwd konvalidovati usnesení před-
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stavenstev dřívějších O přijíllll!ámí čl'enů, neboť tehdy svolané předsta
venstvo 41 čl,enů nepřija.lo, přes· (o, že již dří"e složili poďíly a podali 
přihlášky, za to· při'jallo nových 45 čl,eol\' Nebylo a-ní nutno přijím~tÍ' členy 
z du"oclů fi'nančních, neboť představenstvo se tehdy usn·eslo vrátiti ne
přijatým členům částky složené na člen'ské podí'ly. Také tu: nebylo nutno 
přiojírnati členy do nových diOmů, které družstvo hodJ.al'O stavěti, neboť 
minfste·rstvo sociál,ní péče oznámilo dn·e 9. května 1935, že nedává svo
lení, aby družs.tvo stavělo, dailší dva domy. Nelze tedy mlu'Viti () nalé
havosti při přijímání členů. Nesta!ise tedy žalobci členy žalovaného 
»pol,ečenstva, ježto o jejkh přijetí OIefGzhodl .orgán k tomu QjlrávOlěný, 
a ž,dobci musejí, čekati až do rozhodoultí. řádn>,ln a oprávněným předsta
venstvem o jejich čl'ens'kých přihlá,š'kách. Nerozhoduje, zda se žalobci 
domní'va'H, že představenstvo jest oprávněno přijmouti je za členy, neboť 
vědé!i, že o jejkh přijeH rozhodne představenstvo, jehož funkční ob
dubi tlplynwlo. I kdyby vš'ak tu taJkováto vědomost nebyla, nemu'že to 
mHi podl.e názoru soudu v zápětí při-jeH žalobců za členy, ježto neroz
hodoval orgám k tomu příslušný. O ,dl vo I a c í s o 'll d po.tvrdil n"'pa
dellý rozsudek, prohlásiv dovoEuní podle čl. I Č. 2 zák Č. 251/1934 Sb. 
z. a n. za 'P.řfpUls'tné (hodno,ta předmětU! sporu oceněna podle § 500, 
odsl. 3, c. ř. s. částkou· 5.000 Kč). D II vod y: Z{ukion, ani, stanovy ne
prod!hl,žu~í funkční období členů až do té cloby, než budou zapsáni clo 
rejstříku za vystouplé Neny předsta'vens'tva nově nastupujíd NeHové, 
a prak'se vyložHa trvání, funkčního období tak, že s,e počíná volbou na 
valné hromadě a končí se dnem v~lné hmmady, n,a ní,ž b,yla provedena 
nová volba. Aby tato volba byla pllMná, pra,klse nevyžaduj·e. K n,e.pliat
nos!i vnloby lze přihJ,í'žeti a počí,tati s ní pou,ze tehdy, byllO-li o Ij'ejí ne
platno.sti pravopl'atně fO'ZhlOdlnllto. Správně poukazuJe odvolatel-ův od
půrce na to, že ani pod~,e § 18 zák č. 70/1873 ř. z. není představen-stvo 
oprávněno rozhodovati o vmitřnkh záležitosteoh a že jest po'vínno dbáti 
tlscranovell';· valné hromady (§ 31 řeč. zák), t"kžestaré představenstvo 
nemMe Í'eclnati za družstvo pmti vůli nově zvoleného přeclstavenstva, 
poněvadž by tím pomšova.\o U'stanovení § 34 u'Ved. zák., a n,emůže tedy 
přijfmatU n.ové členy bez souhla1s'll' valné hromady, vlaJstně nového před
stavenstva valnou hromado~u ustanoveného, jsouc Frávě omezeno us.ne
ser>im· valné hromady. Nové předs,tavenstvo nastupuje po svém zvoI'ení 
ihned na místě starého a no,vé ,představenstvo jest vůči třetím oS'ob~m 
to·li'ko omezeno ve funkci zás.tupČí, dokUld není do společenstevn.ího rej
stUku zapsáno, lakžese staré předistavenstvo mu'si omezíti poulle na 
znamenání, firmy a zastupovárrlí dr·užstva před úřady, dokud není vy
mazálno, resp. na provádění úkonů, na nkhž se .no'vé předs·tavenstvo 
usn.eslo. I kdyby se připu:sti.Jo, že nejen nové předs,taven.stvo ihned po 
svém zvu]'oní může vykonávati své funkce, aI'e i staré představenstvo, 
p~k z",jisté z toho, že vystupuje již prozatímně a dočasně vedoJe nového 
předlstavenstva, vyplývá, že může v}"konávati jen úkony a opatření na
léhavě nUltná a účelná, jwk vý'stižně prvý soud odůvodlnil, zdůrazniv, že 
ve vnitřním poměru staré představenstvo může v}"konávati pouze ta
kové úkOlny, které nestnpi odkltldu, až do té doby, kdy bude mod o ostat
ních opatřeních rozhodnou>!i' orgán podle stanov z řádný·oh voleb vyšlý 
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" zillP&al~ý d~. rejs.tříku, .a .~terý má plnou dův·ěru členstva, neboť by 
v o op~čnem p:lp~de v~e1istnkU' zapsané představenstvo vykonáváJním 
ruznych Dpatrenr, kdyz uplynulo jeho funkčni obdobÍ' mohlo z;měniti 
celou vnitřní strukturu družstva a nepoctivé představe~stvo se udržeti 
d? nedozírn~ ~oby ve. vedení dmžstv:, nesvoláv«n,m nebo úmys1ně vad
nym svol,"~anlm valne hromad,y. Spnwně také prvý soudce pOIUlkáz,,1 na 
rozhodnutlč: 1.1975. Sb .• n. s.,. že přijí:o:án! nových Nenů ndze poklá
dMI za opatrenl nalehave nutne, a to, zelmerra v souzeném případě kde 
př"9,staven~:~vo n.ebflo. v této' .~u,tnosti důs'ledn·é, l<dyž některé h1íásíd 
se cIeny.'p'f!J"l~, lme ~sa'~ neprl]a'lo. O?voll,atelé zdůrazňují, že předsta
ve~.stvo )est,?elenopr~vnen.o, al~~.'. po~mno wzhodnouti o nových čI>en
skyoh pnhlaskach. Ovsem nutnelslim wl<olem bylo, aby představen-stvo 
vťnaI:?žil'O veške:ou péči na svolárrlí valné hromady podle § 29, odst. 3, 
z"k. :: 70/1873 r. z., aJby došlo k platné volbě novéhlO představenstva, 
a stacl'l'O, wby bylo novému předs·tavenstvu ponecháno r·ozhoclnutf o člen
ských přihlá·škách. Jak zá!koln, 'tak st"nO'vy př,edpoklálda'jí pravIdelný 
přílp,,~, ~e každ~roČ'~ě dojde. k pl'atné. valné hromadě a že nedojde 
k čtyrletemu mezlldobl, v kterem vlastne funkce všech členů p-ředsta
venstva dosud zapsaného' zan,ikly upI.y.nultílm fun'kčn.ího· období. Na ta-

. kovýto případ, na nějž není ani, v zá!kolllě, ani ve s·tanovách pamato
vámo, jest u~í,ti ustanovenÍ' § 7 obč. zá!k. Právní řád spo-čív« na řádu 
n;1f,:vní;rr: ~á!konoi~ár~; poukáza,v v § 7 obč. zák. na »přirozené právo«, 
J'lmz zrelme m)'slr prrkazy obecnéhlo lidskéhO' svědomí praktické mo~ 
rálky, jak je ~o'5iál~í spo.\tLži·H lidí od věků vyvinulo, twkže Se nám zd!aji 
vrozeny, procez .~IISto ;lJoh. mluvíme přímo o právnim cítuI ,poukázav 
tedy na on.o ».pn-rozene pravO'«, Jako na pramen práva posHívníhlo a 
na z~r~i, z kterého ~áme.čerpa'ti, když nás jeho positivní normy úplně 
opou'stel', lIs,ta~ovI'1 tl!n. z.ar~veň sv·rchované. vy~ládací pravidlo pro pří
pady, kdy;?as l~ho posltlvm nmmy ponechavajl v poch)'lbnostech. I po
ohybny pnpad Je rozhodnoutr t"k, aby to vyhovo.valo obecnému ].id~ 
s~é~'ll cí!ění; z něhož sám právní řád če"pal své normy. I to oVŠem může 
byh o?o]wke a pochybné, ale právo aspoň ne·smí urážeti nikdy mepo
chybny a nepopírwte'liný, všeobecně u.znávan.ý příkaz pTaJktioké mod:lky 
(rozh; nelv .• soudu z 9. 'května.1922, Rv 1995/21, Práv. 1922, str. 271). 
I ~dyz se vec posuzu~e s vyloz·enéhO' Mediska, sohvaluje odvolací soud 
naJzor $.Oudu prvé stolke, že přectsta'venstvo, které vyšIlO z valné hro
mady dne 25. če;vn~ 193~ .. ~ je~ nebylo closud z rejstříkll vymazáno, 
nebylo samo opravneno pruj'ťmal\l nove členy proto že funkční období 
všech čl'enů uvedeného představenstva lIplynulo a cie nešlO' o úkon na
lé~~vý. Odvo'latelé také věděl'i, že o přijetí jejich člensikých· p.řihlášek ne
m~ze ~o'Zh~dnoutl zati,o: př~ds.tav~nst:'0' jehož funkční období uplynulo, 
o cemz.byl! Inlormova-nr letakem I svedkem Č. Hledíc na uvedené úvahy 
posoudIl tedy soud prvé stolice věc pn právní stránce v podstatě správně. 

N' e j v y Š š í s o ll> d nevyhověl dovo·lání. 

D ů vod y: 

Je řešiti otázku, jaký prá'vn,í sl "V nast"ne, upIYIl'Ullo-H stanovami 
vymezené funkční o.bclobí, na které bylo představ.enslvo společenstva 

Ctvllal rozhodulltf XIX. 91 
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zvoleno, a nebylo-Ii n~vé představenS!tvo dosazeno. Z ustanoveni §§ 15 
a násl. z~~ona o společenstvech Vfdělkových a hospodářských ·č. 70/ 
1873 ř. z. vyplývá, že předistavenstvo, jež je zapsáno v obohodnim rej
stříku, má, určitou, z á:k Q. ne m vytčenou pravumoc, jež nem!ůže býti 
žádným způsobem omezena. K této záJko'llné pravomaCÍ n,U,eží oprávněn-í 
,představenstva k zastupov<Ílni společenstva vůči tř·etím osobám. Zároveň 
vl'pl<ývá z dotčeného zákona, že tu, musí býti vždy představ-enstvo, které 
které má právě uvedenou, neomezit'elllliOlu zákonnou rpra:vomoc. Z toho vy
plý'vá, že staré představenstvo má, dokud je v obchodním rej:stříku "'psáno 
a nebylo dosazeno nové přectstavenstvo, shora uvedenou z á k o n n o u 
pravomO'c a: že jest .tudíŽ vůčí třetím osobám opritvněno k :práv:n:ím jedná
ním a projevům vůle patřícím dO' této, pravomod jménem spol'ečen,stva. 
Je proto zkoumati otázku" patří-li při~leti nový'Ch členů do oné z<Íl~o'iliné 
pravomoci. Na tuto 'Otázku jest odpO'věděti záporně, neboť přijeH členů 
nespadá pod zastupování společenstva vůči třetím osobáJm. Přijeti čl-enů 
je ve své podstaltě 'll'ZaJvřením smlouvy mezi novými členy a ostatními 
čl:enys!polečens:lva. Přijet! členů p-ři,sluší, neustano'vu'jí-li stanovy nic 
jiného, valné hromadě. V soulzen:ém Ipřípaclě bylo ske právo přijmou'l'Í 
členy, tudíž právo prohlásiti vůči, nově vstupují,cím členům vůli smě
řujid k Ulzavřeni smlouvy jménem dlruhé smluvní strany, dlos_ava,dní,ch 
členů společenstva, s ta n o v a m i prolpůjčeno představenstvu, avšak 
oprávněni k t<lkovému úkonu (přijetí nových členů:) nepatři: do pravo
moci, jež byla přeclstavens,tvlli propůj'čena zákonem aJ n'emůže býti ome
zena, nýbrž se opírá o prá\"o udělené představ-enstvu st<lno-vami:. Toto 
oprávnění před'stavenstva, které se opirá o zvláštní zmo·mění udělené 
stanovami a nevyplývá z pravomoci pro:půjčené zákonem, zaniká uply
nutim funkčního obdohí představens,tva, na které toto bylo pndle stanov 
z,,"olleno. V souzeném případě přijal,o přeclstavenstvo zvolen-é .na VIll. 
valné hromadě žalobce - jak je ne,sporno - v době, kdy jebo stano
vami vymezené funkční obdlobí, již uplynUliIQ-. V té době zaniklo již 
oprávnění tohoto před:stavenstva přijmouti jménem dosavadních členů 
nové členy, které se opí:ralo 'O zvláštní zmocnění obsažené ve stanovách. 
P>řijalo-li přes to představenstvo v této době nové členy, není toto přijetí 
pro žalované společenstvo závamé, ježto nebylo vykonáno orgánem, 
kte'rý byl' k ta~ovémuto úkonu jménem společenstva oprávněn. 

čis. 16483. 

K výkladu § 1358 Obč. zák. 
Kdo se zaručil podpisem směnky za zaplacení kupni ceny za věc 

prodanou s výhradou vlastnictvi do zaplacení kupni ceny, neni oprávněn 
.učiniti zaplaceni směnečné sumy závislým na tom, aby prodatel (vě
řitel) naň převedl vlastnictvi, které si sám vyhradil do zaplaceni kupni 
ceny. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1937, Rv 12316/37.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazul na zaplacení 12.000 Kč s přísl. 
podal žalovaný směnečné námitky, v ni:chž tvrdi,l, ž'e zažalovaná čá,stka 

- čís. 16483 -
1443 

je zbytek kupni ceny za pmdaný nákl'adní ,mtomobil, který žalující. 
fi~ma prodala KarlUl S., autodopravci v P., s výhradou vla,stn-ilckého 
práva do úplného zaplaceni kupní' ceny. Když se jednalo rnezispornými 
stranami o doplaceni zbytku kupních cen, bylo prý ujednáno, že zapla
tí-Ii žalovaný zbytek 12.000 Kč do 26. února 1937, že žalujid Hrrna na 
něho převede v mezi:ch w:pni,ch cen vlastmcké právo k prodaným vo
zům. Když však žalovaný nabí:d'] dne 25. února 1937 žalobkyni zaplacení 
12_000 Kč a žádal z<Ílroveň o převedení vlalsln,ického práva, odepřela 
žal:obkyně převésti na něho vlastnioké právo. Složi\; proto- žalovaný uve
denou částku pádle § 1425 obč. z[jk. téhož dne u soudu. Při ústni'm 
jednán-i< ža-Iovaný dále přednes} sporně, že žalující firma n:ežáJdala od 
přímého dlužnfka S. vráceni automobilů, ačkoli podle kupní smlou;vy 
byla k tomu oprávněna, n'euči-nivši n.ic k zajištěni náJhradní'ch nároků 
žalovaného v mezích svého vyhrazeného vbstnd:ctví. S O' ucl p r v é 
s to I i c e ponechali s:mě:neoný pl,atebn;í :přika,z v účin'n0'sti. D ů VD' d y' 
Podle § 1425 obč. z{jk. může bý,ti dluh u;ložen 'll soudu, jes,mže je vě
řitel neznáJm5r , n-epřítomen nebo se nespokojuje Hm, co se mu nabí-zí, 
anebo když dluh z ji:n-ých dúl'e'žiiých důvodlů nemů-že býti zaplacen. Soud 
doš:e]: k přesvědčení, že tu n:ení žádný z d'Otčených c!llvodů. Je zjištěno, 
že žalujíd fi~ma byla 'Ochotna přijmouti částku 12.000 K{:, když vš<ťk 
žalovaný činil pl,aceni dluhu závi:slým na přeVOdu vlastnického práva, 
že prohJá,s.i:la, že na žalovamého rnemůže .převésti vyhraz:ené vlals,tni.cké 
právo k prodaným automobi!.ům. Je se tudíž z<ťbývati otázkou, zda ža
lovaný mM po zap'lace:n,i částky 12.000 Kč nár'Ok, aJby žalujíd firma 
převedlla na něho vl,astnické právo k automobilům a zdal ža,lu,j:íCÍ' firma 
mohla tak u6niti. Ve smyslu § 1358 obč. z<Ílk. je uspOkojený věřite1' po
vj'n'en plMci, který zaplaJtí cizí dluh, vydati veškeré prá\Oni pomlkky 
a zajišťovaCÍ< prostředky. Jak je shora zjištěno, byla žalující firma 
ochotna vyd'a:ti žalova,nému smě:nku s po-znamenánim vykonané plathy, 
bylia tedy ochotna vydati mu pritvni pomůcky, nebyla však ochO:tna pře
vésti na n-i\ho i vlastni-cké práJvo Ik sporným vozům. Vyhrazené vlastnické 
právo není pouhým akcesoriem pOhledávky a práva z výhrady nepře
cházejí již beze všeho na plátce, který platil podll'e § 1358 obč. zák. Pro 
vyhrazené právo v'I:a;gtnické, to:liž pro jeho převod, museji býti, ~plněny 
veškeré podmínky pro nabyti vlastnického práva, zejména i odevzdáni 
ve smyslu §§ 426 aJž 428 obč. zák. Avšak jak je zjištěno svědectvím 
Karla S., neodstoupila dosud žaluji,ci Hrma od kupní smloluvy ani ji 
nebyly automobily vydány. Jmenovaným svMkem jest i z'j'i'štěno, že 
Okresní ho~podářská záložna v S. motor'Ová vozidla exekučně za:bavHa 
a do,sáhla soudní úschovy. Tato exelmce není do-sud zmšena. Není tedy 
žalující firma držitelkou sporných automobilů, ježto nemá -skutečnou ly
sickou jeji:ch držbu, takže je ani nemohl'a odevzdati ve smyslu: §§ 426 
až 428 obč. zák. (vi'z rozh. Č. 9700 Sb. n. s.). Je proto stanovisko žalu
jíCÍ' li:rmy správné a žal:obkyně :právem odmitl:a 'P'řevésti na žalovaného 
vlas!nioké právo, n,ebo,ť tak alOi platně lličinÍ:ti nemohla. Soud vzal za 
dokázáno, že se žal'Obkyně nezavázala, že na žalovaného. převede vlast
ni:oké právo, které si vyhradil'a do úplného z<!!pla,cení Impní ceny. Byl 

91" 



1444 

proto směnečný platební příkaz, vydan,ý proti žalovanému, ponechán 
v účimlO'sti. O d vo I a c í s o w d potvrdi'l napadený roz·swdek. 

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

Důvody: 

Dovola,tel vychází z názoru, že vla'súnkké práli'o, vyhrazené proda'teli 
až do úplného za,placení kupní ceny, není nic jhtého než zvláMní druh 
zástavn-ího práva, .a že je proto užíti zás,a,d o převodu zástavního práva 
na převod vyhrazeného vlastnictv!. TentO' názor nemá však opory v plat
ném prá'.'w. I l<dyž vlaslnioké právo vyhrazené prodateH až do· úplného 
zaplacení 'impní ceny jest určeno k zajištění prodatelovy pohIedávky, 
jde tw o právo, jež se co do svéhO'obs3!hu a rozsahu, dále co d'o pod
mín.ek vzniku a zániku podsl3itně liší od zástavníhO' prá·va, takže nelze 
na ně O'bdo>hn'ě užíti předpi;sů, týka.jídch se tohoto poslléze uve
deného práva, a 10 ami v otázce, zda a za ,j!akých podmínek je možno 
převésti vlaslni'oké právo na jinoU' osobu, a zda jest odůvodněn nárok 
na převod práva. Nižší soudy proto nepochybHy, kldyž rozhodly, že 
nárok napfevod vyhrazeného vl:a:stnictví na žalovaného není odův·odněn, 
a dovolatel tedy nebyl oprávněn učiniti závislým wphcení směnky na 
jeho převodu. 

čis. 16484. 

Splatnost převodniho poplatku a počátek lhůty pro promlčeni ná
roku na přednostní uspokojeni vzhledem k zák. č. 65/.1933 a vlád. nař. 
č. 66/1933 Sb. z. a n. 

U převodnlbo poplatku, který jest platiti přímo bez úředního vy
měřeni (§ 3 řeč. zák., čl. III, písm. ch) ,uved. vl. nař.) jest počítati tří
letou lhůtu promlčecí vždy od uplyuuti 40 ,dnů po dni uvedeném v čl. VI 
vlád. nař. č. 66/1933, v ostatních případech po uplynuti 30denn! lhůty 

. ode dne doručeni platebního rozkazu. 

Exekuční soud musí vždy zkoumati, o který připad jde, a z jakého 
důvodu byl později vydán platebni příkaz, a podklad pro to musi po
dati soudu příslušné finanční úřady. 

(~ozh. ze dne 11. listopadu 1937, R II 360/3'7.) 

ČeskoslovenskémU! státu (bernímu úřadu v F.) byla na j-eho návrh 
ze cine 7. října 1936, clošlý soudu dne 13. října 1936, povol'ena k vymo
žení vykonatelného nedopla.tku převodního poplatku 4.685 Kč .35 h 
s přís'" podle vykonatelného pl:atebního ro~klazu ze dne 19. če'fvenoe 193'5, 
vydaného úřadem pro vyměřo'váuí\ ipQp'lia,tků v O. e'xelouce nucenou dražbou 
nemovi,tostí patřících povinné. K rozvrho-vému rokli přihlásil vymáha,jicí 
vHi,lel řečený poplatek v předno.stním pořad'i. Proti přikázá'ní v před
nostním p.ořadí vznesla knihovní věřitelka O-ská spořitelna odpor proto, 
že ode dne, kdy poplalník měl bý.ti poclle vlád. nař. č. 66/1933 Sb. l. 
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a n. zaplacen, uplynula lhůta d,elší n,ež tři léta. Ex e k u. čni· s' o- ll> d 
vyhověl' uvedenému odporu proti přednostnímw pořadí .přihMšeného pře
vodniho poplatku. D ů v.o d y: Z opi,su uvedeného platebního rozkazu 
jest patrno, že poplat-ek hyl vyměřen' z oclstupni smlouvy ze dne 5. května 
1933, a to platebním ro2Jkazem z 19. červenCe 1935. Podle rozh. Č. 5228 
Sb. n. s. jest po.Ntati mletou IhMu, v níž zanilká přednostní právo, ode 
dine splatnosti. Podle vlád. nač. Č. 66/1933 Sb. z. a n. má býti poplatek 
zaplacen bez vyčkiÍ!ní úředního výměru do 40 dnů po dni, kterého bylo 
pTá'vní jednání, úzavřeno. Den spIMnosti byl proto v souzené věci den 
14. června 1933. Ježto od té doby, t. j. od uvedeného dne slmtečně uply
nu'la IhMa delší tří let, nelze přihlášenému poplatku, přiznati přednostní, 
pořadí. Reku.rsní sowd zamítl odpor. Důvo-dy: Prvý soud je 
toho niÍ!zoru, že spl'atnost po:pl,atlm je'st hledíc na vlád. nař. č. 66/100.3 
Sb. z. a n. posuzovati, pod'le doby uzavření právního jednání (5. května 
1933), kdežto stěžovatel má za to, že se přednostní zástavní právo pro
mlóuje, počínaje od té doby, kdy popl'atník podle pI.atebního ro~kazu 
měl, zap}a,uti poplatek (§ 72 popl'. zák., čl. lil. uvoz. zák. k ex. ř. a § 14 
nař. min. lin. č. 181/1850 ř. z.). Podl'e § 3 zák č. 65/1933 a dle čl. III, 
VI, Vlil vl,ád. m,ř. č. 66/1933 Sb. z. a n. mají strany zaplaHli převodní 
poplatky do 40 dnů ode dne uzavření smlouvy trhové (p.ostupní draižby) 
o nemovHos·!i' [v'iz lit. ch) J bez úředního vyměření podle obsahu: listiny. 
Nebyl-H však popl"t,elk zaplacen vůbec nebo správně, bude nedoplatek 
přede:psán platebním rozkazem osobám., 'které jsou k zapI;acení povinny, 
a mimo to z,"konné úrOIky z prodlení po ,přípa.dě zvýšení. Podle výn. 
min. financí Č. 181/1850 ř. z. ·se promNíuje zákonné přednostní- právo 
převodního poplall<u, hledk na § 72 popl. z'"k. po třech I'etech, :počínajíc 
od té doby, kdiy měl popI.a,tn,ík podle platehního rozkazu zapraviti po
platek. RO'zhodnutí o stížno,sti závi'sí tuld'Í'ž na řešení o,tázky, zda bylo 
zál<Dnem č. 65/1933 a vlád. n,ař. ,č. 66/1933 Sb. z. a n. zruš'eno dří:
vější ustanovení, o počátkul promlčecí lihů ty přednostního zá,stavní,ho 
práva, či ,nikoliv. Rekursní soud sdílí ,stěžovatelův názor, neboť pokládá 
us'tanovenf shora uvedená za lex spedajljs, které nebylo zrušeno' vše
obecnými, ustanoveními zákona č. 65/1933 a vlM. nař. Č. 66/1933 Sb. 
z. a n., když se tak v)Oslovně nes,taIo. Poněvadž pak platební rozkaz 
byl domčen 15. s,rpna 19G·5, jest počátkem pwmI.čecí lhůty dle obsahu 
pllatehního rozkazu den 14. září 1934, takže do dne dražby nenastalo 
prOimličenlÍ. -

N.e j v y Š š í s o u d obnovH uSill,es.eni soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Ve věci jde př'edevším ° to" kdy nastala splatnost převodního po
pla:(,lou z ods.tupn.í smlo'l1'vy ze d.ne 5. května 1933. Popl1ao\né jednání se 
stalo ji,ž v dOlbě,lody od 1. května 1933 byl-y v účinnosti nové předpj~y 
o placení poplatků, t. j. zákon Č. 65/1933 a prováJděcí naří,zen! č. 66/ 
1933 Sb. z. a n. Podle řeč·ených předipisů J1e nutno rozeznávali meZÍ' 
převodními poplatky, které jest pl'atiti přímo bez úfednfho vyměření 

I
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(§ 3 z"k, Č, 65/1933 a čl. !ll pí'm, ch) dotčeného vl. nař,) a poplatky, 
které Jest i nadále plalilU po úředními v)'měřeni, Jen u poplatků první 
skupiny předpisuje čl. VI vlád. Inař. Č. 66/1933 Sb. z. a n., že jes,t je 
zapl'atiti bez v)'čbní úředního v)'měření. do 40 dnů po dni, kterého bylo 
uzavřeno právní' jednání v tuzemsku, nebo bylo-li Hza'vřeno v cizině do 
40 dn.ů po drn i, kterého byIa o něm zří,zena listina v tuzemsku, nebo 
kterého byla ]jistina, zřízená v cizo.zemslm, přenesena do tuzemska. 

Takto se však pla'ti pHmo bez v)'měření převodni pO'PIa:tek jen 
~ u p I a t n Ý ch trhových (posltuípníoeh) smluv o nemovitostech, jak 
JSou vypočteny v § 2 a), bJ, dl, e) zi<k. č. 31/1920 a vlád. nař. Č. 403/ 
1920 Sb. z. a n. V ostatních případech, zejména při čáJste6ně nebo úplně 
bezplatnýoh převodech, dojde dále k vyměření poplatků finančním úřa
dem. Stejně dojde k vyměřeni, poplatku a do-mčení platebního příkazu 
v případech prvn'í kategorie, když po:pl'atek nebyl zaplacen bud' vůbec, 
nebo zcela, nebo ne VČas (čl. VIII m',ed. v]'ád. nař.), ov'šem v případě 
napolsledy dotčeném i s úroky z prodlení od:e dne, kdy me.! býti poc 
pl:atek převodní zaplacen. Z dro,tčeného us'tanovení o pla'cení úroků 
z ,prodlení :pl,yne zřejmě, že se uplynultím dotčené '40denni lhůty stává 
převodní poplatek srpla,tným, ježto podle § 44 popl. zák. právo na za
placení j!eho rnastarne již okamžikem, '~dy právní jednání v tuzemsku 
bylo ll'zavřeno. 

Z torho, co uvedeno, jest pa,tmo, že otázku spl'atnorsti převodního 
poplatku a tal~é počátku lhůty pro promlčení nároku U" přednostní 
wspoko]eni nehe řešiti jednotně pro všechlny případy. Exekuční soud 
musí v každém jednotlivém případě vkoumati, o jaký převod ŠIlO, a po 
případ.ě z jakého důvodu byl později vyclán pl'atební příkaz, a podklady 
pro to musí podle § 210 ex. ř. podati HnančnJ úřady. Jen v pří:padech 

. druhé shora uvedené kactegorie bude možno počL!ati tříletou lhůtu pro-
mlčed '1''0 uply,nutí 30denní lhůty ode dne domčení platebního rozkazu. 
V O'staltníoh případeoh ji,ž 1'00 urpl'ynutí 40 dnů podlre čl. VI vlád. nař. 
č. 66/19133 Srb. z. a n. 

V so-u'zené věci byl předložen pla,tehní rozkaz ze dne 19, července 
1?33, Č. popl. rejstř. 2839/33. Z něho, plyne jednak, že předepsán byl 
predem poplatek z ods,tupni cen'y 75.000 Kč v částce 3.957 Kč, jednak 
že předepsán byl z této částky 7% úrok jilž O< d 15. č e r v oll a 1933 
a že předepsámo bylo ta!ké zvýšen.í. Zdol'čeného obsahu pl<tlehniho roz
kazu pliyne zřejmě, že j1de o případ pr\Cní skupiny, kde bylo poplatek 
převodní platiti přimo, neboť jen v těch případech se předpiisuje úrork 
z prodílení a zvýšen', podle § 3, ods!. 3, zák Č. 65/19303 Sb. z. a n. 
Právei';' proto vycháze'l t'a~é exekuční soud z torho, že poplatek byl 
spklJtny po up!'ynutí 40 dnú po dni, kterého bylo právní jednáJní u,za
vřeno, ~e den splatno'sti převodního. poplatku byl již 14. červrna 1933. 
POIloud cesokos'I.ovemlkýstát teprve v ·rekursru ,přednes,l, že platební roz
kaz vydán byl proto, že šIlO o jedlni<ní čás,tečně bezplatné, šlo o nové 
tvrzení, k němuž nebylo lze přihlížeti v opravném ří,zení. Bylo proto 
obnovena usnesení, $loudu prvé ,stQlI,ice. 
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čis. 16485. 

Nárhrada škO'dy způsobené dO'IQvánim (§ 106 hQr. zák.). 

I když prQti předpisu § 19 slez. staveb. řádu (zák. č. 26/1883 slez. 
z. z.) bylO' řízeni Ol PQvO'leni k stavbě budovy provedenO' jen na žádO'st 
stavebníka, který byl PQuze sPQluvlastníkem stavebníhO' pozemku, a sta
vební povO'lení bylO' dánO' toliko žadateli, jest PQkládati stavbu budO'vy 
za krytO'u stavebrum povQlením ve smyslu § 106 hO'r. zák. i CO' dOl ideální 
části druhéhO' spoluvlastníka budQvy. Stavebni PQvQlení podle §§ 23 
a násl. slez. stav. řádu se uděluje prO' stavbu, nikO'li prO' určitou Qsobu. 

V takQvémtO' případě má i druhý spohtvlastník budQvy, který se ne
zúčastnil řízeni Ol stavebním povoleni, nárQk na náhradu škQdy způso
bené na budQvě dOlIO'váním. 

Jestliže byly vystavěny d"ě samostatné budO'vy QdCrhylně od schvá
lenéhO' stavebního plánu a stavebních podmínek a změny ty půsOIbi na 
pevnost a bezpečnQst prOlti O'bni nebo se dOltykají práv sousedů a zájmií 
zdravO'tních (§ 16 uved. staveb. řádu), nejsou budQvy kryty původrum 
stavebním povolením ve smyslu § 106 hQr. zák., ,třebas byla stavba bu
dov kOllaudována a bylo uděleno prO' Qbě budQvy jednOltné stavební 
povO'leni. 

POIvQlení k Qbývání a k užíváni (§ 99 slez. staveb. řádu) je tOl1ilm 
dosvědčenlm, že lze mlstnQsti lIŽívati a je Qbývati, jest však možnO' 
kdykQli vyvoditi práVifti účinky kOlnkretní vady, nevyhOlvují-li místnosti 
stavebnlm předpisům. 

(Rozh. ze dne ll. Hstorpadu 1937, Rv II 324/3-6.) 

Sr-ov. rozh. Č. 15372, 13326 Sb. n. s. 

Zalobci manželé Gustava MaJrie N., kteří na svém jim ja;~ospO'lu
vla&tníkům patřícim pozemku č. kat. 1074/11 v S. O. vystavěli dvě bu
dIQvy, a to obylruý dúm a náclvomí budovy, se na žalova,né společnosti, 
pr,ovozujíd pod Ulv1edenOlu\ ne:movHostí ža~obců liubáJnÍ' uhH, jež Iffi·ělo vHv 
na povrch uvedenéhO', pozemku, takže byl, jich dům poškozen" domáhají 
zaplacení 202.675 Kč s pří,sl. Z důV'odu náhr"dY škody. S o u d pr v é 
s t o I i c e zamí,tl ž"lobw stran žalobce Gustava N., protože se vzdal 
n"wku podpi-sem reversu, kdežto žalobě žal'Ú<bkyně Mari'e N. vyhověl 
co do částky 29.363 Kč 90 h, a to za poškození o<bytn,ého' domul 26.294 Kč 
a za poško'zení nádvornj. budovy 3.069 Kč 90 h s .přÍ'sl. O -div 'O 1 a c í 
s 'Úl II II po,t'vrdi! napadený wzsudek. O ů vod y: Odvol,atelka (žalovaná) 
v)'týká, že prvý soucl nepřirhHžel k tomu, že žalobce Gustav N. zažádal 
o udél'eni slavehn,írho. 'Po'volení p'ÚHze svým jménem, nepři:poji'v plné moci 
své manželky ža'lro'bkyně Marie N. an'i jejúho souhllasu k poMaven'ú hu~ 
dovy na pozemku patřícím jum oběma společně, a z toho vyvo'zuje, že 
jest st"vbu domu v příóné žalobk)"ně Marie N. pokládati ve smyslu 
§ 106 hOL zák vůči maji,telúm clolloV'ýcrh mě'r po úkonu za neexistentní, 
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nebof když žalobkyně nežMala O' pGvolení ke stavbě, nebylo prý jí dáno 
úřední svolení ke stavbě. Zda ža,lobkyně Maúe N., která byla knihovní 
spoluvlasrtnid pozemkll, na němž jsou vys,t'avěny poškozené budovy, 
zažádala o po,vol'ení stavby, jes'Í pro souzený spor bez významu. Dům 
žaJlobců ,nebyl vystavěn bez úředního povol'eni. Ze spi,su S - 5077 sta~ 
vebního řádu .mě,sta S. O. vychází najevo, že o povolení sta'vby domu 
na parcele č. 1074/11 na c1iHnfm po'H, patřícím žal'ované spo'l!ečnosti, za
žád'al, dne 14. února 1927 žalobce Gustav N., že akresn,t poldHoká správa 
v F. nařídHakomi,suonální jedniuní na den 6. dubna 1927, k němu,ž po
zv(Vlal il žalované tě'ŽaŤistvo, 'které svýmI zástupoem' nečin.Ho ná'mitek, 
nýbrž se spolwji'lo reverSem staveooíka, jenž prohlásil za sebe i za své 
právní náslupce, že vzniknou~ll na provedené stavbě š-kody násI,edkem 
dolování, že nebude požadovati žádné n.iuhrady za nápravu vyskytnuv
šíoh se škod následkem dolování, ani náJhradl.l za znehodnocení domu, 
kterýžto závazek byla žalO'vaná opráV'llěna dMi na své útraty knihovně 
zajistiti. Úřední povol,ení ke stavbě bylo uděleno žalobci Gus,ta,vu N. 
výměrem ře,čené poHtioké správy ze dne 10. června 1927. Z toho ply.ne, 
že nejde o něj<rké svémocné vystavění, budovy, nýbrž že byly dodrženy 
všechny předpisy stavebn.iho řádU! a že žalovan.á majHeIka hor mohla 
učini'li v mezích předpisů stavebního řá>du všechny kroky směřující 
k z<rjiŠ<tě-n.i, j'ejí ochr<rny ve smyslu § 105 hor. zák. a uplatniti všechny 
právě moiné námitky se svého. stanoviska. Nemůže byli pochybnosti 
O tom, že se úřední povO'lení ke stavbě uděluje toHko s.e zřetelem ke 
stavbě samé a nlkoHv se zřetelem na oSlYbu stavebnHoa, neboť při jed
náni o udělení vrchnosten,ského povolení ke stavbě se zkoumají toJ.iko 
věcné pO'ž<rd<wky 'stavebního řádu, aby byla z<rručena bezpeonost stavby 
samé, po případě v souvislQlsti s mo'žnými účinky dolování na stabilÍltu 
půdy upotřebené za staveni,ště. Stavba, která byla provedena podle 
úředního povolení, platí za zřízenou podle tohoto úředníhO' povoleni, ve 
pro:spěch všech spoLwvlast11'íků parcely, na které byla vy,stavěna, neboť 
těm s,poluvhstníkům, kleří snad nežáJdali 1akO' stavebni:ci o svo'l:ení ke 
stavbě, zaručuje j'iž jejich ,pouhé kni!hlOvni vlastnktví tutéž právní pO'sici', 
která byla propůjčen" jinému spoluvlastn,íku udělením úředníhO' p'0~
I'ooí ke stavbě na jejich společném majetkJu. Odvolatelka vytýká dále, 
že soud prvé stolice nepřihlížel k tomw, že n"dvomí budova byla vy
stavěna jinak, než jruk bylo pro n.i uděl'eno stavební povolení, takže 
nebyla vystavěn" s,e souhlasem stavebního úřadu a že jest jí tudí,ž po
klá>dati ve smysIu § 106 hm. zák za neeXÍ'stentnL AčkJoliv s tímto ná
"O'rem od~olán, bylo by mo-Ž!I1o souMa's'iti, nen,í, přece taJto námi~ka 

O'pr"vnéna. Z uvedeného- slavebn.iho spisu totiž vyplývá, že novostavba 
domu, vystavěná žalobcem Gustavem N. na parcele Č. k,,!. 1074/11 a 
povolená výměrem okresní, politické správy v F. ze dne 10. června 1927, 
byla dne 5. října 1927 koloodovál11.a a v 'kolaudačním protokole je,st uve
deno, že se j n'O,vo:stavba vedlejších hospodářských budov pokládá 
rovněž za kolaudO'vanou, proti čemuž přítomný zástupce žal'ov'ané ne
činil žádnýCh ná.mitek. Nemůže se proto ž<rlovaná ani v té příčině do
vO'l'ávati oChran,y poskytnuté jí, ,předpisem § 106 hO'r, ziuk., když s"ma 
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v příslušném ří,zení koI'él!udačním o:pom1ilflula lIčinHi' v mezích předpi"Sů 
stavebního, řádu kroky směřuj'íd k zajištění své v,la'smí ,ochrany. 

N e j v y Š š í s o u d 11'a d'ovolán'í ža\ov<rnéspolečnosti zrušH napa
dený rozsudek co do čás,tky 3.069 Kč 90 bs příiSI., připadajicí na n.i
dvorní hUld\:>vu" jÍ'nak j.ejimu dovolání nev)"hověl. 

D ů v od y: 

Jde o otázku, zda nád'vor.n.í budovu lze pokládati za krytou staveb
ním povolením a za kolaudovanou. N" otázku, zda revers podepsaný 
jen žalobcem Gustavem N. a závazek převzatý jím při' s,t<rvebníko
mi,s,j dn'e 6. duibna 1927 postih.uj e ta!ké manžeJ,kJu, odpO'vědH správně 
odvol'"d soud: po dopllnění zjištěnÍl, j.ež nej'sou napadena. Odkazuje se 
k dotčeným vývod:ůmnapad,ené-ho rozsulClkJu ahliedk na vývody do·
volá.ní se podotýká toto: 

Podle § 863 obč. zák. mo,vno, sjednati sml,ouvu také mlóky. Při tom 
mUlsi jíti O' takové činy, které uváží-li se všechn,y okolnosti případli. 
11'edávaji rozumné příčiny pochy;bovati o tom, že strana určitý závazek 
převzíti' chtěla. Odvol<rcí sDucI zji'sHI, že žalobkyně Ma,de N. nevěděla 

. o záJva"cích .převzatýoh j!ejím manžeJ,em v reversu a v pro,lokole o sta
vehm .komi'si. Z pouhého jejíhO' souhlasu se stavbou domu na pozemku, 
jehož byla k polovki spol'uvlastnicí" nelze proto Ulsuzo.vati, že s'chváHl,a 
záv<>zky, 'o ni.chž nevbděla. 

Po{Ue § 19 slez. stav. řhdu (zá>kon ze dn'e 2. Června 1883, č. 26 s,lez. 
z. z.) je stmebník povinlen dříve, než mČ'l1Je bUldo'vaH, z<ržádati 'Ll sta
vebního úřadu o p0V101ení ke stavbě, přičemž musí předlO'ži,tí 3'Ía~ 
vební' plán" prokázali své právo vlastnické Enebo' požívacf. V somene 
věd nebylo tohotO' ust"nov,ení dhán,o. a bylO' jednání o sta,vební povolení 
za!hájeno k žáJďosti Gus:tava N. s~mého, "'č jeho ma,nžel:ka byla spoIu
maji,telkou stavebn,ího mís,ta. Manžel' by sice byl zásadně oprávněn jed
nati při, komisi stavební za' svou: manžel,kJu' j1lko spo,lum"ji:telku stavební 
pa:roely. To' však ,l1!ebyl'O' pH s,ta",<!bní' komisi 11'ikter"k pro,j'eveno a 11iemá 
také významU!, ježto z ,ustanov'eni §§ 23 a nás,!. dotč. s'lez. stav. řádu 
vysví'!á, že .se v,eškeré j'ednání, soustřeďuje na projektovanou s t Bi V bu 
a že se stavební povol'ení uděluje op r o tu 1,0 s t a v b u a ne pro 
urči,tou osobu. Hledíc na to jest pOkláda'ti budovu, - bez zřetele na to, 
co ještě clál'e bude uvedeno - '" krylo u stavebním povolením i co do 
pO'lovi.ce budovy patříd Marii N. Ji nelze poklá!datí ani za n"stupn:id 
Gust"va N., i'ežto by se jí sta'la teppve, kdyby byla nabyla polOVice 
usedlosti j emu patřícÍ'. 

Jde konečně o to, jaký výZlnam má to, že nádvorní budova nebyla 
postavena podle st<>vebního povol!ell'i, nýbrž že byla - podle tvrzení 
žalované - vystavěna m,slo prádel",y a chlívku práJdelna a mí'srnostt 
obytné. 

PráJvem vy,týká dovoláni v té příčině mylné pr"vní pO's,ou,z,ení. Od
vol<rcí ,soudl vyřídÍ'! vý,tky v odivo'I'ání či:něné'poukaze~ 11Ia to, ž~ Z"Stl!,pC: 
žalované společnosti nečinil žáJďných ná':ll!1ek. pr~,!IkJo,laud~c!, s:pr.a~!1~ 
podJ.e do·slovu dotčeného protokolu protI ude']'em povolen! k obyval1l 
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a tlžívání. Podle § 99 ·slez. stav. řádu jes't úlwlem kolaudace jednak 
zji'stiti, že novosta'vba byla provedena přesné podle schváleného plánu 
a podile sla,velbn'Ích podmínek, při čemž sta'la-li' s.e průběhem stavby 
nějaká odchylka od původního plánu, má býti předložen stavebn',mu 
úřadu pláJn shoduFcí se oS proved.en,ím stavby, jednak zFstiti" že buclova 
je·st řáJdně provedena, náležitě vysUlšena a po zdravotní stránce n,ezá~ 
vadná. Podle tohoto mílstníbo ohled.á>ní se vydá pov·o,l'ení' k obývání a 
k uúvání. Toto povolení, jest to,l·iko dosvěclčením, že místno·sti lze obý
vati; jesmže však tyto nevyhovují- předpisům stavebním, možno kdy
kohv vyvodi,ti právní účinky konkretní vady (srov. Budwinski Ač. 3718, 
7905). 

Z protokolu ze dne 5. října 1927, sepsaného u obecního úřadu v S. 
O., je zřejmé, že v celém, 'rnzsaihu bylo ono zji1š1těnÍ urč.iněno .o budově 
M1tv'ní, vys,twvěn'é na parcele Č. kw!. 1074, ne však také o budo'vě ve
dl,ejší. O schválení úchylek u nádvorní budovy nebylo sta'\Oebníky žá
dáno a nebylo takovéto schválen" ani přadmětem jedmí;ní, stavebního 
úřwdu. žal.ovaná"po!ečnost nebyla v kO'l-audačním řízení wni stmnou 
(srov. Boh. A Č. 939'1). UdHením svolení k ohývá;ní není te'CIy o ná
dvo'mí budově zjištěno, že odpovídá stavebnímu povolení, a nelze ani 
z vyji>clření zá,stupce ža,llované společnosti u oné komise usoudiiti, že 
chtěl sch'l<icliti pro\Cedené úchylky. Podl'e § 35 sl-ez. stav. řá;du se do
pouští úchyllka je:n, kdylž záleží v takových změnách, které se mO'hou 
i při budovách již po.stavených podle § 17 uved. staveb. řádu provésti 
na' pnuhou opověď, tedy 'lil menšÍich oprava změn. Větším opTaJvám' a 
změnám (§ 16 slez. stav. řá;du) , k nimž se počítají takové stavební 
práce, které na pevnost a bez,p.ečnost prot'i ohni jakkoliv působí, nebo 
se dotykají sou'sedů a zájmů zdravotních, je třeba schvá,lení úchylek, 
tedy provedení nového řízení podl-e §§ 23 w ,ná'SL slez. stav. řádw (Boh. 
A č. 5267). Bez provedení tohoto řízeníndze ozn,ačítL budlo'vlu, pos·tavenou 
proti stavebn'ímu p'o,volell'f za krytou stavebním povol-ením ve smys-lu 
§ 1-06 hor. zák. Tomu nemusí v,adj,ti, že bykl pro hlavní i nádvomí bu
dobu uděJen'O stavební polovení jedln'Otné, bylo-li jen možno každý objekt 
samo,statně kolauclovati a po případě 'samosta,tně ho užívati. Soud si 
neosobUlje tím oprávn.ění přezkoumati pra·voplatn·á rOlhodruu.tí správnkh 
úřadů; pInL jen úkol ul-ožen Ý mu § 106 hor. zák. a zkoumá, zda povo
lení ke s,tavbě, jak bylo vydáno, kryje stavbu, jak byl,a provedena. 

Odvolací sOUld vy·cházeje z jilného náwru na věc, neučinil potřebná 
zjištění o tom, v čem záleží u ná;dvomí budovy úchylky provedené 
stavby od stavebnílhO' konsenlsu, a n,emŮlŽe proto nejvyšší, soud ro,zh!oru.. 
nouti ,hned ve věcislamé. Bylo .proto v té příčlně zTUšiti rozsudek odvol'a·· 
dho soudu a vrátiti mll! věc ok d",lšúmu jednání a mzh'odnntí (§ 51 Cl 
c. ř. s.). 

čís. 16486. 

Bylo-li smluvni pojištěni sjednáno u dvOl1 pojišťoven, z nichž 
ruč! každá p ř ! m.o pO'jistnikovi jen v poměru převzatého podílu, není 
ta pojišťovna, která podle smlnvního ustanovení zprostředkuje vzájemnÍ' 
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styk mezi nimi s jedné strany a pojistníkem s druhé strany, oprávněna 
k žalobě o vráceni části dobové slevy i za druhou pojišťovnu. 

(Rozh. ze dne ll. Hstop",du 1937, Rv II 341/36.) 

Srov. rozh. Č. 13500 Sb. n. s. 
Proti žwlobě, jDž se žal'Uljící po-jišťovna »c.« ?omáha~a vráce~í !. řeč. 

dobové s,],evy v,čás·tce 3.754 Kč s přísl., namítl :al'O.~a,ny pOJ1~t~lk n;"mo 
jiné, že žalobkyně Jest .,?prá'vnéna žáda!i na nen; Jen.p'olovt~' z~~alo: 
v"Hé částky, proto'ze pOJIstka byla u~avrena rovmym dIlem u za.jobk~n,e 
a u spo,lečnosti A. E. S o 'll d IP r v ~ s t.o I! c~. u!znal' zcela .podl-e .~a
loby, kdežto odvolací 'soud len co do castky 1.~14 K.č spnsl. 
a uvedl- v otázce, o niž jde, v d ů vod e c oh: Soud pr:re .Sltol~~~ ne~:?
soudil věc po pri>vní stránce sprá\'1ně, pO'kud rozh·odl, ze za'lujlcI pops
ťo\Cna jest oprávn'ěna požadovati na. ža!ova;né.m ~~loUl dobovou sl-evLl. 
Nenú tu ro'zhodující po'jilstný ná'wh, ~ybrz z'~:,:nl.'poJl,~tky ze .?ne 21. .č:r
vence 1928, neboť teprve vystwvemm a pnl]ehm teto. p.ojlst:ky d.~slo 
v so'uzené věci k sjedná1ní pojistné smlouvy. Podle dotcene pO]lstky ]e~t 
ža1lUijíd poji'šťovnal oprávněna a za:vá'záma z pojist~é smil~ouV'y,,,s A~" I~: 
poji'šťovnou, a to každá pojišťo'ln,a z jediné polovIce .. IyIa tudl.~ kazda 

. z obou P0-Fšťo.ven nárok jen na vr~cení 5.?%. poskynu:~e dobOlve .~I~vy. 
1 když ža,l'obkyně podle . ustanoven,. ob.saze.neho v pOJ lstce, O' ,~IZ Jde, 
zprDs,tředkuje vzájemný styk s ip.OJ1's'~nIkem, .. ~~Ize tomu_ r~'mmell t~~, 
že by již tím byla zmocněna vyu;wha,tJ .~a. PO'lMov;fiU ~. E. zal1o:bou čas~ 
zaž"lované pohledávky, na· ni .pflI;.adaJ1c~. Ne~1 tedy zalobkY'ne aktrvne 
oprávněna co do druhé polo'vlce ,z~l,~bmho n~roku~. . .. 

Ne j v y Š š í s o tl d k dOVOI'mnl zalobkyne ~rusl,1 ro~~udek odv?la
dho soudu v na,padené čáJsti a ve výroku o útr"hlch a nlo'zrl odvolaclmu 
soudu, ,aby 01 věcí v ro~sahu zrušen'í dále jednal" znovw rozhodl. 

Důvody: 

Podle obsahu pojistky bJ'l'O pojištění ,podstoupeno dvěma POjiŠť01V-
n.ami, z niohiž PUČÍI každá p. 'ř f, 'm >O .pojilstníkovi, oV'šlem v rpo:měr:u pře
vzatého dHu, !. j. 50%. Z ustanovení, že vzáJjem:n-ý styk n,:bo v~ta~ (»d.e~ 
gegenseitíge Verkehr«) mezi nimi a ,pojistníkem zp'fO~tre~'ku]e zal:ul'tcl 
pojišťovna n-e1ze ještě vyvozo'lati, že by tím byla opravn:ena vym"hat! 
dobo'Vou slevu s o li dUtě i' za druhoU! 'poji:šťo1vnu" a O' to l,de v souzene 
rozepři, n'ilkoHv jen 'o některý z úkonů" jaké mělo na mysli r.ozh. Č. 13500 
Sb. n. s. na něž dovolatelka mame odkwmJe. Odvolacl soud t~dy 
správně ~osoud.il věc po právní stránce, při,~nav žalohkf:l1i n,árok.]en 
na vrácení polo'Vice dobové slevy. (Další duvody nemaJ1 prú o,tazku 
v právn.í větě vytčené významu.) 

čls. 16487. 

Podle předpisů exekučniho řádu nemůže se věři!el dQltláhat~ v t~~e 
exekučním návrhu povoleni exekuce .vnucen?u ?razbm: ";emOv~tostl ~
ležících různým dlužníkům a zapsanych v ruznych vlozkach, trebas Jde 
o exekuci k vymožení téže pohledávky vymáhajiciho věřitele. 

(Ro21h. ze dne 12. llistopadlll 19;37, R 1 1205/37.) 
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Vymáha,jkí: vě.řiltelé navrhli j e cl.in Ý m podáním, aby jím bylo pMle 
rozsudk~ ~raJskeho s?udll' cl~I,j,nIiho v P. Ck VIla 799/35, povol'ena 
k vymozem vykonateln,e pohleda'lky 9.60CJ Kč s pří'S!. exekuce nucenoll 
draž~ou ~emo'lH?st!" ~wpsamé ,ve vložce Č, 687 pozemkové I<nihy pro 
kat: lizeml' M., ~~leZ1tCl pOVI'TIInemiU Josefu H., a nemovi:tú,g.ti zapsan,é ve 
vlozce Č, 830 'teze pozemkové knihy, náležící pov,ilOné Olze P. Ex e
k u čn í s o Ui d pnvo,HI nawženou ex~kud, R O' k II r S! n í s o u' d k rť
kUlrsu ?Igy. P. za,mítl exekuční návrh, týkající 'Se nemovitosti zapsané 
ve vlozce c, 830 uvedené pozemkové knihy. D ů vod y: Stěžo,valel-ka 
právem vytJ"ká, že není dovoleno spoji,li ná\Onh na povo.j'ení exekuce 
nUl~enou dražbou ru'zný,ch nemO'vHns-tí, které patří :různým vlastníkum, 
v J~dn'O~, podání. Poclle § 22 ex. ř. může býti naří,ze11!o jen, aby byl 
S!po]en. vykon exe~ud vedených na n'bkoEk nemovito,stí, a to jen tehdy, 
vede-hexekucl veřltel proti témuiŽ dlužníkovi, To Je,s,t jediný případ, 
kdy. záko,m ~o.p?'ll'ští ~pnjeni výkonů dvou exeku,cí k spoleiínému prove
de~1. ~ cl?tceneho z~kon:ného u'st~novení, plyne, že není dO'lol,eno spo
Jen: ~e~ohk~ exeku'cl, :. J, exekucI na někollik nemovitos,H proti růz,n ým 
dlu2)mkum, pkn tomu jest v souzeném připadě. Podle Neumannova Ko
mel1tář~ k .. ex~kučnímu ř~d:UI "b~lo by nejvýše mo,žn.o S!poji,ti výkon dvou 
e?,e~cl pn r~znoSll-l ,~lu'z~'1ku jen tenkráte, kdyby šlo o spo,lulVlaslúniky 
tehoz exekUCI vydcaJzeneho telesa. Tomu t<rk ovš,em v souzeném pří
p<rdě~ení,. neboť povinný Josef H, ,ne,ni- vlastnikem nemovitosti zapsané 
ve V'li~zce c. 830. Bylo proto relmr,su- vyhově.no. Vymáhwjící věřitelé musí 
IPod-ah samostatný exekuční návrh proti, dlužnici mze P. 

N e j vy Š š í s o 'll cI nevyhověl dovol'acímu' reku'f'su vymáhajících 
věřitelů. 

Důvody: 

~o~olaCÍ<n; s,těžovatel'ům jest ovšem p-řisvě'déiti, že v exelNučním řádu 
flenl vyslovneho ustanovení, jež hy nedopO'uMěl'o, aby se v lomže nit
v,rhu, bylo d~máh~?o ;P'0~nlel1i :xeN~'ce nucenou dra'ž!bou různých -ne
movltoslt-, jez pa,ln mznym dluzníkum. Leč nepřípllslno!st ta,kovéhoto 
má'l,t1hu lize vyv,?di'~i, př,edevšíllll z předpisu § 22 e:x. ř, Tento paragraf 
dO'lolu]e ,spojenI v)'lkonu exekucí; 'ledle-li! V'ěřitel ipwti té mu ž d1užníku 
n~ ně k.o 'J:l k nemo,vi,tO'sÍÍ!oclclě'~ené ,exekuce, jejichž výkon pří'sluší 
temuz, .s?udUl nebo~ .so:use>clnl'm sOUldům. Z toho plyne, že 
e~ekUlč~l' rad ~e~Oipoustr s,~o1'en: výlko:n'll exekucí, jež j,sou vedeny proti 
r u zn y m dluzmkům. Nem-ll vsa,k zwkonem dopuště-n ~pOileiíný výkon 
~."~k~:~ ved~ný.oh pr'?'ti, různ.J"m dIUlžn'í:kůrn, není, dovoleno, aby vymáha
jlCI vente,1 tymz podwntm ,navrhl povo,lení exekulce na ne m o' v i to s t i 
nále~ejíd růmým dlu'žník'ům, třebas šlo o exekuci k vymožen,i téže po~ 
hled~::ky. Nezáleží na tom, že v s,omen'é věci byly všechny nem'lwitosti, 
na ~,e; se vede exeku'~e, dU'ive (~ době zřízení zástavy) ve vl1astnictví 
dluzt;lka Jo,sef~ H., ant 11Ia toml ze lze podIe § 60 knih. zák, ~ ježto 
poz~a,mka, hy,~oteká:rni žaloby pochází z doby přecl prodejem pozem
~ove parceIy. c', bl. 754/16 Olze P. ~ vés,tf exekuci i proti mze P., 
trebas exekucnl t'l,tu,1 z,n'l Jen protI Josefu H, ~ozhodujlcí je'St jediné, 
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ž.e v době podání exekučního návrhu i v době povoleni exekuce byly 
nemo'litosti, na něž se vede exekuoe, za,psány ve dvou vložkách, nál,,
žejicÍiCh různým vlastníkům. BylO' hy snad možno namítnouti, že se je
diným ,exekučnim ná'lrhem exekuční- řízení zj'edlOoduší' po,kud se týká 
zl'evní. Leč nelze přeMižeti, že rfi,znost ú;;astníků na slra11lě po"inné při
nášís sebou, že proti povolení exekuce i v d~lš,ím exekučním řízení 
budou po případě uplatňovány se strany jedmotlivých dlužníků různé 
námitky, jej ichž vy,ři'zování buJde míti v zá:pětí, že v exekučním ří,zení 
nebude lze postupovati proti všem dlužnikům stejnoměmě, o čemž 
svědčí i souzený případ. Takového komplikován'í, se lze vyvarovati tím, 
že proti každému -ci'lu,žniku bude podán zvláštní exekllční návrh, o němž 
budie ji,ž od počátku samnstatně jednáno, 

čís. 16488. 

Není-li ze zápisu zástavního práva vloženého pro číselně uvedenou 
pohledávku v tuzemské měně zřejmé, že o měně byla umluvena zlatá 
doložka, nelze přikázati věřiteli z nejvyššího podání za vydraženou ne
movitost ryšší peněžitou částku připadající na jeho nárok ze zlaté do
ložky, odporuji-Ii tomu zadni knihovní věřitelé. 

(Rozh..ze dne 12, li,stopactu 1937, R 11211/3,7.) 

Srov, rozh. Č, 10643, 16192 Sb. n, s, 

Na vydra'Ženém domé č.p. 1307 v P., zapsaném ve vložce Č. 1274 
kat. území- p" vázne podle no'IMských spisů zástavmi právo jednak z'a 
pohledávku vymáhající věřite'lky 591.000 Kč s 5li % úroky, 7% úroky 
z prodlení. a vedlejšími závazky d'o 55.000 Kč, jednak za pohI-ed'á
vá:ni téže věřitelky 609,000 Kč se 7% úroky, 7% úroky z prodlení, 
li % příspéV'kem správl1!ím a vedlejšimi závazky až do výše 65.000 Kč, 
K rozvrhu n'ejvyššího po-dání za vydraženou nemo'vi,toS!t přihlásila vy
máhajíd vě'řitelka nedoplatek obou pohledávek s pří,sl. podle smluvené 
hndnoty 1 Kč = 44.58 mg ryúho zlata, tvrdí'c, že bylo, při posky,tnutí 
z;~pll-i'čky ujednáno, že čes,koslo'veuskou komnou se rozumí českosloven
ská komna v hodnotě stanovené opa:třením Stálého výboru ze dne 7. lis
topadu 19:29,č. 165 Sb. z, a n., t. j, 1 Kč rovná se 44.58 mg ryzího zlata, 
a že kdyby hodnota československé koruny kl,esÍ'a v době nějakého pla
cení ze zaji'štěných zápůj;;ek podl tuto mím, že bude povinnos,t při placení 
úroků, úroků z prmlI:ení, amor\i!sace nebO' zby.tku kapitálu s,tanovena 
opětné v Kč podle shora uvedené (ov kursu 1 Kč roV'ná se 44.58 mg ry
ziho zlata vl"počtené) zlaté hodnoty té čá:stky, kterou je'st pl'a!iti, a že 
rozdíl mezi vnitřní h'Odln,ntou česrkoSlllo'venské koruny a 'shora stalHovenoUi 
zj,ato!U hodnotou, t. j. 1 Kč rovnás:e 44,58 mg ryzího zlata, musí. býti 
od dllužn,íků zaplacen tal<o'v)Í'1lú z!plI-wbem, aby věřMelka v každém pří
padě obdržel;a celou svoji pohledáv,ku s úroky, úroky z prodlení a ostat
lúm příslu'šens,lvím v československých korunách v hodnotě zlata, sla-
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ll'ovené a vypočtené opatřením Stálého vý'bo'f'U ze dne 7. listopadu 1929, 
Č. 166 Sb. z, a n., I. j, 44.58 mg ryzího zl,ata za 1 Kč; pro stw:0'veni 
hodnoty ryziho zlata jsou v prvé řadě rozhodující záznamy v Londý'ně. 
Proti přikáJzáJní, přihlášených poMedávek podle ll'j'ednané zlaté hodnoty 
podal vydražitel' odipor. E xe k u' č ,n í' s O' u' d zamí,tl vydmži,telÚ'v od
por a přikázal vymáJhající věřitelce přihlášené pohledávky ze záJpůjček 
podle zlaté dol:o,žky. Rek u r s ll. ís o u d zruši,l napadené rozvrhmné 
US'TIlesenj. a uložil soudu prvé stolice, aby po právní moci zruŠlljícího 
UlSneSeTIlÍ dál'e jednal a znovu rozhodL D ů vo cl y: Pro námk vymáha
jící věřitelky resp. pro rozsah uspokojeni jejího nároku z rozdělované 
podstaty je fO'zhodu1'íd nikoli, pohl'edávka, ný'brž právo zástavní, což 
vypl'ý'vá jak z ustano'leni § 216 Č, 4 ex, ř., tak z Ulslamov'ení § 14 kmih. 
záJk., podle nich~ ne'lázne z<~s,tavni prá'lo pro pohledávku čí,selně ne
určitou, jejíž výše hy byla záJvislá na budoucích a předem nepředvída
ný'ch okolnostech, dokonce ji:ž ne pro pohledávku, která by přesaho
va'la co do jistiny částky shma medené, nýbrž pro určité peněžHé 
pohledávky, teóy 591.000 Kč a 6.09,000 Kč mimo ,příSI., nehledě na 
jistotu za vedlejší závazky. Zápis zástavního prá'la za peněžitou pohle
dávku, která by nebyla čísel'll'ě stanove:n~, nebyl by možný' ani s hle
di'ska § 14, odsl. 1, knih, zák. O případ § 14, ods,!. 2, ,Ionih, z<'1k. nejde. 
Jiiž z toho, co uvedeno, vyplývá, že při rozvrhu nejvyššího podání lze 
přiih'Hžeti 00 do jÍ'sti,ny a úroků pouze k těm částkám, pro néž podle 
pnzemloové knihy váme zást,wn:í práJvo, Neprá'lem tedy prvý soud 
př,ilh:ližel v té příčině k zliaté doložce ve smlou'lě o'bsažené a dospěl 
k částkám vyšším, než které byly kryty zástavním právem, jak se jevilo 
podle exekuomÍch spi,sů a pozemkO'vé knilh,y, Také z věoných důvodů 
nel'ze s'ouhlasi.ti s prvým soudem, ježto zásada důvěry ve veřejné kn,ihy, 
podle n['ž zadní záJs,tavní věři>tel'é dali dlužníkům na jejkh nemovi
tosti další zácpujčky, n:edo'volu1e řeš,e,ní opačné; jinak by pohledávka, 
a,č byla mčen.a v penězkh, a přesto, že bylo, pro číselně stanovenou 
penéžit,oUl částku zÍ:skáno záJsta1vní prá'V'o, mohla přesahovati čí.stJně 
určené částky, patmé z po,zemkové knihy, na újmu zadních Ionihovnkh 
věřite:lů, kteří (bl!i záplljiíky v d:ů!véře ve prá'lnost knihovního zá
pisu, vyznačujkího maximální rozpětí předchozího kniho'lního zaji,št'ění. 
Z vyložených důvodů je ,s'oulhlals,Ílti s ná'Zorern -rekursu, že č'á,S'tka, při

padajíd ve p'fOispěch vymáhajLcí véři'i'elky ze zlaté doložky, připojené 
k smlouvě o z"půjčku, neměla bý'H přikázána vymáhající věřitel'ce v po
ř"dí vymáJhané pohledávky, Jinak vš"k rekursni soud nesouhlasí s jeho 
prá'vním názorem, že by zl"tá doložka byla neplatnác se zřetelem na 
ustanovení čL I, odst. 3, zák. Č. 25/1934 a § 1, odst. 5, z;lk. Č, 262/1936 
Sb. z, " n. Pravi-li se v uvedených zákonýoh u<stanoveníoh, že Kč, sta
nov'ená p'0d~e odsl. 1 a 2, nahiraZill'je ve všech poměrech, které počítaji 
s Kč, dosa,vadní měnovou jednotku: v poměru 1: 1, netýká se to, jak 
ja<sně vyplývá z důvodové zprávy (Usk Č, 633 posl. sněmovny) úmluv 
luzernských či mezin"rodnkh, jež znějí na Kč, vyjádřené určitým obsa
hem zl"ta (mzh, Č, 15714 Sb. n, s" s~e'jně Sedláček PráV1ní prakse L, 
str. 81 a sL). Odchýlil se tudíž nejvyšší soud' od op"čnéhu názo'ru, 
obsaženého v rozh. Č, 1492.0 Sb. n. s. a hájen,ého také částečně v Htera-
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tuře (NebesM-Winternitz, Právo ČS" roč, L, Č. 1 J, Nebude tudíž zá
vady, aby prvý soud přihlížel k dotčené zlaté dOiložce, ovšem jen' potud, 
pokud s\a>čí Ji'stota za vedliejší závazky ll- obon pohledávek v)'1máhající 
věřitelky, nikoli však v pořadí pohledácvky, Při tom ovšem musí, míti 
zřetel' na obsah zkrta v československé koruně podle úpravy zákona 
Č. 262/1936 Sb, z, a 'll" tedy obsah 31.21 mg, Ježto prvý soud vychá
zeje z jiného právního názoru, nejedna'l o da,Mi,ch nárocích, o které tu 
podle názoru rekmsn'ího sondu jde, protože podle toho, 00 bylo řečeno, 
rozdělovaná podstata nebude vyčerpánia pohledávkou vym~hajícího vě
řitele, bylo napadené usneseni z,r'ušeno a na prvém soudě bude, "by 
ve smyslu ustanovení § 212, odsl. 2, ex. ř, dále jedn-al O' dalších náro-
cích, které by mohly mHi význan:', a znova. rozhodl. ....' 

N e j v y Š š í s o II d nevyhO'vel dov0'l"clmu rekursu vymahaJl'Cl w
ři,teJ;ky. 

D ů vod y: 

V otázce významu zlaté doložky a jmenovi:tě významu 'P'ří'slušného 
knihovn.j.ho zápisu jest uznati stanovisloo rekursního soudu za správné. 
Nejde tu o vzájemný' poměr mezi smluvd anebo mezi jeji,ch ná,stupci, 

. nýbrž běží o zájmy třeUch osob na smlouvě nezúčastněný'ch, to jest 
zadních knihovních věřitelů, Nelize pooh)'1bovaU o tom, že hledíc na po
třebu: právní jistoty u hypotekámích úvěrů, jest právě k ochraně jejich 
zájmů 'll'rčen zvlášlní předpis § 14 knlÍlh. zák, Jde O< předpis formálního 
pr,"".a a proto musí býti striktně vykIádán, Proto správně uvádí re
kursuf s'Dud, že vůči zadním věřitelům' jest rozhodujíd stav, jaký' se jevil 
podle záJpisll> v po-zemkové knize, na který se smí další věřitel právě 
se zřete].em na zvláštní, předpis § 14 knih. zák spolehnouti jako na 
rozhodující pro čí'selnou výši dluhu a rozsah zástavního práva, za 
nímž nás,ledltl'je, Podle knih-ovnlho výtahu není u přís.]rušných položek 
C 77 a 81 v knihovním zápisUl žádné zmínky o zlaté doložce, nýhrž jsou 
taJm ČÍ<selně uvedeny jak pohledávky co. dO' j'istiny, výše úroků a také 
čisdná výše 'ledlejšího příslušenství, a to v tuzemské měně Kč bez 
jakéhokoH dodatku >O měně, Za toho stavu nebyIo tu pro zadní věřitele 
popudu k tO'mu, aihy před poskytnu·tím úvěru nahlédli také do sbí'rky 
],j,sti,n>, V somenémpřípadě hy padalo na váhu' ještě také to, že hledíc 
na d'ol>o>žku, jak jest uvedena v přihláJšce a v rozvrhovém usn,es,ení, jsou 
prO' 'stanovení hodnoty ryzího zlat" na prvním mí,stě rozhodující záznamy 
v Londý'ně, tedy koHsajíd hodnot", zlata, čímž byla sem vnesena další 
podstatná nemčito'st, jež se nesrovnává s předpisem knih, zák. Bylo 
proto s,e zřetelem na obsah knihovního zápisu potvrdHi na,padené 
UJsn esenÍ. 

čís, 16489. 

Ustanovení čl. III uvoz, zák. k exek, f, bylo předpisy §§ 284 a násl. 
zák. Č, 76/1927 v doslovu přílohy k vyhlášce č. 227/1936 Sb. z. a n. 
zrušeno jen potud, pokud se tyká zajišťovártí přímý'ch daní a těch dá
vek a poplatků, u ktel"ý'ch jest se říditi předpisy ustanoveni řečeného 

I' 

I 
'I 
J 
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zákona, nebylo však dotčeno v té části, která se týká zajištění takových 
pohledávek státnf pokladny, o nichž je přikázáno rozhodnutí a likvido
váni správnhn úřadům. 

Zajištěni na služebnoo platě lze povoliti jen v mezích stanovených 
předpisy zák. č. 314/1920 ve zněni zák. č. 177/1924 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 12. Hstopadu 1937, Rl 1323/37.) 

Smv. rozh. č. 14153, 14616, 15669, 372, 6122, 10700, 12238, 14072 
Sb. n. s. 

Vym:áhajkí věřj,td - českoslo'ven,ský slá,t (želemiční správa) -
na"rhl, alby mu podle připojeného aožádaCÍ'ho dopisu ředi,telství stái
níchdirah V' P. ze dne 14. červemce 1937, č. j. 3463-1I-37, - týkajícího 
se krádeže přepnlvovaného ~boží žeIeznioními zamč'stnanci, mezi nimi 
i povinným Václav,em L., a tvrdícího, že ždezni'ční správě byla 'tím ~pů
sobena škoda v částce 50.000 Kč, kterou jest jí Václav L. podle § 33 
služeb. řádu pm zaměstnance státních drah povinen nahraditi - byla 
k zajištění pohledávky 50.000 Kč s přísl. ,povo,lena podle čl. !lI uV'o,z. 
zák. k ex. ř. (zák. č. 78/1896 ř. z.) a podl'e d'Vo~nkh d:ekPetů z 18. září 
1786, Č. 577, z 24. říjn,a 1806, ,Č. 789 a podle § 69, odst. 2, vlád. nař. 
č. 15/1927 Sb. z. a n. Jednak exekuce zabavením shlž~bních požiltků, 
které má povinmý jako zaměstnanec čs. státních drah bez jakéhokoliv 
omezení, jednak zá~namem zástavního ,práva sprawení' n:epo,třehuijkího 
ve vložce ·č. 24 poz. knihy kat. území Ř. na ideál,ní polovUci nemovitosti 
povinnému ,připsané. 

S o II d P r V' é s tol i c e vyhově} nráv,nhou zcela. Rek u r sní 
s o u d z&mítI náv'rh. D ů vod y: Oprá!"něnost exekučního návrhu op,rá 
vyiffiáhajicí "ěřitel o ustan:ov'ení čl. III. uvo'z. zák. k ex. ř., dvm. dekr. 
ze dne 19. září 1786, Č. 577 a 24. října 1806,č. 789 Sb. z. a n. a o § 69, 
ods·!. 2, vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. na základě dožádacího ~pisu 
feditels~ví státních dmh v P. ze dne 14. červe,nce 1937, v němž se uvádí, 
že železniční správě vz,nikla škoda do'sud nezjiMěná krádežemi povin~ 
ného. Jde tu !udíž o vymáMní ,soukromOlprávního nMoku státll' z dů
'.'Oodu ná!hrady škody 2Jpilsohooé 'tres,tnýiffičinem (§ 1331 obč. zák), 
který stát mwsí vymáhati bud' pořadem práva S'oukromého·, nebo v trest
ním řízení jako soukmmý účastník. Z&jišťovaciopatření podle s'hora 
do.tčených dvorský'Oh dekretů jest možné jen p.ro nároky veřej,noprávní, 
jak 100 jasně plyne ze znění dvor. dekr.č. 7891/1806 Sb. z. S., který vý
slovně ml,uví o zaj iMění poh:ledávek, jež se k soudnimu řízelJJínehodí 
a v příčině ni'chž přílsluší šetře'ní, rozhodnutí a vymáhání výhr&dně po-
1dtickým úřwdilm. Dekr. d'vor.komo,ry z 11. dubna 1848, Č. 1134 Sb. z. s. 
uvádÍ' výslovně, že se na dotaz, zda se zřeními na ,dekret ze dne 24. října 
11145, Č. 907 Sb. z. S., v}"clanrý podle nejvyššího rozhod'nultí ze dne 18. 
srpna 1845, se mohou státi zámamy na nemo'vitOlsti též k zajištění ne
dopla",ených státních da,ní u ,příslušný,ch soudů na přímé dožádáJni PQo
Htkkými. úřady, dává V'ěděti, že Ulvedeným dekretem ze dne 24. října 
1 '845 nebylo nk 2lměně-no na předpisech dvor. dekr. ze dm 24. d'j,na 
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1806, Č. 789 Sb. z. s, a že twdíž mohou sprá,vní úřady žád"ti pnmo 
u soudu za zázn'&my na lIsedlo:sti k zajištění n'edopl",cell'ých státních 
da,n,i a j in ých eráJrnkh pohledávek, které se nezakládají na ti,tu,lu práva 
soukroméhO'. Tato O'tá2l1<a je'st Oostatnrě již řešena v rozh. Č. 3953 Sb. 
n. s. Ustanoven,í § 69, odst. 2, vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n. se týká 
pOluze objemu exekuce a nezměňuje jinak právní předpisy. Ani § 38 
knih. zák. se souzené věci 'll'ij"k nedotýká (arg. slova: ».podle své pů
sobnostk). Konečně jest u"ésti i to, že " souzené věci nejde O' přupad 
§ 379 ex. ř. Bylo proto odůvodlněnému rekursu vyhově'no. 

N e j vy Š 'š í s -o ;ll d ohuo>vi,} ;u:snesení soudu prvé stol,ice s ome
zením, že se zaji,štění na služebnim pla1lu povinného :povoluje pouze do 
j-edné třetiny jeho služebního platu a že p'O'vinuému mllsí zůstati' vol
ným roční' pří,jem 6.000 Kč. 

Důvody: 

Návrh na z&ji,štění náhmdní pohledáv,ky proti povinnému opřel stě
žovatel prá"em 'O ustanoV'enič!. III uvoz. zák. k ex. ř., jak dovodil nej
vyšší soud ji'ž v roz:hodnoUtí Č. 14153 Sb. n. s., k němuž stačf pro struč
nost odkázati. Us,twltO'vení čl. lil uvaz. zák. k ex. ř. bylo sice zr.uš·eno 
ustanoveními §§ 284 " násL zákona Č. 76/27, nyní v doslovu přílohy 
k vyhllášce ze dne 8. července 1936, Č. 227 Sb. z. a n., a"šak jen, pokud 
se týká zajišťo,vání, přímých daní a oněch dávek a pOlpl"tků, oU kterých 
jes,t se řiditi ustanoveními zákana,č. 76/1927 Sb. z. a n. (,srov. Č. 14616 
Sb. n. 's.), nebylo však do'!čeno v čáslti, ,která se týká zaji'štění t"l<ových 
pCYhledávek státní, pokladny, o nkhž jest příkázáno rozhodnutí o likvi
dování spráJvlllím úřadům, jaJko jelst tomu právě Ul pohledávky uvedené 
v návrhu, na povoleníi zajištěni. V judikatulř.e nejvyššího' soudili' .o: e bylo 
ustanovení ·čJ.. lil uvoz. zákona k exe!<Jučnímu řádu vykl'ád'áno v tom 
smy-slu, že jest ho ulžiti' j'en tehdy, jde-HlO zajištění IPohrled"vek finančního 
e'rám, jak O< tom svědčí mzhodOluti.č. 372, 6122 Sb. n. s., v nich:ž byla 
urmán:a přípustnost zaji·Mění náJhradn.Í' porhledávky státu, ačkoliv n.ešlo 
o pohrl'eclávku finaJnlčnílh:o erám. Vyřizu1e žádost O· zji,štěn.í náhraďní 
pohledá'J1ky stěžo'vatelovy proti: pO'finnému, musel se soud omeziiti v ří
zení. podle čf" III u'vnz. zák k ex. ř. ,na zkoumá!ní otázky, zda požádal 
00 zajišltě,ní oprávněný úřaJd a zda jde o pohledávku ve smyslu řečenéhO' 
zákonného ustanovení, (s:mv. rozh. Č. 12238, 10700 Sb. n. s.), a nebyl 
oprá!vménr zji-šťovwti výši pohledáV1ky, pro kterou s·e byl'o domáháno 
zaji,štění. Ježto oprávněni f·imnční prok,matury k podání ŽáJď:OISti 'O za
jilštěn.í, n:eb}"lo pavinným n:aJpademo a ježto dále byla v náv~hu uvedena 
určitá pohleclávka, pro kterou' bylo o zajištění žádáno, a t a t 00 P o
hle dá v k a j es t p o hle d á v k 'Ů u, n a k i e r o u s e v z tah u j e 
II s t a n o ve ll: í č 1:. III u V'Ů Z. z á:k. :k ex. ř., bylo ·návrhu stěžova
telovu vyhověti, pokud měl OpOrtl v Ulstano've'l1'í exekučního řádu, jehož 
ustanovení jest v tomlo zajilŠťovacím ří'zení. dbMi podle druhého odstaJvce 
čl. III UIVOZ. zák. k ex. ř. Muselo pwto býti přih:J.édnlUto i k omezením 
vYIP1ývajídm při exekuci na s'lužebn'í ptaty k ustanovení zák. Č. 314/ 

Civilnf rozhodnuti XIX. 92 



- Čí's. 16490 -
1458 

1920 \Oe znění z<Lk. Č. 177/1924 Sb. z. a n., a nemohlo býtí v tomto 
ří'zen'í, v němž nejde o provedení admini,stmtívnl'oh srážek ze s,lužeb
llJího platu povinného podle § 69, od'st. 2, vk'd. nař. Č. 15/1927 Sb. z. 
a n. povoleno za1i'štění na služebním pIlavu povinného bez olmezení, 
nýbrž jen s omezením podIe § 1 zák. Č. 314/1920,177/1924 Sb. z. a n. 
(srov. Sb. n. s. Č. 14072). 

čis. 16490. 

Je-Ii nedostatek parcelace a regulace pozemků pomijejícího rázu, 
neni žaloba na rozděleni spoluvlastnictvi (§ 830 ooc. zák.) podána 
včas. 

žalobni žádost, že spoluvlastníku přisluši proti žalovanému spolu
vlastniku právo žádati zrušeni spoluvlastnictvi soudni dražbou, nestači 
k tomu, aby ji bylo dosaženo zrušeni spoluvlastnictvi podle § 830 obě. 
zák. 

(Rozh. ze dne 12. HslopiUdu 1937, Rv I 2020/36.) 

Srv. rozh. Č. 187,5231,1038'7,10550,11711 Sb. n. s. 

Proti žalobě, jíž se spoluvla,slOlíci vellkostalku, za,psaného ve vl. 
Č. 441 v P., domáhají na žiUlovaném spO'IUII,liUstnílku FmnUšlw P. vý
roku, že jim, přísluiŠí Iproti' žalovanému právo žád!ati s:QIulCllnÍ dra~b()lli 
zr:uš,enÍI spolluvla:stnictvÍI k sp'OIllečné nemnvitosti, na'míN ža.l:Qvan.ý, že 
dotčený ve'lko,stalek nlení dlosud parcelován, že navržená parcelace ne
byla p-skou obcí sch"áIem, ježto neodpo"ídala předpoklwd'Ům stáJtl1Jí 
regul;ační komi'se, že fysiokému rozdělení brání', že se ža,}~orbci nemohou 
mezi sebou dohodnouti o pro'ledemÍ: pa.rcelace, že parcebd nelze !pro
véstI J' ež'to není :srtan!Qivena stavební čá'fa1, kterou nemůže stavební, úřad 

, k' v vyda1ti, j ežtn není pr.orvedleuo vodoprávníl řízenlÍ! ,o náhřeží v-s em, ze 
prodej' "eřejnou Ó'ražbounení obi\ma stranám :k pr'Ůspěchu hledí,c na 
dloisa,ndni !pov,oilenou reg,wl:ad a že proto návrh žal'O'bcu jes,t podám ne
včas a. na ú1rnilll obour stran. N jo ž š Í ,SI o Ul dl Y -zamírt-ly žalolbu, od y 0-

la c í. s 'O U d z těchto d Ll vod u: Zákon ovšem neklade podmllltku 
pa!rceliUce před r'Ůzdělením spoluvj;astnid"í, nutnO' však při po,sU'Zování 
jeho vČiUsnosti a možné újmy spol'll'"I,astníků vycházeli ze skutečllého 
sltav;UI, jaký tu je v dohl' podání žaloby resp. " derbe mzsltlruku. To také 
prvý rs'Ůrud učinil. Pa,rc.elé\lce dosud provledenat není a nelze říd" z~ ja
,kých oko:lností a kdy k ní dojde. Její "ýznam pro hodnotUl a prodej ne
mo"itosti spO'rných s,tran posould1jJ procesní soud na podkladé zna'lec
kého posudku' zceb správne a ve shodě s ním. Také z p'ředlleslU' ža
lobcu swmých, kteří. u'láděli, jak se o ní snaWi, je zřej,mé, že jí přizná
ViUli ještě před prvým soudem značný výmam. leslt .ovšem praJvda, že 
bude nutno soubor pozemku, jsoucí, ve s!p<Yluvj;astnictvÍ' sporných stran, 
prod,ali j'ako celek, pon:ěvadž soud sám nemúže provésti, mzdéllení jed
notlivých parce'l a nebylo alli o 10 žalováno. Proce:s'ní soud také z toho 
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stanoviska vychází, neboť též o," posuzuje předpoklady zrušení spolu
vla!stnkNí při možném pmdleji celku ve veřejné c!ražbě v nynějším 
stavu, t. j. bez parceJ.ace. Odvo,latelé jsou na omy,lu, dotnnív'ají-li se, 
že znalec mě'l n.a m)'sli prodej jednotlivých parceL Také on, mluví o pro
deji wllku za nynéjšílho Mavu, t. j. bez řádné parcelace a zřeimě vy
plý"á z jeho posudku, že po pa!rcelad bude !prodej celku napmspěoh 
spo,j;Ulvla'stniku, pO'něvadž potom bude i kUlpi:teli sn,áze zpenéžiti jednot
livé parcely, což by nu,t,ně mělo, i ,,]:iv na kupní cenu celku. Jed,notliví 
spoluvJ<aMníci nemohou býti ovšem nuceni k tomu, aby činUi náklady 
nw parce'i'acl, anebo wby k ni d~li souhlas Nedostatek její jest však 
přece pokládati za d!oĎa'sn'ý, aspoň po tu dobu, pokud n'ebu:d'e' schvá
lena i regullace, která je pro parcelaci s,amozřejmým předpokladem. 
Nutno tedy i nedlostatelk parcelace a regulace pokládlali za orkoInlOsti 
pomíjejícího 'rázu, n'ikoNv za trva,lé, jejichž změny nebO' konce ndze 
očekáv3ili v dohledné době (mzh. Č. 5231, 11711 Sb. n. ,s.). Že opra'\"du 
mMe jiH jen o překážky rpomíjejídho trvání, jest "idětí i z přednesu 
s,jra!n. Ža,lobó se přece diom<ÍJha].j, p",rcelace a žalo"aný projevuje s ní 
zá,saruní sOUiMas a váže' jej toliko na dohodu s regUlliUční komilsí a mě
řiraké:ho úřadu p-ského. PmcesnÍ' soud odůvoÓlni:} s"frj' mzsudek zjiště

. ním podle znaleckého rQlálezu a :po'su:drkUl. Předlpokbdy tohoto zjištěni 
odvolatelé ",e,,)"VrátíM. Soud, prvé stolkeřekl, " Čem spMňuje nevčas
nost a, újmu žallQ,va:ného resp. stran, a to v souhlase se zjištěnými sku
tečnostmi. Jeho názor je 'správně odlu"oclněn a proto i soud odvolací 
s ním souhlasí. Nemo:bllo, proto bý,ti <odvolání' vyhověno. Ža,lobě by "šiUk 
nebylo mo'žno vyho"ětí ani tehdy, 'J<Jclyby ,tu: hyl'y i jejír materiální pode 
m,nky, a to proto, že žalorhní žádost je pochybena. Žalobci' se domá
hají. výroku, že jim přis]IUlši proti žalo,va:n:ému právo žádati s'oudní Ólraž
bou, zmšení, spol\llvlalstnicN'Í. TentO' rpeti,t odpovÍ:cJ1á tedy ža,IOIbě mčo

"ací podle § 228 c. ř. s. Při tom viiak ža,lobd a!l1!i netvrdí, že by měli 
právní z"j'em nra tom, aby byI'O so:udlním výrokem co nejdříve na ji,sto 
pos.taveno, že mají pril'vo žáda<li, za znmšen; ~poluvlarstnktví. Nedomá
haF ,se tudí:ž určitéhO' plnění, jež pak mohlo bý~i na žalovaném "ynu
ceno. Ponlě"adž pak žaloba UTčo%d je záswc!mě vyloučena ~ajffi, kde 
lize žal:Qva:ŤiI přímo na- plnění, čl! mimořád:ný-ch důrvlQldů pro při:puštěn.í ža
lobymčovad žalobci tu ani neU!v<Ldejí a pO'ně"adž je přihJ:ížeH z úřadu 
k tomu, zda tu jsou zákonné předpoklady určoViUcí žaliohy, měla býti 
již proto ža,lob", označená jako Ž3<loha' na rozdě1ení vlastnidví zamÍt
OIuta,. Rozsudek urča.vací není ani exeku,čnim titulem, takže by podte 
něho l1Jemohlo bý,ti dnsaženo zrUišení vla'stnictvi, poněvadž by nemohl 
býti vykonán. Aby rozděleni mohlo býti po žal'Ůbě ruo'Sa'ženo musH by 
žalohní petit a po něm i rozsudek 1l1Ja plrnrění míti nliU rozdlělení "Iast
nidví spole6né nemovi:tosti sonrdní draJžbou (§ 352 ex. ř., §§ 272 až 
280 nesp. pat.), při čemž by zřejmě b)'lo nutno označiti ideální podíly 
a m:u'siilo by býti "yslo"ello, má--Ii ,se dlělen'í provésti hmotně, či draž
boo. Nic z toho vša,k není v ža!lobě Ulve:den'o a ta 'Se spokojuje pouhým 
určením, práva za rozděl,ení žádati. 

N e j vy Š š í s o ll' d ne"yhověl dovolání. 
92' 
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Di'lvody: 

Nelze po'chybov«ti o tom, že v souzené věci jest neclostat<lk p3rce
lace a re~ullace objektivní olmlností, dotýkajíd se podistaty společných 
nemovitostí. Že tato okolno'st svědčí ,proti 'v'č"snosti prodeje spo,Ječných 
memovitostí, vyložily ji'ž správně niMi soudy, opírajke s,e o maliecký 
posudek. Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu brá,ni rozděl'ení 
sipoleiíné věci jen okolnosti, ráz.Ul pomí.jejídho, niko,};iv trvalé nebo ta
kové, jejkhž konce nd-ze v dohle:dné době očekávatii (srv. mzh. Č. 1187, 
6231, 10550, 11711 Sb. n. s.). V souzené věd hledíc n·a cel,ý stav věci 
jest míti za to', že nedo,staltek pa,rcel'ace a regulace jest OIkolností po
míjejícího rám. Prá'Vem proto ni'žšf. soudy již z toho du'.Oodu žalobu 
zamítly. Je však ,soUJhlas.ití i s právním nilzorem odvo}"cího s.oudu, že 
jest žalobn,í žádo'st v sDulzemé v'ěci pO'dhybena. ŽaJJobci navrhl:i v ža
lobě, aby byllO UJznáno pnÍ;vem, že jim přísluší- proti ža,!o\O"nému .právo 
žádati soudní dra'žhou zrušení spoluvlastnictví nemovitostí v ža,lobě 
uvedených. Twkovýlo žalohní niwrh vš"k nestačí k tomu, abyj'ím bylo 
dosaženo zrU'šení' spoluW"l"s,tnlctví podle § 830 obč. záJk., i~k bylo ob
ším<č odi'wodlněno ve zcela obdobném případě uveřejněném pod Č. 10387 
Sb. n. s., p~očež se odkazuje pm stnu:čnost k důvodům UlvedenéhG r0'Z
hodnutí. 

čís. 16491. 

Soukromí z.a:městnanci (zák. č. 154/1934 Sb. z. a 0.). 

Jestliže byl služební poměr trvale ustatlOVeného (definitivního) za
městnance zrušen výpoW"ědí z jiných důvodů než z těch, které jsou uve
deny ve služební smlouvě (služební pragmatice), nejde Ol VÝPQvěď ne
správně danou ve smyslu § 38 zák. Ol soukr. ·zaměstn., nýbrž Ol vÝPQ
věď neplatnQu. V tak'Ovémt'O případě neplati pr'O zaměstnancQvy nár'Oky 
předpis § 37 uved. zák., nýbrž mu přísluší nároky ze služební smlou"}' 
samé, dokud nebyl služební PQměr řádně zrušen z některéh'O důvodu 
uvedeného ve služební smlouvě (služební pragmatice). 

Nejde Ol redukci ('Odbouráni) persQnálu, t. j. o nenáhlé snižování 
počtn zaměstnanců nebo jejich vypovldáni k různým časově vzdáleným 
termini'tm, nýbrž Ol hr'Omadné prQPuštění, vYP'Ověděl-li zaměstnavatel 
všechny své zaměstnruwe k určitému tertttloo a sjednal s nimi novou 
služební smlouvu na ČlIS přechodné potřeby (§ 30, odst. 3, zák. č. 154/ 
1934 Sb. z. a n.) s kratší výpovědní lhůtou, než byla vpi'tvodní slu>
žební sml'Ouvě. 

Likvidace společnosti s ručením omezeným (§§ 89 až 94 zák. č. 58/ 
1906 ř. z.) jest zákonem stanQvená mimQsoudní úprava majetk'Ových 
poměru zrušené společn'Osti a nik'Oliv jen pouhá příprava li~idace n~ 
jiné úk'Ony, jimiž se bez předllOOzíhQ zrušení společn'Ostt J?On~lu 
ukončuje 'Obchodní činn'Ost a snad i Skutečná existence spolecnostt. 

(Rozh. ze dOlJe 12. !i,stopa,Ólu 1937, Rv I 1420/37.) 
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Tvrdě, že mu by],a dána nwprá,vněně vÝlpověď ze služebnih'O po
měru: ke dn,i 31. prosince 19'34, ježta se tak nestalo z žádného výpo
vědn'íiho důV'odu uvedeného ve služebn,í pragmatke, u:pravující jBho po
měr k ž"lované bance, damwhá se žalobce Ludvík W., defi:n:itivní ba-n
kovní, úřediník, 'na žwlované bance, tll nÍJž byl- zaJměsmá'n, zaplacení 
2'3.880 Kčs přIsI. z důvodu § 3r{ zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n., a pro 
přípa-d, že žalo'V,«ná zaměstnava-telka nebyla opráVi11éna dáti mu výpo
věď z důV'odu uvedený.ch v § 44 sluLŽební pragm"tiky, zwpla-cení spl,at
ného služebního pl'atu 27.280 Kč s přís!. Proti žalobě namítla žalovaná 
mimo jiné, že výpo'Věď dala pa'dle ,ustanovení slUJže'bní pr"gmatiky z dů
vodu redukce :personálu, U!snBsené 'správou. banky. S o II cl P r v é s t o
I i c e neu~'flIal žalobll'í' nwrok důvodem pa prá'Vu. O d vol a c í' oS o II d 
jej uzn",l důvodem pa prilVlll. 

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

D ů vad y: 

Neni sporu ° tom, že žalobcův ·služební pGměr byl upmven služební 
pragmatikGu a že ža],obce byl' trvale us,tanov'ený:m (definitiv,ním) úřed
ní'kem \/'e smyslu' § 2 služ. pragm. Podle § 44 téže slUlžební pragmatiky 
mMe býti def.in,itivní úředník vylpověděn mměstmwatelem ze ,sl;il'žby 
t -o I i kG z důvodů v Ý čet m O' uv'edených v třetím odsta'Vci § 44 
pod Č. 1-6. 

V someném případě tvrdí žalobce, že mu byla žalovanou bankou 
dána výpo'Věď n e op r á vn, ě ll' ě, totiž ze žádného z dotčených dů
VQdů. Tomu-Ii tak, nejde o výpO'v'ěď »nesprávně d"nou:« ve smyslUJ § 38 
zilk. Č. 154/1934 Sb. z. a m, nýbrž o výpověď !lJ e IP I a t II o oU, která 
nezwšuje pracovní poměr. V takovém případě n'eplatí pro z"městnance 
nilhradní nárok podle § 37 zák. č. 154/19.34 Sb. Z. a n., nýbrž jehG 
s m I, u v n i n á r a k y trvají clále tak dlouho, da'kud služebn,j poměr 
nebyl řildně zrušen, z některého dů·\Oodu \/'e smlouvě (sl'llIžební pragma
tkej uvedeného (srv. Sb. n. s. Č. 7518). Není tudíž odůvodon'ěn ná~ak 
na n~hTadu škady poža'dovaný hlavním petitem a může jen obstáti 
eventuá,J,ní blobní žwd'Ost 'Opřená o s'll lu vn í p'o měr, totIž nárok 
na za'pktcen'! již s:pl'atného služného - to však jen za předpokl"dlU, že 
žalovan<i banka nebyla apTávněna dátí výpověď z ně'kterého duvadu 
uvedeného v § 44 sl\užebn:í' ,pragmatiky. 

Odbo.máním (redukcí) personáLu se ro'z,um! v obecném styku ne
náhlé sni'žování počlu zaměstnanců po :případě jejioh vypavěďění k rŮZ
ným časově vzd<ileným termínům. Že "n,i služehní pragmaltika n'eroz
uměla tomuto pojmu ji'llI~k, 'p'llyne z Tůzný,ch ustanovení § 44 Č. 5 téže 
pra~ma:llky, kde se příkladmo nMi,zuje, že za účelem proveden,f usne
sení redukčního'jest předem vypověděti aspoň p'Olovici; pomocnýoh sB, 
provi'somích úředlníků, definitiW"n,í'oh úředlníků s kratší než pětilet'Ou ban
kovní praxí a proW"d'an,ých úřední,c, přičemž bud' přih:líženo ke kvalifi-

I. 
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kaci, stáJří a sociálním poměrů:m jednotHvce, dM1e že banka provádějíc 
persoll!ál;n'í reelulkci v tém'" roce, nesmí clo s,lužby .přijmou·ti nové síly 
ve větším počtu než činí 10% clefínWvních úředníků v dotčeném roce 
odbouramých. V souzené věci hylO' VŠ<jk zjištbno, že žaloviťtlá hanka 
vypověděl:a v srpnu 1934 vš 'e c h n' y úředníky toho času ještě 'li ní 
zaměstnané ke dni 31. prosince 1934, avšak sjednal:a ,s nimi ihned nový 
služební poměr na ča's přechodné potřeby (§ 30, oelst. 3, zák č. 154/ 
1934 Sb. z. a n.) s vý1povědní dobou 14denni, kteréžto ziťméstná!nÍ: při
jaJ:i úřed'níd jen s výhmdou, že jejich ,práva služební pragma'tiko'U na
bytá zůstanou nedotčen·a. 

Ji'ž z toho je zřejmé, že tu nešlo o odbomá·nÍ: úředníků, nýbrž o je
jich hromadll!é propuštění, ne:ltled'í~li se ani k tomu, že nebyly ani za
ohov;,ny formální předpÍ'sy § 44 Č. 5 služební' pragmatiky Uls,tiťll!oVUljícf, 
iťby se veden,í biťnky usneslo z;,siťdně na redukci personál'u a wby toto 
'Usnesení byl'o piťk provedeno' pře'sně podle směrnic v služební pragma
lÍ'Ce vytčený·oh. V souzeném případiě je však nesporno, že se clo'Zo,rčí 
rada neusnesla nal p'OIměrn'ém snli:žQi\T'á'níl personál1u, šetlříc uvedených 
směrnic, nýbrž že dala v zaJsedání dne 5. září 1934 jediruateli spo'lečností 
příkaz, aJby ke dni 31. pro'since 1934 elal výpověď všem zaměstmn'ců'll1 
společnosti, že se o jejich opětném zaměstnání ještě usnese dozorčí 
rada a že tento příkaz byl prostě proveden jednatelem. Ni,žší soudy tedy 
nepo,chybil'Y, měly-Ii za to, že v souzené věci nešlo o' personální restrikci 
ve smyslu služebnÍ: ;pragmwtíky. 

Žalovaná bwnka j'e ~po'le'6ností s mčemím. omezeným podle zákona 
ze 6. března 1906, Č. 518 ř. z. Tento zákon uvádí v § 84 skute'čností 
odův'Odňu1kí zrušení spQ.h;~čill'osti a na1ři,zUlje v § 89, že zrušenÍ- společnosti 

až na urči,té výjimky, které nemají" v souzeném sporu význaJm'u, má násle
do'vati likvidace, o jejímž provedení JSOUi v zákoně dány bliž'ší předpi,sy 
(§§ 89 a'ž 94 u,ved. zá!k.). Likvidací jest tudíž rozuměti zákonem s·tan'o
vené mimosoudní upra1vení majetk;O'vý'oh 'P'OIffi':ě"rů zrušené 'spnlrečno-sti 
a ndze tento zákon.mý pojem rozšiřo'vaJti na pouhou přípravu takové H:k
vida:ce neb!? na jiné úkony, jiimiž S!e' bez př,ed!chozíihn zruš6nÍ ponenáhlu 
wkončí .obchodní čiun'Ost a pn případě též skutečná existence společ
ností. TaJková »tichá likvielace« je z<Íkonu CÍ'zí a nelze si ani· mysliti, 
že by spa,lečrros,t s. omezeným rulčen-ím, upravujíd slU'žehní, poměry se 
svými zaměstnanci ko,lektiv,mí smloU',,"ou', ne,použi,l·a m>Čitých právně
technických výrazů v tomto smyslU', nýb'rž způsabem neobyčejným a 
neprávnickým, když sJ'Ulžehní prwg1maJÍÍ'kou mNa býti za~ištěna práva 
zaJměstnanců tak, aby polme! možno byla zamezen,a každá libovůle a 
meji:stota v pří6ně těch,to. práv. Skutečnosti odůvodřlujíd Simwd: stav 
»tiché I,ilkvudace« jSOIUl v celku tak !aJbi'ln'í a dopouštějí různý výkl'ad, že 
hy se túmto pOI}mem nemolh,lio býti vyvarová!no' poohybností, a různosti 
názorů. Právem měli tuctU odvo,lad soud za to, ž'e Hkvida.ci jest tu roz
uměti jen likvidaci ,pO!dle § 89 uved. zák., o ní'ž však v souzené věci 
nelze mhlVHi proto., že - jak ,mi mení správným - nena,staly skuteč
nosti zrušení společnosti od'ůvodřlující a takové zrušení nebylo usne
seno ž"dlný1m z činitelů padle zákona' k tomu po,,"olaných. 
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čís. 16492. 

Nárok podle § 1041 obě. zák. se prom1čuje ve 30 letech, třebas šlo 
jinak o náhradu za dodaný materiál a řemeslnické práce. 

(Rozh. ze dme 13. Hstopadiu 1937, R I 1338/37.) 

Srov. rozh. Č. 10899, 14009, 15113 Sb. n. s. 

Antonín G. na objedinilv,ku Františka K konal na domě, jehož spolu
v,laslníkem jest 'uvedený objednaJteJ a žalovaná manželka Fmn.tiška K, 
tesařské práce a dodal na,ň te,sařský m<l!teriái. Proti žalobě podané elne 
12. ,Iedn'a 1932, jíž s,e žalobkymě jaJko pos,tupmke An,lonín.a G. domáhá 
na žal:oviťné zapbceH'Í: 1803 Kč 50 h s pří'si., tvrdíc, že žalovaná lako 
spoluvI.astni<ce joest pO!elle § 1041 obč. zák povinn,a nahraditi č<Ístku při
pacla~íd z výkonu te.sařský.ch prací a diOditvky tesařského materi,álu na 
její spol'llvlastnf.oký díl, ,maJmílla ža,lo-va,ná, že zažalova'ný nárok je pro
ml!čen podle § 1486 Č. I obč. zák, ježto oclměna Anton'ína G. hyla 
splatná ji,ž dne 15. března 1932. S o udp r v é s t:o ].i c e zamíN: ža
lobu, vych<Ízeje z názoru, že v s·ooUzené věci platí tmeté promlčení. 
O d vol a c í' s 0' 'li dl u'loži! soudil prvé stoHce další, jednání a n'ově 

rozhodnutí . 
N e j vy Š š í s o 'li' d nevyhověl rekmsu. 

Důvody: 

Jde a žalobu podle § 1041 olbč. z"k. Nejvyšší soud schvaluje právní 
názor odV'o}adhro soudu, že se n,~rok podle dotčeného zákonného usta
n'O'veni .nepromllč'Uje ,podlle § 1486 Č. I obě. zák. ve třech letech, nýbrž 
podle § 1478 obč. z;ik. teprve ve třiceti I'ei!ech. I kdyby byl nárok An,to
níln,a G. za tesařské práce i tes,ařský materiál ,protí objednateli' Františku 
K. podléhal, sn,,,d tří,!:etéJmQ> prom],čení podl].e § 1486 Č. 1 obč. z"k., nelze 
z toho vyvo'Zova ti, že témuž tříletému ,proml:čelnIÍ (,podllle § 1486 Č. 1 
obč. zák.) podléhá též nárok pří,s]U'šíd pod}:e § 1041 obč. zák Anto
ní'nu G. nebo žalobkyni, jako j'eho postupnici prolti, žalované m"nželce 
ža:J.oviťného a spolQ>vlastnici hostince, k<um byl te's,wřský materiál dodán 
a kde tesařské práce byly vykonány (srov. Sb. n. s. Č. 10899), pOlnlěvadž 
jde o jiný právní' elův'od (obohrucelní') a pohledávka z něho nemusí býti 
ani co do rozsahu steJná s poh!:edáVikwmi z objednávky. Rozhodnutí 
ruejvY'ššíihosouďu ze dlne 6. prosin'ce 1934 m. sp. Rv I 246/33 (Sb. n. s. 
č. 14009') a ze dne 7. dubna 1936 zn. 'p. Rv II 220/36 (Sb. n. s. 
Č. 15113) se týkají> námÍ<Ju po>dlle § 1042 obč. zák. a nehod'í se na sou
zenou věc. 

čís. 16493. 

I v řizení ve směnečných věcech (§§ 555 a další c. ř. s.) platí v pří
čině odmítnutí soudců v občanských věcech práwích (§§ 19 až 25 
j. n.) 14derutí lhůta (§ 521 c. ř. s.) k podání opravného prostředlw. 

(Rozh. ze dne 13. Jiistopadu 1937, R II 505/37.) 



1464 

Ve směnečném ~poru o zwplacení 50.000 Kč s pří~L s o ti:d! p r v é 
s t o I i -c e (krajský soud v O.) zamitl ná"rh žalovaných m odmí,tnutí 
soudců zasedajících v mzhodujicím senMě, a to jak soudců z povolání, 
tak soudce laika. Rek u r s tJ, í s o II d (vr-chuí soud v B.) odmítl re
!oUlrs žalovaných jako opožděný, ježto byl podán po uplynutí Sdenní 
lhůty vytčené v § 552 Č. 2 c. ř. s. 

Ne jl v y Š š í s o II d uložill rekmsnímu soudu, aby o rekulrsu věcuě 
rozhodL 

D ů vod y: 

Podll,e § 555 Č. 2 c. ř. s. činí lh-ůta k podání rekursu v nzení ve věcech 
"měn:ečný'oh 8 dnů. Napadené usnesení VŠaJk nebylo vydláno v tomto 
řízení, nýbrž z podnětu a u přH:ežitosti z"láštního řízení, týkajídho se 
odmítání soudců, které však jeslt uprave:no zvlášť v §§ 19 až 25 j. n., 
a to i co do instančního pořadu (§ 23 j. n.). Neobsahuje-li toto řízení 
samo'statného před'Pi,su o lhů,tě n~kursní, platí pro ně pravidelná lhůta 
rekursní :pod'le § 521 c. ř. s., tedy Ihů,ta 14denlní, a nelze užiti výjimeč
ného ulstanovení o řízení ve věced1 směnečlných (smv. rozh. Ol. U. n. 
ř. Č. 5397 a NeUlmanln,ů'V J<!omen:tář k § 24 j. n.). Podlé toho byl tedy 
rekurs proti usnesení prvého SDludu podán včas, a nebylo pro-to jeho 
odlminu.tí pro opožděnost zákonem odůvodiněno. 

čis. 16494. 

§ 265 obč. zák. nebyl dotčen zákonem o syndlkátni odpovědnosti 
č. 112/1872 ř. z. 

Nelze-li předem vyloučiti spoluvinu poručníka nebo jiné třetí osoby 
na škodě vzniklé z vedeni poručenstv! nebo obstaráváni poručencových 
záležitostí, musl se poškozený nezleti1ec domáhati náhrady škody nej
prve na pomčníkovi nebo na tom, komu lze přičítati zaviněni, a teprve 
kdyby náhrady na uvedených osobách nedosáhl, mohl by se ji podle 
O'kO'lnosti jednotlivéhO' případu domáhati podle § 1 zák. Č. 112/1S72 
ř. z. na provinilém soudcovském úředníku a na státě jako rukojmím 
a plátci. 

(Rozh. ze dn-e 15. liistolp"du 1937, Co I S/37.) 

Žalobkyně knna S. mJ,., provd-aná U., se na soudcovském úředníku 
Dr. J. F. a Česko,slovenském státě domáhá syndiikáctruí ž",lobo'll, a:by tyl'i 
uznáni povinnými za'Platiti jí rukou společnou a nerozdHnou k rukám 
j'ej ího zástu'Pce Dr. Emi,la A. částku 2.450 Kč s přísl. a z'''platiti za n'i 
J<!"teřině P. 11.453 J<!č 12 h s pří,S:!. a JOlsefu E.3.172 Kč 35h s přísl., 
tvrdíc, že za uved:ené částky ručí žalov",ný Dr. J. F., poněvadž jako po
"učenský soudce z",nedba'l, úřední povinnosN, je-ž mu ukl,ád"'jí §§ 232 
aJž 236 obč. zák a §§ 183 až 198 nesp. pa:t., a spati\uji:c zanedt"ni těchto 
povinnos,!í v tom, že Dr. J. F. j.aiko pomčenský soudce nehleděl, ",by 
děd'iloký podíl), byl žalobkyni zacho,ván a zaFštěn, nýbrž že dovo,lil, aby 
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ho byllO u'žito pOTUičenstvem k sipekulad, aby žalobkyniny nemovíto.sti 
byly zadluženy a žalobkyně se stala osobní dlulžnicí, aby :byla uzavřena 
stavební smlouva, která byla ve1,mi ri-skantní, a aby byly nemo'vitosti 
na jeF újmu prodány, dál'e že všechTha uvedená právní jednání vrchno
pOrlllčensky schváHI bez dotaZl! znalců a bez zří'zení koli,sního opatrov
níka, který by si, byl mohl na jehO' nesprávný pos'tup stěžovati, a ko
neočně že se přecl schvál!ením kupní! smlouvy nepřesvědčil, zda má ža
lobkyninla matka peníze. K odi'lvO'dnění žaloby přederuesla: Žalob'kyně, 
jež se naro:d>Ha dne 30. li'stop-wdu 1912, připadli z pozůs-twlosti jej'í:ho otce 
Fr",ntiška S., zemřelého roku I 914, dědický podíl 2.450 J<!č,klterý byl 
knihovně zajištěn na nemovitostech její matky Anny S. Poručnicí byla 
žalobkyní ustanovena její mw'k", Anna S. Ta pro-váděla se svým nemo
vitým majetkem rů'vné tran'SaJkce a na:konec zaji'SlHa žalobkynin dědi-cký 
podíl na svých nemovHostech, zapsaných ve vlolžkách Č. SO a 422 po~ 
z~mkové knihy pro kat. území D.-Ž. Kupní smlouvou ze dne 16. srpna 
1925 Ihyly uve-d-enéne:movitosti prodány za- 40.000 Kč Antonínu a Marii 
W., kteří však nepřevzali !knihovní polhledá",lm žalobkyninu k zapla
ceni, poněvadlž '''u'Pní cena měIa bý,ti zaplacena hotově, a protO' mu'sila 
býti pohledl<ivka žalobkynina ze zacvaze-mých nemovitos.tí vymazána-o 
Mí'S,to prodaJných n:emovitolstí koupila žalobkynina matka za 30.000 Kč 

- jiné nemovitosti a d-a1a je přilpsali> žalobkyni-o Poněvadž dědický :podí! 
žalDbkYlllin nestačil na za:placení kupní ceny, bylo potřebí obstarati si 
na zapl!acení louipni, ce'l1ypenize a bylo vypůjčeno od Ch-s:ké spořitelny 
10.000 Kč a od notáře H. T. 2.000 Kč a bylo za tyto zá'Půjčky vloženo 
na 'koupené nemovitosti právo zácsta,vní, a to za prvou pohledávku 
v prvém pOř",dí. Kupní smlouvou z 19. listopadu I 928 prodala žalob
kynina ma!íka nejcennějšíčásj uvedených nemovitostí za 31.500 Kč, 
takže žalobkyni zbyly z celých nemovitostí pouze poz,emky č. kat. 159 
a 180, které by1y z dosavadní vložky bez závad ode:psánly a zapsány 
pro žalobkyni ve vložce č. 733 téže pozemkové knihy. Na srážku kupní 
ceny převzali uvedení. kwpitelé poncle pO'Medávlou Ch~ské spořitelny ve 
výši 10.000 Kč. ža]'obkyni:n>a matka uzavřela ,potom s Ka'teřin:oIU P. sta·· 
vební s,mlouvu, a náklad na stavbu měl bý-ti hcazen ze zbyilloUi kupní ceny 
21.500 Kč, jež byl'a d'o'sažena za nemovitosti, zapsané ve vlož-ce č. 711 
pozemkové Iknihy. Po proved1ení sta~by daJI:", si Kateiina P. zajistiti po
Medávku 14.450 J<!č 52 h na, nemo'fi,tosti patřící žalobkyni. Ještě před 
ÍÍlm byla na tytéž nemovirto'sH vložena zá:s:ta"n-í ,práva za pohledávky 
Měs,tské spořitelny v L. K 20.000 Kč a za dlěclkký podíl žalobkynina 
bmtra Františka S. 2.450 Kč. Na žalobkynirw jmé:n:o byly ,palk učiněny 
ještě další dluhy. Městská spořitelna v L. K. vedl'a potom nle-movi,josti 
žaJlobkyniny do dražby a byly -n:emovitosti ty dne 28. pws,illl'ce 1931 
exe'!ou:čně prodány a vyd!raženy Kateřinou P. za 40.000 Kč. Při rozpo
čtení, nejvyššího pod'ácní vyšl:alonihovní věřiltelka Kateřina P. zčásti 
a kn'i:hovní věřitel J olse! E. zcela n,a prázdno. žalobkyni vzešla škoda 
tím, že přišla o svůj dědkký podíl 2.450 Kš s přís!., a dále tím, že mčí 
jako o'sobní clluiž'llice za' schodek, s kterým vyšli' při rozvrhu na prázdn.o 
kJn,i,hovní věřitelé, a to Kateřina P. s částkou 11.463 Kč 12 h s pří-sl. 
a Josef E. ve výši 3.172 Kč 35 h s přís'!:' S o u d IP r 'f é ,s t ID' 1, i 'c e 



- Čís. 16494-
1466 

(vrchn.í soud vP.) ll"zna-l mezitímnfm rozsudkem, že žalohní nárok není 
důvodem po ,práNU, a to konečně. 

N e j vy Š š í s o u d potvrdil n"p"den.ý rozsudek s dodatkem, že se 
hloba zamitá pro I en. tok.r á t e. 

Důvody: 

Žalobkyně spatřuje §kodll., kterou prý ji zpú-sobi,l žalovaný soudni 
~~da D:r. J. A. F. přestoupenim úř·edlni povinnos·(i. ve výkonu svého 
uradu Ja-ko pomče:nský soudce, v tom, že byla připravena o svůj dě
dický podíl 2.450 Kč se 4% úroky od 26. prosince 1928 a že se sta'l'a 
osobní dl1už.nicí Kateřiny P. a Jo·sefa E. co do částek 11.462 Kč 12 h 
a 3.172 Kč 35 h s příslušen·slví:m. 

Ze spisů P 63/26 je pa'Í-eno, že děd·kká pohledávka žalobkyně 
v čá.stce 2.450 Kč s přís!., která ji při:p<l!dla z pozústalosti pO" otci Fran
ti·š'ku S., byla pův·odně n.a zák~adě odevzdaci Hstiny okresního soudu 
v ~~:e dne 13. června 1918, č. j. A 141/17-11 (P 34/17-14), knihovně 
zaJľslena V1e vložce č. 7 kwt. územi O. jaiko vložce hlav·ni a ve vložkách 
Č. 97 a 110 téhož kat. územi j'ako vložkách vedlejšilOh. VI'a'stn.id U.Ve
dený·ch nemo·vi,tosti bykl žaIobkynilma matka Anna S., po.zději provdaná 
H. Po prodeji těchtO' nemovitosti bylo knihovní zaFšlěni řečené poh-Ie
d,ávky převedeno podle záslaV1ní I'isúny ze dne 27. pwsi·nce 1922 na 
vločky č. 57, 66 a 78 kat. území D. L. a pak na záklaclě prohlášeni 
ze dne 16. června 1924, Č. j. P 308/22-64, ,pomčenským s-auóem schvá-
leného, na vlužky Č. 80 a 422 kat. územi D. L. . 

Usne'senim okresniho slOudu v L. K ze dne 3. břema 1927, Č. d. 149/ 
27, byLo plOdl,e kupn>i smlouvy ze don,e 2. řijna 1926, pomčenským sou
dem schválené, vloženo vl:astnkké práV10 žalobkyni, tehdy jeŠ"tě ne'zle
tHé Amuě S., ve vložce Č. 711 ka,l. územi· D. Ž., jejíž pod!s!ata se sklá
dwl'a z domu. Č. 128 se s,lavebn'í parcelou Č. 193 a poz .. pmcely 159, 160, 
1716 a 1713/1. Usnesenim z téhož dne, Č. d,. 151/27, hyl vložen výmaz 
zá'staV1niho pr"va pro dědickou· pohledá·vku této nezl1etilé Anny S. 
v částce 2.450 Kč na nemovitostech ve vložkách Č. 80 a 'č. 422 kao!. území 
D. Ž., které žaloibkJnilnla matka proda-i.a. Z výtěžku ·tohoto. prodeje byly 
p<l!k se schvál,ením pomčenského soudlu. koupeny poro nezloetHou Annu 
S. nemovitosti z"pswn·é ve vlo·žce č. 711 léhož kataslrál1niho územÍ. Vklad 
z á s ta v "í. hop r á va pro dědi.ckou. pohledávku nezletilé Anny S. 
v Ill'vediené vložce (č. 711 kat. územi D. Ž.) nlebyi možný, když jmeno
vaná ImezlleHlá se s,I",I'" knihovni "lws,lnici této vložky, neboť bylo by 
do'šlo k -ll t vař ~ ní vlastnické hypoteky Ine:připusltné ani podlie pht
ných z"koniltýdl předpi!sů lIl. di1lčí nlOvely k obč. lZáik., kterm, byla vl',,"s.l
nioká hypot'eka uznána j-e:n výjimečn.ě za mčitých předpakladů, o něž 
tu nešlo. Nezl.eti,llá Anna S. neutrpěla ami timto postupem ve svých ma
jetkovýah právech ž"dno'll újmu., neboť ziski>la m i s t o z á s t a v n i' ho 
:p r á v a pro s,vou dMíckou pohledávku ve vložce Č. 711 kat. území 
D. Ž., v [. "'·s tll ic ok é oh o p r á vak nemoiVi,tostem v této vložce za
psaným a hodnota nemovito:sli tam zapsanýoh převyšoval'a 30.000 Kč 
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a byla z<l!dlužena jen asi do polovice, j'ak by1'o zjištěno .při pozdějšim 
prodeji větši č,;sti oněch ulemovito:stí-. Kupni. sml·ouvou ze dne 13. listo
padu 1928 hyllY to·Už za výslovného souhlasul nezlletilé Anny S., tehdy 
skoro již 161eté, a se schv<ilenim poručenského soudu a kirajského soudu 
v Ch. prodány dům Č. 128 se stavehni parcelou Č. 193 a pozemky 
p. Č. 1716 a 1713/1, v"l. Č. 711 kat. územi D. Ž. za 31.500 Kč z kteréžto 
částky bylo 21.500 Kč v hODovosti z'apl'a-ceno a sl'oženo pr~ nezletilou 
Annu S. Ul no-táře Hugo T. v Ch. 

Až do tohoto· obdobi nebyla tudiž žalobkyně poškozena PO'stupem 
pmučenského soudu v přičimě své dědické pohledávky, neboť byl:a od
škodněna čá:stkou daleko vyšši, totiž 21.500 Kč, tato částka s'e snižHa 
ardť po z<l!pl'aceni daloškh dlluhů s porod-ejem nemovHosti souvi,sickh 
ma 14.397 Kč 93 h, leč t<l!ké v této výši značně přesahovala dědickou 
pohIedávku nezletHé Anny S. 2.450 Kč s pří-slušenstvim. 

Z pomčenslkých spisů jest vš-wk patrno, že v I as tni pří č i -ll o U 
m aj e t k O' v é ú j my, kterou pOdl,e svého tvrzen.i nezletilá Amna S. 
utrpěla, bylo vad n é :p r o· ve den i n IQ vos t a v ob y, kterou jme
novaná 'nezletilá provedla spolieoně s Ka:teřinou P . .fiIa pozemcich Č. kat. 
159, 160 kat. územi D. Ž., které si .po,necha,la při prodejil nemovi,tosti, 
z.wpsanýoh ve vl·o·žceč. 711. Powčemký soud schváli"l sice současné se 

. schválením kupnf smlo'uvy ze dne 13. lios.topadu 19-28 též slavehni 
smlouvu, 'ktoerou dojednala nezl1emá Anna S. s Kateřinou P. a podle 
kiteré ČÍlnlly ,stavebni výliohy 42.906 Kč. K úhmdiě této částky by však 
byl.a dostačova1a čá·st kupní ceny, která byla vyplacena prodavatelce 
v hotovo,sti a jež podle púvodlniho výpo·č·tu činiLa 21.500 Kč, a zápůjčka 
26.000 Kč, kterou j'i se schv~lenim pomčelnského soudlu poskytla 
Městská spo-řitelna v K. Doda,t,eoně se a'fciť - jak svrchu byln do·.j.í
čenlO - část kupni ceny v hotovosti vyplacená snižila zaplacenim dal
šich d'luhůsouvisi:cích s prodej-em nemov;tostioidiepsamých z vložky 
Č. 711, a z příčiny pro.vedení novostavby vznikly difemHce a spory mezi 
Ka,teřinoiU P. a nez!.etilo'l1 Annou S. 

Za toho st·aV1U věci nehroziloa ještě žalobkyni v dob ě se h v á len i 
s ,t a veb ll- i s m I o II V Y an.i z ,proved-Eln.i stavby majetková újma 
~y nelze sp"atfovati poru,Š'eITIÍ' úředních povinností poručenským soudem 
JIZ v tom, ze dotče·nou s I a veb n i s m I o II V U S c h v á I i!. S jóného 
hlediska ne!.ze uvažovatÍ' () správnosti po'StUlpU poručenského soudu při 
schváleni stwvebni smlo'llvy, n~bo-ť žal:obkyně nedoH-či·la, zda a které 
podminky léto smlou'vy snad ohrožovaly již předem jeji- ma'jetl<ové 
zájmy. Po s·chváleni· s-tavehni smloUlvy pomčenským soudem bylo hlavně 
povinoností- zákonných zástupců tehdy nezletilé žalobk}'né, aby na řádné 
provedeni sltaV1by dohlížely, neboť ten top o v i n n Ý cl o hl, e d ne
mohl vykonávati- poručen.ský soud. Podle § 22 obč. zák je:sl totiž jměni 
sirotků svěřeno pé'či pomčel1lskéha SOUdil, pokud jde o j!měni opatro
vanců podlI-e § 282 obč. zák., péči- opatrovnického soudu. Při m á péče 
ná-ie'ži sou'dupodl'e § 222 až 227 obč. zák. při zji.štěni a zabezpečeni 
jmění sirotků a opatrovanců. Jakmd'loe však jest u-stanoven poručnik nebo 
opa.trov·nik, má on spravovati jměni si'fotků s pozornosli poctivého a 
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pílného otce rodiny a j'e,st práJv z každléh" ,opominutí v té ,příčině 
(§§ 228 a 282 obč. záJk.). Povinnost pOfUičenského nebo, opatrovnic
kého soudu pečocvati o jmění nezlehlců jest tudíž drrwhořadáJ; na prvém 
místě má povinnost poručník nebo opatro'vní:k (§§ 264. 265 obč. zák.). 
Soudu přísluší jen povinnost, wby ho konitroloval a jeho mimořádn'á 
opatřeni podle § 233 obč. záJk. schvaloval (viz rozh. Č. 11538 Sb. n. s.). 
Vyvinula-li se průběhem novostavby, nad niž měli zákonní zástupci 
bdíti, aby se pwváděla ve pmspěch nezlejj,Jé, věc v nepfOspěch tehdy 
nezletilé žalobkyně, byl'i by v té příóně 'Odpovědni její z~konn,í z"stupci, 
a byly by tu před:pokl<l!dy § 2&5 obč. zák, podle něhož by se žalobkyně 
mohla domáhati náhrady škody na poručemkém soudě teprve, kdyby 
nebylo j'iný'Oh pros.tředků tk n!uhradě. 

V sollvislosti s tímto ustanov'ením obč,mského zákona jest však třeba 
řešiti otázlm spomo'll v praksi a n,auce, zda § 265 obč. zák. nebyl zru
sen ustanoveními pozdějšího zákona syndikátního ze dne 12. července 
1872, Č. 112 ř. z. 

V § 264 obč. zák. jest vysl'ovcna zásacla, že poručník odpovíclá jen 
za své zavinění.; zároveň se upravuje poručn.íkova od.povědnost za cizí 
zavinění. S tímto předpi'sem přímo souvisí následujíci § 265 obč. zák., 
jenž má nadtpi,s, »podpůrné mčení poruoenského soudu,« a který sta
noví, že i pomčenský soud, který zanedbá na újmu' nezletHonvu svůj 
úřad, jest .za to odpověden a zavazán nwhrad,ti skodiUl, 'll e n í - 1 i, j i
ných prostředků k náhradě. 

Z d'O,sl'o,v'll řečených zá'konnýd p,ředpisů je pa,trno" že doplňují jen 
předpi,sy, jimiž občam;ský záJkon (§§ 1293 až 1341) ,upravHt právo na 
náhradu škody a zaclo,stiučinění ado ní'chlž by!: pojat taJké předpi,s, 
S'ouv:jls.íd zřeJmě s ustalll'oven:Ím, § 265 o!bč. zák., že ,si proti za'vi.ně,ní 

soudcovu lze .stěžovati Ul VyŠcšího' úřadu, který stížnlOs't vyšem a pos'onclí 
z úř'ední moci (§ 1341 IObě. zmk.). Toto UlstarlO'vení občan'ského zákona 
(§ 1341) bylo proveden'Q po.zd:ějšími záJkony upravujícími jen po
všechně předpoklady s)OndikMního ručení soudcovských osob, a to ds. 
nař. ze dne 12. břema 1859,č. 46 ř. z., Meré zase by'lo nahrazeno zá
kon,em ze dne 12. červenlce 1872, Č. 112 ř. z., jímž bylo upraveno právo 
stmn žalovati pro por u še n f IP r á, vaz p ůs o b e n á 'Od soud
covských 'úředníků u' vykonávání úřadu. Z § 1 posledního, zákona je 
patmo., že také syndikátní nárok je'St nárokem na m'lhradu škody ze 
zaviněného bezprávného činu (viz f'O'Zh. Č. 3245, 9902 Sb. n. s.), a 
zákon sám se v § 5 d'O'Io,l",vá ohecného práva občalllského. Z toho je 
patrno, že nebylo úmyslem z~ko'llIoclárce změniti nebo vyloubU některé 
předipisy občans,kého z"kona, týkající se nároků n.a náhradu škody. 
Ani z důvodové zprávy k dotčenému zákonu (Kwserer, Ma,te'fi.alieln, z,um 
Syndikatsgesetz, str. 20 až 56) ndze usuzovati na úmys,l z"konodá:rcův 
vyloutČÍti z v I á š t n í, pře d p i g, § 265 ob Č. zák., který Ulstanovuie 
jen po.dpůrné ručení, p'O'ru',čenského so,udu, zane
dbá-li na újmu nezletilw"," svůj úřad. 

Ani v zákoně č. 112/1872 ř. z. 1l'ení žádného předlpi,su, jímž hy 
mohla býti dotčeno. ustanovenlí' § 265 obč. zák., zejména to nelze do-
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voditi z předpisu § 1, pokud ustano,vuje, že poškozený může pohledá
vati n!uhradu škody, ktewUI mu zpúsobf.L soudcovský úředtn,j,k, bud' jen 
nla provin,i,lém úředníku soudcov,ském, n~bo jen na státu, nebo na obou, 
a že pro:vinHý úřední'k odpovídá jako hl"vll'Í dl!ll~n,í:k a stát jako rukojmí 
a pllátce (§§ 1357,1358 obč. zá!k.). Z toho plyne závěr, že jde-li o škodiu, 
kterou pOd,le tvrzení způsobil: souidcovský úřední,k při vyko.návání svéha 
úřaoo j a tik o' po ruč 'e 'll' s k Ý s o. ude e, a nelze-li předem vyloučiti 
možnou spoluvinu pmučníka mebo Fné .třetí osoby na vzniklé ško.dě, 
m u s j, se p oš k o. ze n Ý do m á 'h ,a t i náhrady škody ma pomční
kO'vi nebo ostatnílOh olSO'bác'h, jimž lze přičítati zavLnění, a teprve kdyby 
tOU[O ces'lou nedosáJhJ náhmcly, mohl by S'e po přip<l!dě domáhati ná
hmdy pod'le § 1 zákolllaJ Č. 112/1872 ř. z. jak na provinilém sOludcov
skbm úředníku, t<tk na státě, který by arciť také v tom případě mčil 
za, škodu ja,ko fU'ko,jmí a p'látce. 

Ten,lo výlkllact: les't také v souvi'slosti se skutečností, ž'e i ručení po
dle syndikátniho zákollla je,st do jisté míry jen podmíněné v ten způsob, 
že soudcov'ský úředník a s,tM mčí za škodu jen tehdy, když 'llepO'sky
lu'j'í proti škodě stramě způSOIbell'é pomod pwstředky opravné v řízení 
soudním, předepsané. 

V souzeném případě neodůvo,dnilaž<l!llOlbkyně žalQbní' nárok tvrze
ním, že se nemohl'a domoci "",hrady Ultrpěn,é škOdy n'a svých zákon
ruý;ch zá!srtupdch, Jejichž zavinění v:př.Í,čině vykonáváni' por'Ulčenstv'Í :nelze 
- jak scvr,chu, bylo' vy:lo'ženo - předem vylo:u'čHi, a i'e ,proto žalioha, 
Ú ll'f.ž jde, pOdán'a pře d 'Č a sně. Nebylo tudiž odvolání vyhově'no, 
nýbrž byl napadený roz's'lldek potv,rzen, arciť s dodatkem, že se ža,loba 
zamítá jen pro tentokráte. 

čís. 16495. 

Obmeškalý vydražitel odpovídá hypotekárnímu věřiteli, jenž byl při 
opětné dražbě uspokojen pome zčásti, jak za to, oč dostal přikázáno 
méně, ježto byl státu přikázán v přednostnlm pořadí převodní poplatek 
z první dražby, tak i za šlwdu vzešlou ztrátou na úl'Oclch důsledkem 
toho, že mu byla jistina vyplacena pozděj~ než by mu byla vyplacena, 
kdyby první dražba nebyla zmařena. 

(Rozh. ze dne 16. Hs!topo:diu 1937, Rv I 1270/36.) 

Ve'l<eku,ční věci proti VáollaV'u a Kateřině A. v)'draží,ly ž,alo,vané 
VlalS'ta o: Věra A-ovy při nucené dlra;žbě konané dtrle 29. únma 1934 ne
movitosti, zapsamé ve vložkáoh č. 112 a 113 kat. území K., za nejvyšší 
podlánf 265.100 Kč, avšak dra,žehlllÍ pmlmíllky nesplnHy, twkže musHa 
býti din'e 18. ří~na 19\34 provedena opětná draŽJba, při nílž byl'o dosa
ženo nejvyššího pod:án,í o 33.100 Kč llIí'žší,ho, n'ež bylo dosa'ženo při 
první draJžbě. Tvrdíc, Žé pm obmeškillllí ža'lov<tných vyclražitelek se za,.. 
p'lacením n'ejvyš:šího podán'í musHo dojíti k opětné dražbě a že tím jí 
vzn,ikla škoda mimo j'i,rré proto" že rD'zvrhovým us,nesením vydaným po 

, 
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opětné dražbě byl Československému státu přikázán přihlášený pře
vo'dn,í poplatek z první d""žhy v částce 7.953 Kč 60 h, a dMe tím, že 
ohddí čás,tku, která jí byla přikázána s při"ostl'ými úroky teprve ode 
dn'e clmhé dražby, tedy OIde dne 18. říj-na 1934, kdežtO' jinak by byla 
obdržela úroky ty ji'ž 1. břema 1934, dlomáha'hl se žalujíd spořitelna 
na žalO'v<lných náhmdy škody. S O' udp r v é s t o I i c e UlZn<llco do 
částky 13.038 Kč 82 h s pří~;J.. podlle žaloby. Odvolací sO'l]d na 
od\'ol<'lní ž<l!lo'Vanýchco ·00 přiznaných částť>k na pi\evodním poplatku 
7.953 Kč 60 h a n,a rozdíllu n'a úroCÍtch 2.288 Kč 55 h p.otvrdH napa
dený rozsudek. 

N e j v y Š š í s o ll' cl nevyhověl dovolánlÍ. 

Důvody: 

Co se týká čás'tky 7.953 Kč 60 h vznikla žalobkY'ni škoda rovnající 
se 'llvedené částce již tím, že z rozdělova'né podstaty nebylo 7.953 Kč 
60 h přikázáno jí" njÍ'hrž státu, který přih'lás,il pře\"odní p,Qpla,tek 
z dražby, kterou žalované zmařily nesplněním dražebních podmínek. 
Když exekuční soud, který v roclvrh,Qvém řízení nemůže .přezkoumá"ati 
správnost a výši p'Oplatku (rozh. č. 1913, 5061 Sb. n. s.), dotčený po
pIlatek prav'Opblně přikázal', 'Obdirždažalookyně o to méně a má tedy 
majetkovou újmu. Pokiud žalov<l!rué poukawjÍlCe rua rozh.č. 10995 Sb. 
n. s. namHaJF, že ža!l,o!bkyni dosud žád(ná škoda nevznikl'a:, poněvadž na 
zákro1k -žal'ovanýoh bude popl'a-tek zase ,odepsán, neměníl to nic na věd, 
neboť tutospomotl věc jest podle' § 406 c. ř.s. posuzovati podle stavu 
v době vynesení' mzsuidku soudem prv'é s,tolke. V té době však popl,atek 
nebyl odleps,"n a n<ls!a],w šl<oda nebyl,a ž'a.\obkY'ni' leště odčiněna. 

Avšak i CO' do částky 2.288 Kč 55 h vytýkají žalované napadenému 
rozsudku právnú mylnost neprávem. V~dyf Ul tétočást'ky 'ruejdie o ušlý 
zisk záJležejíd v rozd!,lu mezi úroky žalobkyni .přikázanými a úroky, 
kterých žalobkyně moMa dosíd, kdyby první dira'žba nebyla' zmařena, 
nýbrž jde, ja:ksp'ritvnč uvedl· odlv·olací soud, O' posi-tivn'í škodu, kterou 
kterou žal1obkyně, která byla jen z části uspokojena z nejvyššího podání, 
utrpěla na svém jmění tílm, že stejná část n,ejvY'ššíiho podáni ji byi,a 
na jistinu s přís;lušemtvím důsledkem zm<l!řen,j, dražby vyp'la.cena poz
děJi, mež by jí byk! vyplacena, kdl)'1by první diražba nebyla zmařena. 

čis. 16496. 

Ochrana nájemníků. 

Okolno.sti ro.zhodujíci pro. řešeni otázky, zda jde o provozovnu ma
lou či středni. 

Při řešení dotčené otázky má soud přihlížeti nejen k veliko.sti pro
vo.zovny a jejlho. užíváni, ale i k subjektivnim vlastnostem, činnosti ná
jemníkově a k čistému výtěžku z provozu podniku, z nichž lze usouditi 
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na rozsah nájemnikova podnikání, na způsob uživáni najatých míst
ností a pod. 

(Rozll. ze dne 16. listopadu 1937, Rv I 2394/37.) 

Srov. rozh. Č. 12841, 12945, 13960 Sb. ll. s. 

Žalovaná provozuje v domě Č. 700 v L. Pflpírnictví se vším, co se 
v t<lkových obchodech obyčejně pwd"vá. Vchod do krámu je pmti 
pO'štovnímu úřadu a n'<lproti ústavu D. V. a blízko střední školy. Obchod 
má dvě výkl'adní okna v rozměrech 3X 4 m, prodejní místnost má ploš
nou' výměru. 55.04 m' a vedlejší místnost 9.02 'll'. V obchod.ě je žalo
v<l!n<i sama z části osobně činná, z části je zastup'Ována E. ]-ov,Qu, která 
ll' žalov<lné b)'1dlí. Kromě toho má prod'av<l!čku a jednu u·čedlnid. Obmt 
z obchodu činlÍ podle předpisů berní správy v roce 1934 79.000 Kč, 
v roce 1935 60.600 Kč, nájemné za celý nájemní předmět 900 Kč mě
síčné. Rokli' 1935 bylo' zahájeno o' jmění, žalov<lné vymvnací řízení 
a hylo přijato 55% vyrovnání. Tvrdíc, že výpověď, proti ní,ž žal'Ova,ná 
podala n<'lmitky, je přípustn,á, ježto jde o střední nebo velkou provo
ZOVllliil, a Ž!e tedy ne/ni pod ZáištitOU zákona o ochraně nálenllníků, na
vrhla Zal0,kY'ně, a;by byla výpověď da'tlá žalované 29. ,prosince 1936 
ponechálrua v úči'nnosti. S O' ad p r v é s t o I i ce zmšil výpověď. O de 
v o ], a c í s o u d ji ponechal v účinnosti. D II vod y: !Při rpolsouzení 
otázky, zdali provozo\"lla jest malá nebo střední' (velká), mus,j soud 
podle obdoby ustanovení· § 11 zák. o ooh'f. nllj. přihlédnouti k veJi; 
kosti, k způsobu užívání a k rozsahu podniku. Obchodní a živn,ostenská 
komma v L. om"čila ve své:m posud.ku z,e drue 17. dubna 1937 prov'ozní 
místno's,ti hlledic na jeji'ch vel',ko,st, nepříznivou polohl! a m<llou jejich 
v.ý-nosnoSlt za provozoVinu mal~ou, neuvádí- však, p'odl'e čeho došla 
k svému uvedenému závěru. Podobně se vyjádři,I'Ú' též oibchodní gre.
mium v L., ne!ffill!UvÍ ovšem o provozovně, nýbrž toliko o »'o!bchodě«, 
který OZ'll<l!čilo hl1edí'C na frekveruci za ma'],Ý. Prvý ,soud Sie připojil k Hve·· 
cleným po'sudlkům. Odlvalad soud všark nemůže t"k u6ni,ti. Jest ovšem 
správné, že žalova,ná provozuje obchod toliko s dvě!ma zmměstnanci, 

jen z toho však neLze s'Ouídi,u, že nejde o střední provozoviilU. Prodejní 
mÍlstnost \'e výměře 55 m' není zajisté prodejnou malou. V ní žal'ov<l!ná 
pr,Qvozuje papímktví, Sie vším, co s'e v t<l!kových olbch,Qdech obyčejně 
prod,"vá, a dos<lhuje obratu 60.000 Kč až 80.000 Kč za rok, ,to jest 
zajÍ's'té 'Obrat, jejž nelze označiti za malý ,obrat. Necozh'Oduje, zda v po
slední dIobě s,nwd klesl, bwď pro OInemocněn,í žalo'V<lné, nebo z jiných 
důvad:ů. Žalovaná netvrdlilla, že se ,provoz (podn'ilk) proti Ó'řívější době 
změnH, -na př., ž,e s'e některé předlměty již neprodávají, že tedy hyl 
zmenšen ro'zsa1h podnikli. Polohu prodejny omaó],a obchodní a živn,Q
stelllsrká komora za ne:phzmivou a twké obchodní gremium mlu;;oi O· malé 
ffelk\'enci. N<l!proH tomu všalk j'est zd'Ů'razniti, že náměstí, kde jest obchod 
provo,zován, jest ve skutečnosti jedno z nejfrekventovanějších n,"městí 
v L., což Jest soudu známo, a nemulse'lo pro·to býti dokazoviLno. Dále 
jest pourkázati na to, že na bJ.í,z'ku jest jedn'ak poštovnÍ' úřad a střední 
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škO'la a v nepřHiš veHké v2ldwl'enosti daďší školy, toti·ž obecná a měš
ťanskáchl'ap'ecká škola a státní gymnasium. Pol·oha není naprosto ne
pří.mivá. S'e zřením na to, co .právě uvedeno, j esl údvolací soucl tO'ho 
názom, že jde O' Mřední· pro\'ozO'\'nu, klerá by nepod!I,élral'a oDohrané ná
jemníků., kdyby byla sama předmětem smlouvy. Je tlldíž celá nájemní 
smlouva vypO'věditelná podl'e civH:ního řádu sou,d1l1ího a o'c1volací soud 
proto uznal, že výpo'lěď jest účinná. 

Ne j v y Š š í s O' u rl úhno'vi,l mzsudek soudu prvé stolice. 

D ů vod y: 

Těžiště sporu je v ř'ešení otázky, zda vypověděná provozovna je 
provozovnou malou čí střední. Při řešení tétO' otázky máJ soud' přihlížeti 
k veUkosti pw\"o'zúvmy, ke způsobll Jejího užíváJní a k rozswhu podlniku, 
vyžwdaje sí pos'udek obchodní a ŽÍ'\"nostensiké komory. Z toho je zř·ejmé, 
že úkonodárce tu nijwk nehl,ed-í- jen na objektívní měří~ko (rozsah mí,s~ 
ností), nýbrž má spíš'e ná mysli subjektivní vl'as-Inosti a činnost nájem
níka (větší razs",h podlt1iík1fumí nájemnJko'la, způ-sob užívilní na1atých 
místností a po·cI.). 

Posuzuj-e-,li -se souzená věc podle dotčené zásady, kterou nejvyšší 
saud vysl:ovil v mzh. Č. 12841, 12945 a 13950 Sb. n. s., jest s,chváHti 
správný ús,udek prvého -soudu, že jde o pro\"o-zovnu malou, která jest 
pod záštitou z!!kana ° ochnmě náJ~mníku. V té p-ří:čině je přBdevší!m 
přiih:J.ížeti ke skutečno!sti r1Í'žšími s,oudy zjištěné, že ža'lov"n,á j'es:t ji'ž 
711etá " že po d\'ě léta na jedno oko téměř n:k nevidlf. Tímto těJ.esným 
slta'vem jest ve své ,osobní činnosti twk ,omezena, 'že na rozsah j-ejího 
obchodního provozu nelze usuzovati- z toho, že v jejím obchodě jest 
jaJko prodav"čka činná její neteř, a to bez platu, jen za byt a stravu 
a že má -clmhý rok uč-ednid, rovněž bez plaJtu-. Že pocln.ilk žalované jest 
maJliý, v}'pl'ý\"á z c1",I-šíoh zjištění nížšíoh souJdů, že nemá zvláštníhO' ,skla
diště a že nakupuje, jak ozn:wmilo obchodn! gremium v L., téměř veš
keré zboží v m",lém množství u, v:elkoobohodlníků. 

Soud neni sice vázán aJrui zna,J'eokýim posudkem, ani posudkem- ob
ohodníha gremia, aJnÍ ob cha dni a živno-stenské komory, leč přes tO' nutno 
klásti v souzeném případě z\"láštní váhu na to, že jak abchodnÍ grenrium, 
taik i ohohodní a ži'lnostenská kamara v L. podaly shodný po'sudek 
potud, že jde o provozo'lnu malou. Vytýlká.-li odvol'ací sooud pO'sudku 
obchodní a ži,vn1olstenské Ik!o>illory, že prý v ně:m není uved!eno, n~ zá
klllJclě kterého šetření k svému závěru došla, nepo\Ošiml si, že v té pří,.. 
čině měla dost",tečný podklad v dopísu prOooesniha soudul, v němž Jsou 
zevmbně uvedeny všechny důležité skutečno-s.u s.oudem zji-štěné. TO', 
zda pal'Oha obchodní místnoosti je pHmi'lá, či nepříznivá, nemá hlLedí,c 
na ostatní zj ištěné skutečno:sti r02)hodu1ídho vývn:amu pTO řešenÍ' otázky, 
o niž jode. I kdyby byla :poloha přÍ'znivá, jwk odi\"o!lad :soud míní' v roz
poru s "á;zúremohchodní aJ ú\lnoslenské ImmO'ry, neby,l" by tím vylúu
čena povaha mal:é pmvozo\ény. Není proto- po,třebí zabý'laJti -se clO'tče-
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ným rozporem s h']'edi,ska da\"olacích dúvoQdů § 503 Č. 2 a 3 c. ř. s. Po
kud konečně odvoolad saud ukazuje na to, že žalovaná ve -svém O'bchodě 
dO'sahuje obralu 50.000 až 80.000 Kč, nelze n.echati nepovšimnuto, že 
přesto. čistý výtěžek z podniku či,ni,l, pO'dle platebního rozkazu bemí 
správy v L. jen 13.000 Kč. Bylo pr-oto do\"olán.í vyhověnO'. 

čís. 16497. 

Pr.onajímatelnení .oprávněn jednoQstranně upravovati P.odmínky nájmu 
a nemůže k takO'vét.o jednO'stranné úpravě nájetmtíhO' poměru dO'jiti 
pouze tím, že nájemce v nájemním poměru pO'krač.oval, neb.o že na 
jedn.ostranné pr.ohlášení pr.onajímatel.ovo neodpOověděl bud' 'lůbec, nebo 
O'pozděně. 

Nejde ani O' mimOosoudní výpOo'l!ěd' (§ 565 c. ř. s.), ani O' závaznO'u 
novou úpra~ (zrušení neb.o změnu) d.osavadníh.o nájetmtíh.o poměru, 
zejména v příčině výpovědní lhůty, nýbrž .o no'lOU nabídku (§§ 861, 
86.2 obč. zák.), sp.ojil-li prOllajímatel s prO'hlášením o výpO'vědi návrh 
nap!lkračO'vooí v nájemní smlouvě za změněných podmínek. 

(Rozh. 20e dne 16. Hstopadu 1937, Rv I 2433{37.) 

žalobkyně, maJjitelka domu Č. p.649 vL., zasl'aJla jaJk Iedutel'ství pošt 
a telegrafU v P., tak finanční pwkuratu,ře v P.clqpls ze dn,e 2. března 
1937, jimž vypověděla čs. státu dvě místnosti v :přízemí s přislušenstvím 
na čtvrt .wkllo ke clni 30. červ,na 193'7 s vyzváJním, aby hyl :niljemní 
předmět vykJ.izen, noej!pO'velíěj'j do dne 14. července 1937 .o 12. had. po
lední. Proti uvedené mimosoudní výpavěd.i pOlda:!a ,paštovní! správ," 
u soudu Thá:mÍ'tky, v nilch!ž m.i:mo jiné U1ved}a, že vÝ'PO'v,ěď nen.í. :přípustná, 
ježto p'ošlovní správa naJjala vypovídané rruíislnosti náj'emní smloul\"oUi ze 
cine 27. če",ence 1 906 a :podle ustanoven,í § 5 řeóené smlouvy, která 
byla v]o'žem-a dO' pozemko,\,é knihy, Sle nájemní smlou\"a mJ.čky prodlu
žuje n", další rok za těchže podmímk, jest1ilže nebyl nájem nekterým 
ze smluvců půl fOlku před dabou: mčen'ou v § 1 vypověděn. Z toho jest 
patroo, že není přípustná! čt'lrtl:etni výpověď, jak jé dala vypovidající 
žalobkyně, nýbrž jen pů!Hetnj- vý1pověd', a to- púl mku před koncem lhůty 
staJno'lené v § 1 :náj6mní' smlou'ly. Je'žto náj'emní poměr, ° něj:ž jde, 
trvá již .od roku 1905, vztahuJí- se na vypovíd<lJnOiU' poštavmí správu 
předpIsy úkonoa o. achraně ~nájemníků. Měla tect'y vypovícta'jílCÍ podle 
uvedeného zákon.a žádati o soudní' svolenf k vý,porv'ěd'i. Doporučenými 
clopisy pron,ajímatele ze dine 26. a 27. října 1920 nebyla nájemmí sm].nu-va 
vůbec zrušena, nýbrž se iedna,lo 'se žalO'varn:ým o, zvýšeni llá,jemného, 
oO'ž byl!a povol'enú, a pokra<čo'lac]o se poté v nájmu na poQdkladě 
sm].ouvy ze dne 27. července 1905. SoQ o[] d op r v é s t a I i c e ponecha:J 
vý1pověd' v účin,nosii. O d v 00]. a c í s o u d zmšill výpověď jako ne
účinnou. D ů va cl y: Sporná je toliko otázka, zelía měla býti v saU'zeném 
případě ctilma vý.pověďčtvrtletní!, či polloletni. Nájemní poměr, a nějž 
tu jde, se toUž Dlpílfá -o nájemní' Slmlouvu, která bylr3 ,uzavřena dne 
27. července 1905 mezi Franti-š,kem H. a tehdejším r",koll'ským poštovni.m 
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erárem a v níž byl'o potom pokračováno až clo doby dané výpovědi resp. 
do doby sporu. NBní pochyhno,sti, že v uvedené smlouvě, a to v § .5 
bylo výslovně smluveno, že výpověď je polo-Ietní. Smlouva byla: toUž 
uzavřena s výhradou pOlo'leln'í výpovědi- a'ž do konce dubna 1911 a 
kdyby nebyla smlouva vypověděna, měla se nájemní smlouva prodlu
žovati vždy o dal,ší rok, a kd)"by byla opGminuta pololetní výpověď, 
mělo s-e v ní pokračovati vždy da,l:ši rok za clos<l!vadních p'0dmínek, až 
bude jedním ze sml'llvců vypověděna. žalobkyně se odvolávala na do
pisy ze dne 26. a 27. ří'ina 1920, podl'e nichž prý vypověděla žalované 
poštovní. správě pronajaté místnosti. V u'vedených dopi'sech jest vý
sl0'vnč uve-deno, že s'e v nájemníim pOtměru bude pokračovati sam:,O
zřejmě na zá,kladě zálkona o ochraně náj-emníků. Z toho žalobkyně vy
vozuje, že jest nyon,í oprávněna k Híměs'íční výlpovědí., poněvadž tG jest 
všeobecná výpovědní lMta. N"jemné bylo sml'uveno také ve čtvrtletních 
S'plátkách. Naskytá se ludí-ž otázka, do j'aké mí'ry nastala u,vedenými 
dopisy změna ve vý,povědtnj lMtě. V té pří'čil!1ě jest poukázati na § 1116 
olbč. zák, jenž klad.e dlÚra'z na uj""dnání o vjÍipovědnl lhůtě. Nen-í po
chybno.sH, že dopisem: ze dn'e 26. ři'j,na 1920 byla spol.usmluvci učiněna 
n'ahílclka ve smy,slu §§ 861, 862 ,obč. zák. Ve 'sporu samém nebylo, vš<lk 
doká,záno, že žalovaný stM při:s,toulPiIl k návrhu obsaženému v dlo,tče
ném dopis,e z 26. Nj.na 1920. Rovněž pro domněnku souhl'asu mlčky není 
tl] pod!mín,ek. Proto se odvol'ad soud nemúlsí zabývati o,tázkou, zda' se 
prohlášení žalovaného, že výpověď náJemní smlouvy nebere na, vědomí, 
kteréžto, pro'hMšení se stalo mnohem po'zdějí, vztahuje na o,nu výpověď, 
či nikoli Podl1e názoliu odvOtl1a:cí:ho, Is'Oudlu ne'došJo I:\{;e smlouvě o změnu 
vjÍipovědní Ihltty. Při tom j.est ukázati ještě na to, že vyhl'ášika zemského 
presidenta' o v'ýpovědlníchlMtách č. 119/1934 Sb. n. s. v § 1 výslovně 
uvádí, že mají .platiti především sj-edin'ané výpovědni, lhůty. KO'flistrwkce, 
že se nájemní smlouva jeví vypověd.ěnou, neodpovídá ami zásadě § 569 
c. ř. s. Na smlouvu' je hleděti jako na .pokračování, a to ja:ko na pokra
čováni za púvodiní'ch smluvený,ch podmínek. Podle toho měla však ža
lovaná dostati pololetní výpověď a poněvadž se ta'k nestalo, mu-sil> hýti 
vydaný rozsudek ve smyslu § 572 c. ř. s. změněn tak, jak shora uvedeno. 

N ·e j v y Š š í s o u d nevyhúvěl> do'voMní. 

Důvody: 

T,ěži-ště spom jle v řeš-eni otázky, zda lze v dopisech žalobk)'l1ě " 
Adolfa K. ze dne 26. a 27. Njna, 19-20 spatřovati mimos'0udni v)Ópověd' 
podlIe § 565 c. ř. s., kterou- s·e stala neúčilno1-O'U náj emní, smlouva ze dne 
27. óerven'c.e 1906, neboť jen tehdy by byla žalobkyně oprávněna dáti 
žalovamému výpo",éď v z á k 'O n n é I h ů t ě, kdežto jinak by byla vá
zána s m l' ll' ven o ll' výpovědní lhůtou pMročni. Právem usoUó;1 odvo
lací soud, že v dotčených dopÍ,sech nelze spatřovali v)Ópověd', jakou 
má na mysU § 565 c. ř. s. úmysl'em d'0'včeného prohlášení žalobkyně 
nebylo toti,ž z ruš e n í náJjemní:ho p'0měru se žalovaným (§ 560, odst. 1 > 

c. ř. s., § 11160hč. zák.), nýbrž p o' k rač '0 v á n í v něm za j in Ý c h 
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I 
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podmínek. Ten úmysl vyplývá ja,sně z dosl·o,vu řečených dOlpisů, v nichž 
pronajimatelé sice prohlá,sili, že vypovídají ,půlročně nájemní smlouvu 
ze dne 27. Července 1906,' v ni,chž všaksoUlčasn'ě dodávají, že samo-
zřejmě bude v náj'emním poměru pokračováno podl,e zákona o ochraně 
n'áj emni-ků. . 

Pronajimatelé spojili s výpo-vědí návrh na pokračo.vánJ v náje!llním 
poměru za změněných podmínek a v tom. návrhu je spatřovati nabídku 
ve smyslu, §§ 861, 862 obč. zák.; teprve přijetím této nabídky bylo by 
doMo k n·ové úpravě n·ájemníh'0' poměru ohl' strany zacvazu.jidho (§ 861 
obč. zák.). Že z toho, stanoviska vycháze'N také pronají:maJtelé,. je pa
trno z toho, že v uv'edlených dopi,sech žádají, aby ředi-lel.ství' pošt a 
tel'eara"ů vz",Io jejkh pwhlášeni na vědomí a je potvrdilo; toho by ne
byl; třeba, kdyby šl,o jediné '0 výpověd', která j'est jednostranným pro-
jevem vypovídajícího. . 

Nehe proto v onom prohlášení pmnajimatelů spaJtřovati, výpověď 
ve smyslu § 565 c. ř. s., proti které by bY'lo třeba podati' Ul soudu ná
mi,tky podle § 566 c. ř. s., a nebyla proto dnlčený:m prohlášenim ,zru
šena a nepozbyla účinnosti nájemní smlou'va ze dne 27. července 1906, 
v niž smllU'vci doj'edna,I:ii 'milIDO' Jiné p'Ů'l!f'oční výpovědn'i lh.ů1tu. 'Právem 
poukazu.Je ža}olvaná strana na tn) že hy při právním posou'zení, z něhož 
vychází' žalobkyně, nebylo mezi smluvCÍo po zrušení ná'jemní smlou'Vy 
ze dne 27. července 1906 vů-bec žá,dn,ého náJj emniho poměru, n~bo.f pro
nwjimatel n·eni oprávněn, aby jednostraJnně upravoval podmílnky n"jmu. 
lkdlyž žaIovaný po obdrženi dopisú ze clne 26. a 27. říj-n,a; 1920 v ná
Jemním' poměru pokrač·ova,l, nemůže z toho ža1lobkyně nic vyvozovati 
ve svůj' prospěch, neboť smlo'llva ze dne 27. července 1906 bylla; .míni
sterstvem obohoduI S'ohválena a k nové úpravě nájemního poměru ne
moMo proto ct:o,jHi tím, že ředitelství po'št a tel'egrafů v P. na dopisy 
ze dln'e 26. a 27. ří1jna 1920 meodpov,ědělo vťthec nebO' opozděně. 

čis. 16498. 

Náležitosti odpúrči žaloby podané k provedeni odporu odkázanému 
na pořad práva. 

Předpis § 233 ex. ř. platí pm všechny žaloby podané k vyřízeni od
P(}ru vmeseného při rozvrhovém roku a odkázaného na poi'ad práva, 
tudíž i pro odpiírči žalobu odporovou. 

Odpiírči žaloba, již se provádi jen odpor vznesený při rozvrhovém 
roku, nemusí ryhovovati ustanoveni § 13 odp. ř., jinak platnému pro 
odpůrčí žalO'by, a neni ani potřebí, aby zněla na neúčinnost zástaV!niho 
práva a pohledávky žalovaného odpůrce vůči odpomjicimu věřiteli. Re· 
Imivní účinek úspěšné odpůrči žaloby odporové se týká jen otázky, 
kontu, a jakou částkou má býti odporem dotčená část rozdělované pod
staty vyplacena, a tu otázku musí podle § 233 ex. ř. řešiti sporný soudce, 
byť i nebylo žádosti za to. 

(Rozh. ze dtne 16. listopadu 1937, Rv II 669/37.) 
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Při roku, kon<>ném clne 29. ledna 1934 o rozvrhu nejvyššílho podání 
za exeku,čn·ě prodanou n·emovj,!·ost povinného Karla M., podal ža·lobce 
(tehdy vym,rh<>jící věřitel') odpor proti přikázání pohledávky 10.479 J<jč 
10 II s pns!., přihlášené knihovní věřitelkou (nyní. žalovanou) MwrÍÍ M., 
a odůvodni.] jej tím, že přilblášená polh,l,eclávka žwlovalné, která je matkou 
povinného Karla M., jest odipomvatelná .poclleodpwrčúho řádu, že byla 
zajištěna na prodané nemovi.tosti jen na oko a že jí by! máJmobsah 
rozsudku" jímž byla žallobci pHsouzena pmh povinnému' pohledávka, 
pw níž později vedl exekuci na dntčenou nemovito.st. Byv odlk<izán se 
svým odpolrem na pořad práva, podal' poté včws žalobu, v nÍlž dol!íči.] 
odpofO'vatelnost zajÍ'ště,ní pohlted<íJvky žalovwné a diomáhall se, aby bylo 
uznáno právem., že se jeho siVrchu u1Vedlenémlll' odporu proti p'řikázání 
pohlledávky žalovwné Marie M. 10.479 Kč 10 h, uvedené podl pol. 9 roz
vrhového usnesenlí ze ďn'e 28. července 1934, vyhovuje a jeji přiká,zání 
zrušuje a naři'zl1je nové rozvrhové řízení. Proti žalobě namítIa žwlO'vaná 
mimo jiné, že žaloba jest nepříp1lJstmr proto, že ža!obn,í žádost jest podle 
§ 13 odp. ř. nemo'žná, ačkoJliW" podle otbs'aJhu žailloby jde vt<uS'rně Ol od
pl1rčí žalobu. Podle pr,rvě uvedeného zákonn'ého· u'stwn'O'V'ení· měla ža
lo:bni ž<iclo'St zruíti na mčité.plnění" toti,ž mě,llo býti v žwliQbě ud~no, v ja
kém 1'O'zs'aihu a jakým způ,sobem má ž"lovaná pw 'lnspolko,j'ení pohle
dáV1ky žalobcovy něco ,plniti nebO' trpěti, ato v souzeném případě ža
lobce opomi'Hul. Ve věci samé namítla žaJloW"aná, že zúčtová,ní p'O'hle
dáV1ky tak, jak to čini ža.lobce, neuznává, zejménw že neulznává ony 
útraty, které vznikly teprve po zajištění pohled'<ivky patřící ža'l'Ované 
ve výši 10..0.00 Kč, ·dále že žalobcův n~mk není po právu proto, že 
žalobce v ža'}lObě neuvádí, v čem zálleží jeho náll10k na výtěžek Inejvyš
šího IPodání ve výši 10.479 Kč 10 h. S o udp Ir v é s t Úl I1 i ce uznal 
práve:m:, že s'e vyhovuje odporu vz'nesenérruu ža,Lobcem při fo.zvrholvém 
roku dne 29. ledna 1934 v exeku,ční věd 'vym~ha~ícího věři.teJ.e Josefa R. 
proti Kwrlu M. pro 8.419 Kč 55 h, E 20.17/33, .pwti .přiikáz,rní 10..479 Kč 
10 h rozwhO'vým usnesením ze due 28. července 1934, z nejv}"ššího' po
dání na úhradu pohl'edávky žalované Marie M. 10..000 Kč s příslušen
stvím, a 10 v ten, z'P'ůisob, že se uvedená částka přikazuje ža,lohci a že 
mu: budie po právn:í- moci rozlsudku vy;plaJcena a že se zfU'šuje přikázání 
pohliedávky 10.479 Kč 10 h ža,l'ované Marii M. z n·ejvyššího podání; 
žalohní žádost dožaduj kí se, ahy byIQ naří!zeno nové r01zv.lrhové ří'zeni-, 
zwmítl. O dl v IŮ I a c í s o u d potvrdilI na<pwdený rozsudek a uvecll 
v otáczce, v pr<ivni větě vytčené, v d ů vod ee h: Pokud odvo'la~elka 
vytýká, ~e prvý soud přek1'O'čil žallobní Ž<idOSlt (§ 405 c. ř. s.) a po
změnil, správně doplnil žalobni ž<'ldost, stačí poukázati na Ulst"novenÍ 
§ 23,3 ex. ,ř., podle néhož i tehdy, nen'í-Ili O' to žádáJmo, má býti v roze 
sudku, kterým se vyhov:uj e vzne's'enémul o,dporu, podle 1'O'z'vrhového 
usnes'enÍ a 'Slpi,s,ů ,rozvrhového' řílZen'Í' určeno, které,mu věiiteH, a jakou 
částkou má býti vYp'lacena, ~porná čás,t podstaty. Nerozhoduje, že od
por J'" vznesen pro odporovatelné }edn,rruí' podle oclpůrčího řád\!, nehoť 
túru se přece žaloba, o ktemu tll jde, nestala žalobou odpúrčí. Otázka, 
zda resp. že jest odvolatel'čina z,rstavmí po'hledávka odporovatelná, je 
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toliko předpokl,adem "POTU a mu!sí býti řešen~ v dů".o~eoh ro:sudku. 
Nebylo proto potřebí,; jak se od'lolatelka !'O'ylne odo?,~'lVa, aby. zalobee 
provedl d,říve od'Půrč,~por,. nebo wby s:pojll OdlplllrČI zalohu odPo.rowu 
žwlobo,u. Odvolatelka j'e tudí,ž na om}"lu, tvrdil-li" že žaloil:>ní peht jest 
neurčitý a že nev}"ho\Owje tudí,ž př",dpi,súm ani exekučního wn,i CÍ'úlního 
ř<idu, s'oudnítho. Odporová žwloba podlle § 231 ex. jest, jwk ji'ž také z § 233 
ex. ř. vyplývá, ža,l'Ohou ~",čo~ací ve smyslu § ~2~ e. ř. s. PřecL~?:klladU:m 
twl<ovéto žwloby žalobm pehl vyhovuJe, nebol za,lobee' uvedl Jlz v od
pom žeod'Tolatel!čina' pO'hl'edá\Oka' }est odlpowvatelná podllle odlpŮil'čího 
ř<idlu: a tím že sie odpom vyhowje nebo nevyho,vuje, soucl určuj'e, zda 
odip;r }est odůvodněn, či niikolli,:, .. P?dle § 2,33 ex. ř. )es,tyž v !'O>z~U'cI~u, 
jímž s'e vyhovuje odrpom, mČI~'r, Jakou čalstkou ma byh spoma čast 
podstaty v}"pla!eena, kclyž tw~o,vému: ulrčení nepřekážejí~;P'?'?'lle ú~uKlku 
procesního soudiU' znaĎné obhze, twkze by bylo nutno naflldll[l n~ve roz
\Crhové říumí, při němž hy elXekuční soud ro,zhodll' o do;datečne:m ;?l
vrhul uW"olln,ěné částky (wzh. č. 15596 Sb. n. s.), Twl<ovychto prekazek 
v soucwném případě nebylo. ProtO' právem pcvýsol.Vd hl'edrě na § 233 
ex. ř. UI~či,l, že se částka 10.479 Kč 10 h přika'wl}e žwlobcí a že mu bude 
po právní 'mod roz'Siutdllm V')'Ip'la~cena, ii '~cl'yž ~'a,lobee ,~'ýsl~olVně o t? ne
žádaJ.. TOl výslovně § 233 ex. r. dlnpO'[ISh a Je to' vy]llmkO'w ze zasady 
§ 405 e. ř. s., že sOUld neníl opráv:něn strmě přiřlrnoultÍ! něco, co nebylo 
n'avrženo. Odvo'latelka se mýlíl i V tom, má-].i, za to, ž,e odporová žaIoba 
vyžaduje zvláštmílhro peHtu, jde-Iii o žal'Obruf důvod. pod]:e odpůrčíiho řádu, 
Odvolatelka si neuW"ědomuje, že žaloba podle odpůrčiho řádu je žal'Oboo 
o plnění, kdežto' odporová žalo ba poclle § 231 ex. ř. jee, jak již bylo. na
značeno, žalobou m·čiQvací. Není proto pi\í'Paldné, odlkwz1lJ}e-li odvo,la~ 
tellka. na ustanovení § 13 odp .. ř., p'on'évadž., jak jíž hylo řeč,eno, nejde 
o žal'obu odp'ůT,čí', nýbrž o ž<ulobu oclpo'COvou. 

N e j v y Š š í s o 'Ul d zrušil 'i'O'zsuclky nižšílOh soudů z clů,,-,odů,o něž 
tu nejde, a uved~ k otázce v práV1nlí větě dotčené v 

dlůvod'ech: 

Dovolací. soud schvaJuje právn-í závěr odvolacího soudu, podle něhož 
není neur.čitá žalobní žád!ů'st, v n,í,ž sle žalobce domáchá jen vý'COku, že 
s'e jeho odporu vyhO'v:uj'e lL že se přiikázwni pOIMed,rVlky žal!o'lwné z l'O'Z

vrhové ,podstaty zm~illj'e, ale nikoliv též výmku, že ·se spomá částka 
přikazuje j emu, a pod]:e něhož prvý soucl výrokem, že se sporná čás,tka 
přikazuje žallobci:, nepřekmčNI žalobnÍ' ž<id!ost. Žalobce ž<idla,] j.iž při roz
vrhovém mku, aby mu byla S!]lomá čás,tkw přikázán!a, kdyby byl jeho 
odpor shledám. dÚrvoclným. Sporný soudce, l'Ú'zhodwjkí o odlpom po!ulká
zaném na pořad práva, mUIs.il P?dlle výslo'Tného předpisu § 233 ex. ř., 
jwkmHe 'Odporu vyhoví, poclle možnoSlti rD'zhodnouti ihn,ed též o roz
v~hul částky, která ,se úspěšným odpQl1'em uvollní, a to· na místě exekut
ního soudu podl}e rozvrhového Ulsnesen.í a stwvu spi,SJů rozvrhového n
z'enÍI; mu,s11 tudlílž p'řihHžeH i k ža}u!hcově ná,v:rhul, Fž pH rozvrhovém 
mku učin,ěném, wby hyla' s,pomá částka po úspěšném jeho odporu při-
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kázána jemu, i když t<lko'Vý návrh nebyl' 0p<lkován v žalobě. To usta
n~venÍ .§ 23,3 ,ex. ř. ještě zvlášť zdůrazňuj'e, staJllO'V'Íc vý'slovně, že má 
bylI ,:~ceno,. komu &~omá č,,"st podlstaty má býti v)"placBna, Ueh<ls ne
bylo .~"do,'lI za to. Predpls ~ 233 ex. ř. platí pro všechny žaloby podané 
k vynzenl odporu od!kaza~eho na poř<ld práva, tedy i 'pro odpůrčí ža-. 
lobu, kterou ]e proveden Jen odpor vznesený při rozvrhovém roku a 
proto. nerr:~'sí tako,vá odlPůrčí ža'lloba vyhovo'va"i ustano'VenÍ § 13 oclp: ř. 
pl'atnernu Jťn<lk pro odpůrčíl žaloby, neboť to, co poclle dotčeného ,před
p'ISU má o'dpůrčí žaloba obsaJhova<ti, u'Ved'] žallobce již ve své přihlášce 
a. ve svém odpom při rozvrhovém roku a musí to spor.ný soud, v)"ho
vl-,h odlporu, vyslOVItI podlle předplsll § 233 ex. ř. z úřadu (sro'V. Ehreuc 
zweíg, Kommen'taJr mr Anfechtungsordlllung, str. 520). 

J~st, ovš'e:',' pravda, že se .rozsudkem o odpůrči žalubě ulrčuj e jen 
r<;laJh:"n'l' neÚClllll!NJst, totiž jen proti, tomlll věřiteli, který podal žalobu, 
llI'kohv proti všern věřitel,ům vubec. Nelze .proto na rozsudky o odporu 
podle odpůrč,ho práva užíti § 232 ex. ř. (mZJh. č. 12782 Sb. n. s.). Ale 
z toho ještě ITl'1p'lyne, že by nebylo lze užíti anI § 233 ex. ř. OmeEený 
~čineJk ~~pěšné odpŮ'rči žaloby se týká jen otázky, kterému; věřite.!'i, a 
J~kou bstkou ma odporem pocll!e § 213 ex. ř. dotčená část podstaty 
bylI vyph,ce:noa, a práv'ě tuto otázku! má! řešiti sporný soudce, byť í ne
byl-o zaJdostI o to. Není, a;ni potřebí, <rby žalobní žádost zněla ,,~poň 
n~ neú,činno,st ::ástavního prá'Va a pohledávky ža;lo'VaJného vuči pohle
da~ce ;;alohwve, neboť pmhl<iše'll'í o neúčinností právnoího Ij'eclnání nebo 
pof~V~ llmnaJbytého jest i při obyčejné ž"J;obě odpůrčí j'en rázu před
~rolllJl~"ho, a nemu'si protO' clo hlobní žáidlos<ti býti pojaJto. Nesprávný 
Je taJk~ n"zor .dovolání, že odlvo'l'ad soud vyhověv žaJllobě, nevyhověl jí 
~ .~Iecllsk~ e,xlste'll'Ce poh<j'edl,,"vky pří'S!llUlŠ<Íd žalova;né, nýhrž s hlediska 
J"J'rho :po-ra'dl, neboť dovo,I,lní samo uznává, že jde o reloatiovní! neúčin
na~t t.elo 'P'Ohl!edá!vky, tedy o neexi's,t'end proti ž"nobci, a n.ikoliv o její 
poudl. Netfeba se proto lJvlášf obka'ti závě'ry, jež dovolání vyvo,zuje 
z tohoto nesprávného názoru. 

čís. 16499. 

Hypotekámí věřitelé jsou oprávněni podati rekurs proti uděleni pří
klepu také tehdy, bylo-Ii jim znemožněno zúčastniti se dtažebniho roku 
nezákonným postupem soudu (§ 477 č. 4 c. ř. s., .§ 78 ex. ř.). 

Pokud hypotekámim věřitelům nebylo znemožněno zúčastniti se 
dražebního roku, přes to, že soudni místnost v niž se konal dražební 
rok byla v ,drwební vYhlášce označena nesprávně. 

(Rozh. ze clne 17. )is~opaJdu 1937, R I 1267/37.) 

• Hy'po,t:,kámí věřitd~. Semi Seh. a fÍlrma Mořic ~. podali reklms proti 
udeloell.l pTllldepu vydrazlteh Rudlo~fu K. k vyc!razeným nemovitostem 
proto, že v 'dražební vyh\láŠ'ce bylo uvedeno, že se dralžba hude konati 
u IJkresníbo soudu v S. v mílstnolsti č. 3', kdežto ve sloute,oIlJO'sti se 100-
n'8:1a v mí'StnlOsti č. 4, tvrdílce, že' toto' poohybenío zaJkládá důvod k od-
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pOfU podl,e § 184 Č. 2 a 3 ex. ř., a čúní dražbu zmatečnou podl'e § 477 
Č. 4 c. ř. s.R e k ll< r s ll' i s o 'u' d vyhověl j-ejich rekursům, usnesení 
prvéh'o soudu zmšil a uložil mu, aJby mrřídill' no,vý dražebnÍ' rok, shleclav 
n'ez<ikonnost a zma;tečnOlst IPodle § 477 Č. 4 c. ř. s. v tom, že prvý soud 
kO'llaJl clražbu v síni č. 4, <rč se <po·dle dlražební vyhlirŠkY měol1a kO'nati 
v síni Č. 3, a že se nepostaralo. to, aJby přemlstěním n,ebyla účast koulP'ě
ch,tivých ohrožena. 

Ne j vy Š š i s o u dl na rel<ms vym,,"h"jidho věřile1<e a vydražitele 
obnovil usnesení soudu prvé sl01ke. 

Důvody: 

Podl'e § 187, odls'l. 1 ,ex. ř. mohou usnesení, Jimž se příklep uděluje, 
odp,orovati rekmsem toHko ty osoby,lde~é byly, ~p'ři dra'žeb'll~~ rok~ 
přftomny, anebo z clů,vodu § 184 Č. 3 c. r. s., tez o-soby ll;p;l'tom;,e, 
které měly býti pod'l'e § 171, odst. 1, ex. ř. zpraveny od:fazbe, avs<lk 
zopraveny nelb)"ly. Stěžovatelé nebyli při dražebním roku přítomni a 
rnoMi 'proto podlaH rekUts proU udělení <p-ři'klepu tOlllko z dů'Vodu § 184 
Č. 3 ex. ř. Tento dlůlvod by tu' zajisté hyl i tehdy, kdyby byla dražební 
v)"hláška jim domčená t<lk v<tclná, že b~ ji nebylo- možno pOkllácla,i za 
řádné uvědom"'níl o dražebním roku. MImoto by mohh podatI rekurs 
proti udél'eni přiklepu i proto, že jim by10 nez~kol1ným postupem soudu 
zne:možnéno zúčastniti ,se dražebního roku, a jedlllati pn něm (§ 477 
Č. 4 c. r.s •. ). Stěžova;telé vytÝ'ka;\,; oba uvedené lfekursní d'úvody, le'č 
neprávem. V dlr8'žební vychllášce 'byl staJll'oven dra.žebnlmk na den 
31. pro simce 1935 o 9 % hod<. v mílsltnO's.ti č. 3 okresního soudu v S. 
Je si,ce zji'Měno, že se d1mžeb:ní mk konal 'V milstnos<ti č. 4, je v~ak též 
zji<Š'těno, že obě tyto místnosti i vchody donioh vedoucí jsou vedle 
sebe, že chodlha před nimil jest záro'veň čekárnou< a že soudce konaojkí 
dlrazbu sám o,sobně vyvola,l t<rké na této chodlbě dlra·žbu o 9% hod. a 
počátek d1f<ťžby O' 10. hodině. NehY'l1.Ii 'S,těžovatelé příltomni, nelze říci, 
že jim bylo znemožněno zúča's,tniti 'Se draJžby, kon,aJla;-li se diražba ve 
vedillejši' síni. ]es<tHže však stěžo,vatel'é by\!i v té době liG chodbě, ač 
to ani netvrdí, vě'děH" ,kde se dražba koná, Iillohli 'se, jí.l zúča,stnilti a !po
dati mo.ž'Il)' odpor proti< uděleni příkl,epu<, pfi.š1li-I,i' však až později', pak 
bylo jeji.ch povinnostíl So' o,táz",ti, kcle se dirOJžbakoná, co:ž bylo snadné, 
klcly-ž jde o :ffiIaJI,ý venkovský 'SOlUe!, o úřadovny vedte sebe s'Ows'edií<Ci a 
kdiyž, j",k je -rov.nH zji,štěno, hy-I v mí'Stn'osti Č. 3 přítomen jiný soudce. 
Neby'lo jim proto znemo,žně·n:o zúčastniti s'e dražebního mku a nejde tu 
tedy ani o příp",d § 184 Č. 3 ex. ř., <rni o zmatečnost pO'dle § 477 Č 4 
c. ř. s. 

čis. 16500. 

Svatební smlouva podle § 1217 obč. zák. jest jen taková smlouva, 
při niž jde smluvcům o dobou a účelem omezené uspořádání majetko
vých poměrů, t. j. o smlouvu, kterou smluvci v úmyslu na manželský 
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svazek uspořádávají buď majetkoprávoi vztahy manželů, plynoucí z man
želského svazku saméhG, anebo hmGtné zaGpatřeni pozůstaléhG manžela. 

Nejde 10 svateboi smIOl1vu,. převede-li jeden manžel část nemovitosti 
na druhéhG manžela bezvýhradně a navždy, nikGli jen na dobu jejich 
manželskéhG společenství, třebaže se tak stalG se zřením na počátek a 
ve fGrmě nGtářskéhG spisu. 

(Rozh. ze dn'", 17. ]iostop'adll] 1937, Rv I 1415/36.) 

Srov. mzh. č. 1618, 5570, 7664, 9547 Sb. n. S. 

Žalobce seoomáhá zmšení ,lrup.ni a ,damvací, smlouvy ujednané dne 
25. kvělna 1920 se ža!ovano'w z toho důvodu, že jodle 00 sml'Oouwu s·vatebni 
a že manželoství stran t>ylo mzsrudl!rem krajskéhO' 'sorudlu, v L. ze dne 
5. ·červeruce 193·3 č. j. Ck II 239/31-32 rozvedeno odl sto'llU a lože a usne
sením téhož soudu z 29. úH,om 1934 č. j. Nc VIla 3134/33-4 rozloučeno 
z viny obou "trwn. Mimo to· odivolává d<lrová,ruí čás,tky 8.898 Kč 15 h pro 
nevděk. O b a no i ž š í· s o u d y u1]naly podlle žaloby. 

N e j v y Š š í' s O· ti d zamitl žwlohu. 

Důvody: 

Ža'},obce se domiáhá zrulš,ení wupuí a darovwCÍ sml1olllvy, uJednané dme 
25. května: 1920 s·e žalo'vanoU', a to' z toh:ooc!ůvodiUi, že jde o smlouVIU 
s,va tehni a že manže];s,tvi stan bylo fQlzsudlkem kra'j'ského soudu v L. 
ze dne 5. červen,ce 1933, č. j. Ck II 239/3'1-32, ,ro·zvedeno· od s,tlOLu a 
lože a ,Ulsneseoním téhož s'Oudu z 28. únorw 1934, Č. j. Nc VIla 334/33-4, 
rozl\)u,čeno z viony obOlU ,s,tmlt. Mimo to odvolá'lá damván,íl částky 

8.898 Kč 15 h pro ""evděk Avšak z tohotO' posléz u'ledeného clů\fodll 
by se nemohli domáha1i zJiU'Šlení celé slmlouvy aJ VTá'cení IPolo'Vke ne
movitOlsH,\<)teré byly předmětem oné smlou'lY, cO'ž tvoří hla"ní přede 
mět sporu, n'ýbrž jen vrácenoí. dwrovwnéčástky. UsmlUjí' ,proto nižší 
soudy sprá,v'llJě, ž,e pro Ispor j1e'St ro'Zhodujkí' otá\zka, zdlal}li' uvedená kupní 
a damvaoCÍ smlou'Va, o \<)Ieré hyl' sepsán uotMský spi's, je smlouvou sva
tební, ve smyslu §§ 1217 a- násk obč. zák. Docházejí pak k shodnému 
úsudllm, že smlouvci ujedlnali svatební' smlouvlU', a t'O jedlna'k z obsahu 
smlouwy, jed01'ak z okolností, za kterých byla smlouva. ujednána. Jejich 
lIsudlek n'ení správný. K dovolalCÍ odlpovědi ža!obeo'lě bud,iž př\poOme. 
nu,lo, že uu' nejdle a soku't\<)ová zji'štění n'i'žších soudů, ný,brž o úsudek 
j.ej,iah mt záJkliwd'ě skutkových zjištění, kterýžto lIsUlclek jwko právní- po
souzení v,ěd podléhá přeZ'lrumu dO\fol'aeíhoo sot/dUl. Při' tom nerozho
duje, zda strany v rozvodovém sporu pokládaly řeč,enou smlouvu 7.a 
s,"ateobní sml'ouvu, neboť merothocluje prá"n'í názor stran, It}cbrž sku
teooá podstata smlouvy. 

Svat'ehn;' sml.ouvy podle §§ 1217 a násl. ohč. zák mají za předmět 
úprwvU' maj'et\<)ooprávnkh poměrů mwnželů za trvání man~elství neb<:l 
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hmotné zao,patření pozůstalého man,že!a. S~lou,vou svateb.ní jest jen 
sm~oUova, při které jd'e sm]'iweům o to, aby v;,m}slu na ma:n'lel~ké "1?tl
jeni uspořáda!oi majetkoprávní vzt3"hy ~a'il'Zelu, plynoucl, ze sam:eh(~ 
sva'zllru ,manzell,ského- n2! dlobu manze~:stvlJ a:n~'bn ·0 ~ ?n:IO~ne z.aopatr;111 
pozůstalého m<lnžeIa, při které tedy je takov,: Uls,~o:aoclam ma'j.~!kovych 
poměrů dobou a účelem omezené ohsaho~m uledlllam~ Z toho )l~ ,ployne, 
že nejde o svatební, smlouvu, převede-ho jeden man,zel POlOVICI n~mo
vitostí na druhého bezvýhradně a n,a,vždly, i 'l<dyž s: 10 .s,t~lo,hl"dIC na 
sňatek a přesto že smlou"a by'l'a sepsáona ve forme notarskeho ,~pl"'\. 
NotMský spi,s ~ 25. května 1920 nez'j'ednává svým, o.bsahe.;n p,,?kladu 
ani pro úsudek, že lrupní a da'r?'lací sml?'ll'v« ~ nem osvedče.na .hy~a 
ujednána jen na dobu m<lnže1skeho .~pQ<I,~ce'il'soivl~,str~n. Je. spravne; z~ 
tento n'O'tMsoký spi,s jes,t v tě,soné sop0]1oiostt s n?~~rskym s'P~'se:n: z, iéh:?,z 

d. 'kte'ry'm rodiče ža,llo'\faoné prodali a dmovall,t jl a, za'],o.bcl' d. Ulm C. 2:>0 
ne, . h . o I "ava v M. Aloe z obsahu obou u'leden'ýoh notářsokye , Spl'SU ne!!, 'Y'!l'e, ze Ulpr 

majetko'lých pO'měrůstra'i1 neměl'a býti t~alá, n?brž je.n ?meze~a tak, 
jaok ji'ž bylo uwedeno. Z vÝ'P·ovědli. svědkyne ;,,\wf1'e K. ,zj~stl'l prvy :oo.~: 
že se ['.ři ujednání smluv nemlU'vl,lo 00 tom, ~e ~do·tčen" u~,rava ?''' bylI 
omezena na d:obu rrl'<ln,žellství, a že se net)'ka upravy majetkovych po

. měrů, plynoucích ze samého s~wz,l<u ma~že~s.kého, « n~má~'fO~? :~odL 
kladu úsudeok,že Í z této. výpovedl pl)'?e, ,ze s.t'? o t~kov~ om:zem uspo
řádá,ní maj etkových po~ěrů :stra,~, ,lake muze .byh pred~;te.m smlu':. 
sv«tehn.íc'h. Totéž platí I o· vypo'Vedl' stran' s'lysenych k dukazu. Nent 
proto podlkl'adou pro úsudek, že straJny ?j edo~áv~j,íce om;u., sm:!ouvu, ,j'ed
na,ly v úmyslu ujednati' smlouvu svatebm a .mkoh uopraV\ltl sve m"letk.o
práv'ní poměry na'lžodly. Ani z tohlO, 00. sctran'Y u'ledl,y v}ozvodovem 
sporu, udze Ulsuzovati, že si byly při ~,jed~á?í sml~uvy vedoOmy ~hO, 
že u~eclná'v:ají smlouvu, ,"vatebm a ze ujedlnwl1l taiko'le smlouvy vs~tku 
zamýšlel'y. Je proto pokládati smlouvu, o,ktero.u jde, :a.:obyčej~oo, 
smloOuVU' kupní a darovací a nemftže se domáhall zalobee jejlho zrusem 
z dlívodu' rozvodu od stolu a liože (§ 1264 obč. zá!k.) nebo ;rozluky 
(§ 1266 obč. zák.). 

čis. 16501. 

Zprostředkovatel má zásadně nárGk na odměnu jen tehdy, jestliže 
se mu jednak podařilo umožniti uzavření dohozeného právníhG jednání,. 
vytčeného komitentem jako žádaný výsl,:~k, je~ ~e se, smtu.v~ 
Gnoho zamýšlenéhG právního jednáni skutecne 10 nem zavazne shodIt, 
třebaže poté nedojde ke skutečnému formálnimu uzavřeni smlouvy nebo 
žesmluvci od smlGuvy odstoupí. 

Neni-li smluveno něco jinéhG, může lmmitent podle svého volného 
uvážení odmítnouti uzavřeni llprostfedkovaného právníhG jednání, i kd~ž 
zprostředkovatel nalezne takGvého kupce, který jest ochoten splniti ves
keré podmínky komitentem stanovené. 

(Rozh. z,e dne 17. I'Ístopadlu 1937, Rv I 1872/36.) 
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Žalobce u'vedl v žalobě, kterou se jako postu;pník domwhá na žal,o
vané za;pl'acení částky 3.000 Kč, že podle pílsemného ujedinwní ze dne 
7. června 1934 dala ža,lo'vaná PaV'l:U' D. dlo prod:eje sV'ůj clům č. p. 760 
v T. Z8' !kUpIlU cenu 100.000 Kč, při, č·emž bJ"ly písemně sla@veny kupn,í 
podmi-nky, zejména co do převzetí knihovních břemen, vyplaceni' kupní 
ceny, vY1pl@cení a zajištěl1;Í zbytku kupní ceny, a zavázwJ;w se vyplatili 
Pa"lu D. čwstku, která bude převyšovati uvedenou kwpníl cenu, a ne
bude-Ii dosa'ženo vyššíkupn'í ceny než 100.000 Kč, z<lpbtití mu 2% 
provils:j, z k:ulpní' !ceny. žwlrovaná by;l'a vázána diQItčený,ffi. -llIjtedná'uim n,a 
dohu, m měsků. Dne 5. záři 19,34, tedy v 'UlV'edené 'smluv'ené Ihútě, uvě
domil Pavell D. žal'Ovan'ou 'O tom, že nwllezl jako kupce Emila L., který 
jest ochoten' její, dům koupiti, za podmínek uvedených v ujed,nání' ze dne 
7. června 1934 za kupní cenu 110.000 Kč, a zároveň ji vyzval, aby po
depsalia kupní s'mll'O,,"vu s Emi,lem L. za podmínek u"edlen'ých v řečeném 
ujednání'. To však žalovaná odlmíHa. PaveJ, D. žádali' 'P0lé na žwlova,né 
zapllacení, částky 10.000 Kč, aJvšak žwfovaná 10 odepřel'a. S o- u d IP r v é 
sto I ie e uznall podle žalloby. O d vol, a c í s o 1.1 do zamiU žalobu. 

N e i vy š š í s o ll' d nevyhověl dovolá,nlÍ. 

Dltvody: 

Žaloba jest za.ložena na tvrz'eni, žeža!ovaná odevzdlal'a Pa'vl'u D. 
do pmdeje svůj dltm za podmínek uvedených v l,i'Stině ze dlne 7. června 
1934 a že se zavázaIa k zapk1ceni ,odměny .v oné Hs,Ull'ě uvedené. 
Sml'Ou,,"u ze dne 7. června 19.34 je zřejmě poklád'ati' za smlou'Vu zpro
střed'kovatelis'kou. Není aní v jejím obs,ahl1 ani ve výpovědi Pwvla D. 
podkladu pro názor, že šlo o smlouvu o dilo, neb o smlouvU' zmoc
ň-ovad. 

Od'Volací soud nevyřkl v na'Pwdeném rozsud'l<u, že zprostředlkov1>te>\'
ská smlouva jest smlou'l'ou od'v,"žnow ve smyslu §§ 1257 1> lll,"sL, nýbrž 
praví pouze, že lO1:á se zřetelem na odměnu zpros1tředkovatele S'ml,ouiva 
zplfO'Střed'kovací p o vah u odvážné smloulvy, což jest správné a bylo 
bIilže odůvodněno zejména v mzh. Č. 5108 Sb. n. s. Předpoklwdemod~ 
měny ;;pwstředklovatelovy není pouze, žc se mu podla:ří:h} u m o žni- t í 
uzavření právn'iho jednán'u, které komitent vytkl jako žádwný ví'sledek, 
ale clmhým podsta,tným :předpokl1>dem joest, že došlo slmtečně k uza· 
vhoní zamý'šl'enéhO' právn,iho jedlmí,ll'í, k čemuž ne'l'ze komítenta nuti,ti. 
Zústává ponecháno vždy vollné úva,ze komitentově, chcecld za;mýMené 
jednání uzavříti nebo ne. [ když z,pw'S!Í'ř"dl<ovatel 'n'a,lezne twkového 
kupcc, který jes't ochoten splni,ti veškeré podmínky komítentem stano
vené, může komitent bez jwkéh,okohv odúvodnění, odmítnouti uza'vřeM 
kupu - ovšem nebyl-J,iop<lk toho, se ~pros.tředkov,atdem smlurven. Uve
dená zásada m!ulsí plati!U ] v souzeném případě. To, že ve ,smlouvě ze 
dne 7. června 1934 byla uvedena cena, ž·e byly podmínky procl.eje ,přesně 
formulovány al že dům byl dán ~pro'StředkovateH »na mkuK< do' určité 
Ih"ty. neměnf na věci nic. Všechny tyto údaje smlouvy měil,y za účel, 
aby byly zpmstřed'kovateli pouze in.formací, na jakém pOdkl,adě a s ja-' 
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kým mychlením má vésti vyjednávání, ale nelze Jim přikláodati ten vý
zn<lm žet se hlo'va,ná vůči zprostředknvwteh Pa'vlu D. z a v "- z a I' a: 
že p~Ulžilje přHežitosti ke kupu, který jí on dohodil, 1> že ,s'kute~ne proda 
dum, dopomčícH F Pavel ? kupce, oc,?,otn'ého ke 'spInění vsech podL 
mínek určen'ých ve smlouve ze dne 7. cerVlla 1934. . . .' 

Jest ovšem správné, že 'Odměn'a n'ilJleží ~p'ros:tředkovateh I tehdy;. 
když n,edojde ke skutečnému, form~lním~ mavren}' sm~ouvy, anebo kdy:, 
smlmci ocl sml,ouvy odStOUPI, aI!e Jest ,;zdr nutn~ predlpoklade.m,. a?'y 
se smluvci z á va z ně s hod II o pravmm Jedn1>nl. V :sou.zenem ~n
padě vša:k tomu, tak n'ebyle, neboť žalovaná kup~e Emtla L;, ktereho 

P , 'I' D přivedl odmí,ua a ž<idnou smlouvU! s mm neuzavrela. Roz
ave. , 'd I" kJe 

bodnuN, nejvyššíhO soudu Rv I 81 ~/28, na kt~re .. ,"',;owm ,?,OUl az,u , 
se na souzený případ vůbec nehodl, neboť pOJedlni!va o. p':lpadu, ~de 
došlo k dohodě. Poněvadž D-O'va činnost nevedIa k pmd::p domu za
lované, nevznikl Pavlu D. nárok -na provísi a hloba byla JIZ proto pra
vem zam:Íltnwta. 

čís. 16502. 

Odpovědnost řidiče a vlastnlka moto~vého vozidla, ~ škodu, vze
šlou poškozenému popojetím onoho VOZidla k ~omu u~elu, ,aby mohl 
býti vyproštěn po nastalém stř~tu~vQU ;motor~vych vozlde!, Jes~ posu
zovati podle předpisů automobiloveho zakona c, 162/1908 r. z. 1 tehdy, 
nejde-li střetnutí samo na jejich vrub. 

(Roth. ze dne 17. Hstopwdu 1937, Rv II 363/37.) 

ž"llObce se dostal při srážce státníhlO autobusu, řízeného šoféren~ 
(ža[ovan~m) Luclvíkem K., s motocyklem, na něn:~ jel ža,liQbce ~ ktery 
fi,dH Ffaillltišek Z. mezi motocykl ,a auto hus tak, ze po zastavenI ",uto
busu nebylo mo,ino jej vy,pmsHti. Na poky~. policej.nílho 'Sltr~žníka S-a 
žalovaný řidi,č autobulsu couvl' doz~dUi, ale pn tm~ ,se s!'wlo, ze aJutobu: 
necoUlvl ihned dozadu, nýlbrz n'apred .popoJel, Jeste aSI Y2 metru ?,o. 
předu a ,při tom právě byllO ža,l!ohci ~pŮlsobeno jeho hlayl1í pO'~anem. 
Domáhá! se ,pro'to ža'lohce zwplacení 31.230, Kč ", při's!. JW~o llI~hrwdy 
škody. S o' 'll' d P' r vé sto II c e neUlmal zalohn1 narok duvodem, p~ 
právu. O'clvol'aci soud U'znw! jej' po právu'. Dův,ody: ~o;p:a:"nl 
stránce na;padlá žalohce ·wzsudek prvého soudlu v, otazce za,vlnem so
féra aumohUlsu a dovozuie, že š-ofér autobusu ,pr'Oka~al~ ne,sprav,~'o'll ;na
nipul,wCÍ: 'svoji nezd'atnost a nezma,llOst. POIIDud odvol<lnl s{<lle z?U1~znuJe 
wstano'Vcom; § 1315 obč. zák., není potřeb.i, ,~e j'~ho vývo~dy z~hyvatI, .p1O
něvadž tlO' ne,lú v souzené věCI roZhOd'UI]tCI1. Pres tO' V'sak, ze to odv:o~ 
Mmí výslo'Vll!ě nevytýká, přece jen se odvo'lací soud mwsí z<JIb~vaJtl vecl 
po právní stránce především s toho hJ.edlska, zda Je v so~~e~",m s!poru 
užíti automobilového úkon a, či p-ředpisů XXX. hlavy ohc. za'k., a :da 
se snad šoféru autobusu p'odaři1lo z;prostiti se viny, a v jakém pome,rv 
tu je ža,ION'aný stát. Prvý soud se nadhozenými ·otáczkaJmi n·eobíml. Po 
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dle názoru oclvoJ'acího s{Judu' jest v souzeném případě ·uži,tj, předipisů 
automoNJov.ého z<'lkona, kterého se žaloboe v žalobě dovolával, a jest 
pokbidati hlobce za o,~obu třetí, neboť on pOll'ze j'el na' motocyklu, 
který ,se srazil s aut ob-nosem. Byl proto podle § 3, odst. 4, au,tom. zák. 
osobou odl,išnou {Jd osob od'P0vídajících za srátku, t. j. od řidičů mo
tocylklu' a autobusu. Ježto jest tudí'ž srážku samu Posu.zo~atÍ' podle auto
mobilového zákona, jest i ža,llO"bcův nárok řešiti podl'e u'leden.éhQ zá
kona. kby se tedly žalo,vaný řidi,č au~ol:>U'slU a' žalov,aný ,g,tM jako, vlast
ník auto,busu (§ I, odst. I, autom. zák.) ~pwstiil'i viny, musili by podle 
§ 2,odsol. I, autom. zák. dokáza,ti., že byl'a škodná událO'st zaviněna 
třetí osoboll nebo poškO'zeným samým, nebo" že n.emohla být odvrá
cen'a, pi\es to, že zachovány byly přede'Psané a věcn'é op<:ltrnosti, a ko
nečně že nehoda n'emMe býH vyvozováll1a z pova!by's,ilo's,t'roje neho ze 
zvláštního zpúsiObu, ze 'selhá,ní nebiO z vad jeho výkonu. Že by nehod,u 
byli zavinil poškozený žalobce nebo někdo třel!, nebyIo vůbec tvrzeno 
a zbývá tedy otázka, zda se ž<lJIO'va!ným podařil důkaz o tom, že šofér 
autobu'sll' učinil· vše taM, že nemohJo hýti nehodě zabráněno, neboť nic 
jiného tvrzenO' neby,lo. Takovýto diílka'z se však ž"Iovamým nezdařil, 
neboť i kdlyž žal'Ovaný sllM vysvě,tloval doda,tečné popoje'líautolbusu do
předu z nerovnosti- terénu n·ebo kamínků, anebo konečně z naojetÍi auto
busu na motocykl, přece jen nepwká~a,l-, že hy .popojeti., autobusu ne
byl'o možno od"rátiti při, nál-ežité opatrnosti. To nevys~í,tá! z žádné z vý
povědí celkem čtyř sllyšemých znalců ani, sv,Mků slllyšený.ch v trestním 
řízení, a rO'zčiíl1ením, kterými se prvý soud snaží om1luw-iTi š,arférnvo j-ed
náll1í, není s'to vbavi1i ho podlle § 2 aulom. zák. vilo-y. Jakou 0p'atrno~ 
měl' šofér autobusU' zachova,ti, lpH F,zdě, to' vysvěHili :mal'ci, podrobně, 
a· byť i, šlo .o vke úkonú, kte,ré mají býti, pro'vedeny zčásti postupně za 
sebou, zčá;slti s'oUičalsoě, není to pro odlbofloílkal a ISlchopnétho šoféra nic 
komplikov<:Iného, poněvadlž řádný šofér provádí, talkové úlloe>n:y samo
činné. Žal'Ovanbmll' šolém autobusu se prato n'''podařilo pmkázati rpodle 
§ 2 a'utom. zák, že by za sr"žku n:eodpovj'da,I, a je tUldíž žalovaný stát 
odpO'věden žalobci pod~·e § I, odlst. 1, autom. zák. . 

Ne i"v y šš j s ° u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Žalobce poHral v odvolání s holedis,ka odvolacího důvodu nespráv
ného právniho posouzeni názor prvéh.o SOU.dlll, že popojetíautolbusll' 
nelze při,čítati žalQvanému řidiči za zaviněni, a 'dwozova!:, pmč do-toený 
názor ,prvBho soudlu jest nesprávný. Podile jeho vývodu šIo o n'espráv~ 
nou manipu,laci žalovaného řidi'če awlohu:su Ludvíka K .. a tedy o řidiče 
nezdiatného, za něhož jest ža,llovaný ,stát odpověden. Odvolaci soud ne
pochybil, řešiHoil se z'ře,ním na vývody odrvo,lací též otázlou, zda jest 
v souzeném spom užiti p'ředpisú a'Ultomobi,lového z<'lkona či· občanskéhO' 
z"lron,ika, ježto se prvý soud onou otázkou nezabi)Ílval,' ač jest 10 'pro 
ot~žku v~ů~a:~í a pro posouzeni odpovědnosti, za n"hradu' škody nutné. 
Vytky cmene dovola telem napadenemu rozsudku' s' tohO'to hl.edi'ska ne-
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jso-u lu'dí,ž důvodné. Neoprávněná jes't i jeho výtka co. v d{J posoulZení 
příčinnésou!víslosli. Přičinou ž:,lohCO'va ~ra~u ne:by!:a srazka, m?,jocy1kl~ 
s autobusem která ovšem pada na vruh nd'lOe motocyklu, nybrz vlastm 
a přímou příčinou ž<:llobcova úrazu bylo, že po 'O'né srážce ža!:ovan~ 
řidič s autobusem ještě popojel. T,ím byl,a pří:činná souvi'slost mezI 
O'noU srážkou a žalobcovým úrazem :přerušena, a poněvadž se ~aIov".~ 
němu nepodaří'lo prokázati, že to'to popojeti autobUlsu nebyIo mozno pn 
náležítéopatrnosti ,odvrátiti, jde tat? vl<ts,tn;í pří'čin'a, ~terou. teprve, ža
lobcův úraz byl zpuSOlben, na v!ub :al'ov~neho., Proto:e se v~~lov~nemu 
nepodaořilo prokázati, že škodna Uldalost jes,t vy~r~n~ v p}rClnne sou
vislosti len s provozem motocyklu ne~o s Jedna,nlm JehlO ndl,če ~sfO'~. 
ro-zh. Č. 12333 Sb. n. s.), bylo odvolaclm soudem podiIe ustan,ovem § ?, 
pO's1o. odst., autom. zák. právem uznáno, že jest žalobní nárOk svým du
vod'em zcela po póvu. 

čís. 16503. 

Vyživovací zákon (zák. č. 4/1931 Sb. z. a n.). 
Ve sporu o poddlužnické ža~obě podle ~ 2 vyživ. zák. m~ ~lobc,~ 

dokázati že vedl prnti žalovanemu exekucI na mzdu, ktera přlslusl 
osobě p;ávně zavá~é k vtživě, výchově nebo .za~atřeni: N~inll:li 
tak, nejde na strane žalovaneho o ned~statek ~aslvn~o opr~vn':l1I k, za: 
lobě v materiálním smyslu, který hy zalovany mUSIl nam1tati, nyhrz 
o pO'dmlnku dO'tčené žaloby, k niž musi soud přihlížeti z úřadu. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1937, Rv II 722/37.) 

Srov. mzh. Č. 12356 Sb. n. s. 

žalobkyněs'e na' obou ž"tov"OIých f,r<ln,tišku a Aloi,sii P-ových do
máhá poddllužnkkou žalobou zapIacení 1.275 Kč s pří-sl., pro n'ěž jako 
pro výžilvné dlužn,é jejím .fo-z\'ed'en'ým m"nžeJ,em Františkem P. ml. 
marně vedl'a exekucí n" jeho s,!užeooj' p:l'at, který mu při,sluši proti ža
lovaným. Žalovaní popř'eli ohsah žaloby a br"n,Hise proti žalobě věc
nými námitkami, o nH tu nejele. S o u cl .p r v é 's I o I i ce uzna'l podle 
žaLoby praH oběma žalovaln'ým. O d voli a c f s O· III d'zamitl . ža,lo,~u 
proti ža'lované Alousii P-ové, jinak na;padený rozslllclek potvrdl'l. O u
vod y: Soud prvé stoUce vyhově'l uapadený1l1 rozsudkem žaIobě podle 
§ 308 ex. ř. a § 2 vy-hv. zák č. 4/1931 Sb. z: a n. proti '0'běm!;lžalo .. 
vamým - rodičům Františka P. ml., který jest povinen plati·ti žaluj-id 
manželce výživné ze z"kona 150 Kč měs'i,čně - a uznal" že oba žalo
vaní, i'sou s·olidámimi dlužníky. Odvolání druhé žalované Aloisie P. jest 
O'právnbné, a to z důvodů urved!ných v plen. mzh.. č. 12356 Sb. n. s. 
Ze' spisu E 1765/35, jehož se blobkyné sama v žalO'bě dOVOllává, vy
pl,ývá totiž, že žalobkyně nevedla vúbec exekuci na manželův plat u ža-
100vané Alois,i'e P., n'ýbrž i'en na jeho plat u žalO'vaného podldlu'žníka 
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Franti'ška P. st., takže žalobkyně nemíuže nastupovati proti Aloi·sii P. 
přímou žalobou. V té příčině byl,o tlldí'ž oprávněnému odvolání vyho
věti a zamítnouti přímou' žalobu proti Aloisi'i P. 

N e i' v y š š i s o u d nevyhově'I clovoMlní žah}bkyně. 

D ů v o rl y: 

Dovo,l'ání vytýká toNko, že žalovaná v pr'vé stolki nenamHala 110-

dostailek pas,ivní legitimace, ani jej v ·odlvolacím řízeni neuplatňovala 
a že proto odvol,ací soud nebyl oprávněn zabývati se otázkou Í'ejí pa~ 
sivní legftimace. Dovolatelka však přeMíží, že v souzeném případě ne
i'de o nedostatek pasivní legitimace ve smy's,lu maieri<á'lním, který by 
ovšem musel<t žalovaná s,tmna namítati, nýbrž že jcle o podmínku pod
cJi!,užniaké žaloby podle § 2 vyživ. zákOlna, k ní,ž mUlsÍ s'OUd phMížeti 
z povil1nosti úřední. ža'loblkyně tvrdila v žalobě, že vedla k vymoženi 
svých vyúvovadch n,áwků exekud na' mzdu Fr3Jntiš'ka· P. ml., která mu 
přÍ<sllUši. jako zemědlěl'skému pomocníku u ž3Jl'Ovaných, a ·dO'voláva!la se 
v té při6ně spisu E 1766/35. žalovanými byli popřen obsah .žaloby a 
bylú proto povinností ža'lobky-nilnou<, aby dokázala to, že 'ledllla exekuci 
n3J mzdu, která pří-slušÍ' jejímu< manž·elovi Fran:t!ÍlŠku P. ml. pfoti oh ě ma 
žalovaln'ým. Prvý soud' Í'wké o této oko,l;no,sti připustil a pwvedl důkaz 
exeku.čll'fm s'Pi!s,eé E 176-5/35 a hyl pmto od,volací, soud oprá,y;uěn tohoto 
clůika,zu použíti' a z ně-ho zjistiti, že ža.lobkyně nevedllla exekuci Jla mzdu, 
která pHsluš.f povinnému' FranHŠlku, P. mL proti ža1o'1ané Moi,sii P. 

čis. 16504. 

Vyživ'Ovaci zák'On (zák. č. 4/1931 Sb. z. a n.). 
Kido je právně zavázán k výživě, výchově nebo zaopatřeni jmého 

a nemá jmění nebo stálýclt pojmů, aby z niclt moltl úplně uhraditi po
třebný náklad (§ 1 uved. zák.), jest p'Ovinen vykonávati i takOV'OU vý
dělečnou činnost, která ne()dpovidá jeho předběžnému vzděláni. Pokud 
zavázaný (absolvent odborné .hospodářské školy) nevyužil všech pro
středků k tOttnu, aby se postaral o výdělečnou činnost. 

Osoby uvedené v § 3 vyživ. zák. jsou za předpokladů tam uvedených 
zavázány oprávněné 'Osobě, již bylo přisouzeno výživné proti přím'O za
vázanému, též za výživné dlužné za d'Obu minuI'Ou, t.j. p'řed podánim 
žal'Oby na ně, a možno je odsouditi i k plněni dospivajicímu teprve 
v budoucnosti, 'Ovšem jen po dobu, pO kterou, budou poSkytovati pod
poru přímo zavázanému. 

Zásada >>Hemo pro praeterito aIitttr« platí tu jen do podáni žaloby 
o výživné na osobu přímo zavázanou. 

Promlčení vykonatelné pohledávky výživnéh'O se přerušuj,e podánlm 
exekučního návrhu, jemuž bylo pravoplaíně vyhověno. 

(Rozh. ze dne 17. hstopadu 1937, Rv II 794/37.) 
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Srv. rozh. č. 16112, 14776, 2716 Sb. n. s., úr. sb. Č. 857. 

žalobce, nez1etilý Ladi'sl'a'V J., se na žalované.m Rudolfu' S. st., J:olll'iku 
bchodn'Íku v B. domáhá ža,l'Obou po,dtlnou dne 29. ledna 1936 Jednak 

:a~ laceni 10.000 Kčs 5% úwky ode dne po,~ání žaloby; jednak, aby 
b ) uznán povinným pl'atiU žalobd rukou spolecnnu a nedJ'lnou se svym 
s~n'em ~udo.Jíem S. ml. ,po clobu, po kt;roul budle sv~mu synU' Ru'~olfu 
S. ml. poskytova'Í'Í výži.vu a jiné pws"redky nad ml"U pOVlnfl!Ost: ~a~ 
konem mu uložených, na výživné stanoven~ .. rozsudkem y:·o ;:m,;skanJ 
o<kresní<hio soudu v R. S., ,počínaje dnem 1. fliJ'n'a 1932, mesl.č~e predem 
200 K!č až do doby, kdy ž<tliOlbce ~o?,á<h:ne 6. r~ku svého v~ku, odtud 
až do jeho dokon'aného 10. roku mes!'one ?,5? Kc, ao?tud a~.do doby, 
kdy bude ža,lobce schoipen s3Jmosta.tne se Z1'Vlt1, 300 K~ .. bez uJ!my pIava 
žalo valného odpočísti si částky takto za dobu ?d I., nlna . 1932 d? ,30. 
dulbna 1935 za'P'lacenéod čá<stky 10.000 Kč zarovcn z",lob~UI p~zado
vané. žal'obu odůvodni,l' mimo jiné tím, že se jeho nemanzels~y otec 
Riuldolf S. ml., přes to·, že byl. pr3Jvopl,a.tně odso",zen k ,placen;' shora 
uvedeného výži,vnéh'Ú, vyhýbá place?í ~ýživného, u~z3Jplattl na. n::. dosud 
nk. Veškeré exekuce k jeho vymozem byly mame. za~ovany z:VJ Ru-

. d<oHa S. ml. a poskytuj,e mu pmstředky nad svou pO'Vlnnost zakone;n 
stanovenou a lak ho podporuje, taikže si nem3Jnželský. otec nehlecll' vy~ 
dělečné čiunDsti, aby doMál své vyživovad povinnost1. S ° 'll d :p rve 
sto I: i c e zamí,H žal'obu. O d vol a c í s o u d mna,1, podle žalllOhy co 
doči!stky 7.200 Kč s 5% úroky ode dne 29. ledna 1936, jinak žalobu 
mmíH. O u vod y: PodlIe názoru SOllclu prvé stolice nepřesirhui'e to, 
00 žalovaný poskylovalsvémw syn?"j ,~UI~~lf~' S. mL, toUž, byt ~ stra,'11, 
výměru jeho zákonných p0'llinnosH, pr!<hhIZJ~lt se k tomu, ~e prY,nebyb 
v sOlUzeném případě zjištěno,. ž,e hy Sl ~aikto Po9,~?'ro~any .. syn. zalo;a
ného neMeda'l práci. V té příčtne od'lola'cll soud! preJ1ma'J'e z]l'stem prveho 
soudu 'že ža1lovalný, ani,ž za'městná'va;li svéhO' syna RudOllita S. mL, ve 
svém 'ho~podářství, poskytuje mu' při'Střeší a dává mu někdy ~!ravll, 
a že tímto zpu,s,obem vyn3JkláJdá ml něho měsíčně asi 300 Kč, z]l'šťu]e 
dodatečně, že s)Cn žalo'laného Rudolf S. ml. vy:pO'm"hal olci IorMkO'l! 
dobu ještě předi vojnO'U', ;kdlyž s'e vrátU z hospodářské školy, a že pO' 
návra'!u z vojny domů je bez zaJměstnáJnf., že je 251etý, že se po dobll 
s,vé nezaměstnanosti snažj,J' dostati kčetnkfvu, že v době 19351<on,al 
šofé'rskou, práci u trhovce F. a že ocl fOlku 1932, kdy se vrátU z vojny, 
nena,l,ezl z",městnání, které by bylo přiměřené jeho schopnostem a jeho 
vzdek'tuí,. Z u'leclených zjiMěnó dospělI! odivol'aCÍI sou'ď k úsudku, že žalo
vaný !podporuje svého syna ~ud'ol!a S. ml. poskytovánim bytu a strav~ 
nad svou rodič'Ovskou lPovÍITIlnOls1t. žalovaný není povinen vyžitV'Ovatl 
svého s'yna, Ijiemuž je 25 let a jenž je výděliku schopný. Žalov<tný n,e
l\CrdH, že by·jeho syn Rlldolf S. mL nehy1 schopen 'Il'ějaké lysické 'práce 
pro nemoc. Vyživuje-Id, jej přes to, činí to nad SVOll' zákonnou povmnos·t 
rodi,čo'l,skou. To, že jeho s)Cn jwko wbwlvent hospodái\ské škioly jest po 
ná'V.ratu z činné vojenské sllU,*by (od 1. dubna 1932) bez z"městná'ní, 
že marně hl'ed",l trva,11é za'mhtnánl jako š·ofér a že marně sesnaHl do-
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s!ati k če-tnictvH, nk, na věci neměni, neboť byl podle § 1, odst. 1, vyživ. 
z~k ,pO'Vl"-en v)"konavatJ pOdl'e možnosti a podle svých schopností vý_ 
delečnou čllOnlost, aby z J·ejího výtěžku mohl řádi,n,ě dostáH svému vy
živO'Vad~UJ zá"az)l<,: vflči n'ez,lletilému ža;j,(jbci. Mimo to žalO'vaný ve 
sporu aH! ,netv~dJI, ze by 'se byl jeho syn hrkÍ!si! někde II zpro'středko
vatelny prace, ze. by by,l veden jako rrezaměstn~ný a že by snad pobíml 
1 podpom nezamestn'amych. Kdyby Ru-do,l~ S. ml. nedostával :byt a stravu 
od otce: .. ~u:sill by zaj'isté něk!de pf8:cova'ti a n'a-lézti si nějaJký výdělek, 
aby. u;h~Jloj Z>V?t, 1 kdyby snad! práce ta neodlpovída'l:a jeho předběžnému 
vzdelam. To, ze nenalez·l zaměstn"ní, v oboru absolventů hospodářských 
škol, nedo,kazuje ještě, ž~b?, nemohl nalézti jinou výdělečnou pTád-, j'ež 
bLod:povlIdalla, Jeho fyslckym sohlOipno'stem a jež by mu poskyto·vala 
VyzlVU a pmstredky k p>llacení výži"ného žallobd. Právě tím že ž",llovaný 
podP?lf;Uj~ .swého 25letého ,s)"na poskytov"ním výžiwy a bytu, umožňuje 
mru, ze sl)eh? syn ne,hl'ed~' ~ýděl'ečné činnos!ti, spoléhaje s,e na výživu 
u' ?tce,.a ze Sl ,:ehl:eda praCl mlmo otcovský clomov, ačkoli'f 'hy se při, 
svem veku a .fy:s1C'k!c~sohopnosteCh mohl ži'fiti sáJm. Právem tedy odL 
vo~~tel ~lplatnuJe, z: JSOI] tu ;pod:m!nky záv.azll<u ~"lovaH&ho podle § 3 
vyZlV. zak. Je tedy zaloba, odluvodu!en'a a bylo zmeHOu rozsudku prvého 
SOU~'U odsouditi ~a!ov"ného jako podporovatele osoby k výživě zavá
zane podl'e § 3 rec. zák. sOlllidánně k placení výžuvnéh'O za dobu, p.o 
kteroU' P?dlpor.u PO'SI~~toVa,1. Co do výživného za minUitOu. dobu byIo pro 
stanovem J)Ovl!~no'slh ~a,l'ovaného rozh1odiuljtí.cí to, že v)'Imáhání· výži'vného 
na ne~'afl;zels.kem OtCl' bylo podlle tvrzení žaloby bezvý,s,ledné, což ža
lovany nepoprel a opak toho, nedokázal,. Co do výše dotčeného závazku 
odvol,a,cí soud uvážil se zřením na .námi~ku ,promlčení toto: Námitka 
promlčení, je hledílc n'a ustanovení § 1480 obč. zák. odůvodnbna neboť 
se"vrživ,né ~U'rče:né soud!n'fm rozsudkem a budou'C'O!ě diO's:p'íivajf~í p~o ..... 
mku]e ve trech letech od s;platnosti. Poněva'dž bY'lo výžiwné ,stano-veno 
rozsl1d~em ze d~e 14. dubna 1931,č. j. C I 305/31-3, pr.omlčely se 
pohliedavky nezap:I'acen-ých čáJstek výžiMného ve třech lelech od pod"nl 
z3;l:oby, ledy yýži",né ;od I. března 1931 dlo 29. ledln'a 1933, t. j. do' doby 
tn let, počl,ta]e nazpet od podáni žaloby. Odvolaci soud vychází z ná
z,;,ru, že ulstal~ov~núm ~ 3 vyživ. z"k. n.ebyl změněn předpi,s § 1480 obč. 
~a!k~ ? promkenl,. iP'oneVialdž jde ve skutečnosti o' 'ruikojemsiký závazek, 
!enz J~st ,wkceso'n:e?, prv?tnílho závazku, a nemůže tedy te,nto ruko
Jemsky zavalzek eXlstOv.atl tam, kde prvotni závazek přesta:l exi,slovati .. 
Ježto vo'jenskou pres·e'll'ční 's,lužhu Rudolf S. mL korual pod'l:e tvrzeni ža
~O'Va'l1'éh? od 1. října 193<: dro 1. duhna 1932, neměl;a výzmamu !náJmitka 
zalo"an:eho, pokud lIipl-atnova!ln:eexistenci poh.ledávky výživmbho po 
dobu trváJní voje:llI~ké~r~ser~ční slu~by svého syna. Byl proto žaJlovaný 
odsouzen zaJplahb sobdlarne se sv)"m syn'em Rudolfem S. ml-. dlužné 
výži""'é za drobu 3 let, plJ:čftárno n,,~pět od! podání žaIoby, t. j. 29. ledna 
1933 do. 1. ledna 1936, což za 36 mě'si'ců po 200 Kč činí ·ceIlkem částku 
7.200 Kč. Stanoviti povinnost po-ctle § 3 vyži". zákona možno toliko za 
c\obu, po kterou hyl,a podpo.ra po~kylována a ni·l<o,liv též po dobu po 
kterou bude sn.ad dál'e pos1ky,tována. Hl-edic na to, co uvedeno, nem~hla 
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býti žalovanému U'ložena povinnost, aby žalobci platil solidárně se svým 
syn'em i· výži'vné pro budoucno's!. V té pří'čině byla tudíž žaloba za
mi,lnuta. 

N e j' v y Š š í s o u d' dovnlán" žalovaného nevyhověl a na dovolání 
žaloboe uznalj. ža,lovaněho povin,n.ým za'P·I.atiti žal'Obci rukou s:pOllečnou 

a nedi,lnou se SIvým synem RudoHem S. ml. částku 7.600 Kč s 5% úroky 
od 29. ledna 1036 do 14 dnů pocl exekucí a mimo to pl,atiti žalobci 
rurkou společnou 11 ned'llrrlOU' ,se s,vým sym'em Rudo,l!em S. ml. po dobu, 
po kterou bude svému synu Ruclolfu, S. ml. poskytovati výži'vu a jiné 
prostředky nad -míru .povinnosU zákonem mu uložené, .výživné s,ta:no
vené ro-z'sudlkem okresního sOludu R. S. ze dne 16. dubna 1931, č. j. CI 
305/31-3, počím'iednem I. února 1936, měs·íčně předem, a to částky 
do ,práJvlOí moci wzs>wdku dospělé .do 14 dlnů,částky hudoucn-ě dospi
vající vždy prvního drne k"ždého mě'ske do rwkou dočasného poručníka 
žalobco-va. 

D ů vod y: 

žalovaný vytýká jako r,oz'P0r se spisy, že odvolací soud převzal zji~ 
štění' prvého soudu, že ža1-ovaný dlává svému synu Rudolfu S. přístřeší 
a někdy stravu, ačkoli prvý soud zjistil, že ža,lolvaný mu poskytl 
přístřeší, a že mu někdy, když si jmeno,vo!llÝ Jeho 'syn nemůže pomoci 
sám, dává s,travu, že Rudollf S. ml. si jilnak hledí p'omoCi ,sám, hleď" si 
pN-j;ežitostn'ě zarněs,tnáni a že se z toho částečně živí a Í\plně ša'Íi. Než 
i když se vychází ze zjištění' prvého ,souelu, nutno přes to dojílti k úsudkUl, 
že žalova;n,ý podporuje ve smyslu § 3 vyžuv. zák s·vého s)"na Rudolfa 
5., ta,kže si nehledí výdě1ečné činnosti u'ložené mUl v § 1 uveď:. zák. Tím, 
že si syn žallovaného Rudolf ml. hledal mLsto jwko šofé·r, že se urcházel, 
o mús'to U' četnictva a že si hledá příležitos,tné za,městnán-í., není' 'ještě 
řečeno, že vyčerpal všechny možn.osti postarati se o t"kovou výděleč
nou činnost, aby z jejího výtěžl<u' mohl řádně dostáti 's'vému vyživo'fa
címu zá'vazku vůči žalCYbci. Je 2511etý, výděl,l<u sohopný muž, absolvent 
hospodářské vínařské šk01y a nel'ze seznati, proč by nemohl pracovati 
v po'lnim hospoclářstvÍ' a v oku~kovém obchodnim poclniku s'vého otce, 
když ten zaměstnává pl'acené děl'll'íky a když jeho sy:n RudoU S. ml. 
po ,n,ávra:tu z hospodáiís>ké školy a před na,s'ůoupením vojen'ské slu'žby 
li něho pra,covaI:. RudloU S. ml. udal, že by v podniku jeho otce pro něho 
práce a,ni n"by,Ia, neboť nádenické práce by prý hledlk na své vzdělání 
nelkonal; to ovšem není správné stanovisko, n'eboť jest jeh.o povinnosti 
vůči žalobci, aby vykonával výděl'ečnou práci, i kdlyž neod[povílÓ'á jeho 
vzdělání. Dovolací soud proto souhlasí s právním závěrem odv.olacího 
soudu, že ža'luvaný poskytován-iim vý'živy a bytrU llJl11iožňule mlU, že si 
nehledí twkové výděl'ečné činUlo:sti, aby z :ní mohl řádně p-řig.pívati na 
své žalující nemanžel'ské dítě a že žalovaný k reto podpo'ře není podle 
§ 141 obč. zák. povinen, ježto jeho syn Rudrollf S. ml. je způsobilý k sa
.mostatn:ému výdě1ku a neni prokázáno, že přes výděl,ečnou schopnost 
nemůže naJÍti- práci, ač ji všemožně hledal a o ni' stál,e usiluje. 

Dovolatel uplatňu'je též názor, že na jeho synovi Rudolfu S. ml. 
nemllže býti požadováno výži;vné za d·obu minulou> a že ledy ani, na 

Civilu! rozhodnut! XIX. 9' 
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žal·ovaném nemůže žalobce žádat·i výži'vné za dobu minulou, avšak ža
lobcovo výúvné j'est již stanoveno prav~platným rozsudkem okresniho 
'soudu v R. S. ze dne 16. dubna 1931,č. j. C I 305/31-3, a žalovaný jest 
po.dlle § 3. vYfi'v. zá~. zavázán sol,idámě s Rudolfem S. ml. za tyto již 
'l?řtslOll'Zene d:~vkr Zasada nem~ ,~fO' pra-eterito alitur platí jen do podání 
zaloby o vyzl"n,e, tedy do podam žaIoby C I 305/31, t. j. do, 17. února 
1931 (rozh. Č. 2716 Sb. n. s., Ehrenzweig, familienrecht 1924, str. 129, 
K.rasnopolski 1911, str. 97). 

K dovolání žalobcovu joest uvésti: Žallohce se na žalovaném domáhá 
~aplacení vyživovacích částek, které je syn žalovaného R'udolf S. mL 
zaIobel dlužen z rozwd!ku okresního soudu v R. S. ze dne 16. dubna 
1931, Č. j. C I 305/31-3, za dobl] od 1. března 1931 do 30. dubn,a 1935 
1. j:"za 50 měsi~ů, ce,lkem 10.000 Kč a mimo to pl,aceni částek od 
:: n)na 1932 az do dloby, kdy bude ža<lobce ,schopen, samostatné se 
ZlVlt!. Odvolací soud přiznal' blotci' tol·ioko spMtky za poslední tři roky 
před poÓ!á!n·ím žaloby, t. j. za dobll' od 29. ledm 1933 do 29. ledna 1936 
tedy ~a 36 měsiců.!)o 200 Kč, celkem 7.200 Kč, ježto podle názom od~ 
volacl~'o soudu ~astky 'starší než tři léta před ,podáním žaloby jsou 
pmmlc~ny a na čwstky budoucí od podáni žaloby podle § 3 vyži". zák. 
za,lova h nelze. . 

Do~oh,tel (ž~l'Otce) vytýká, že mll' měly býti přisouzeny ještě částky 
s:platne dne ,1. brezma 1931 a 1. dubna 1931 po 200 Kč, j'ežto tyto částky 
byly v dobe vynesení dotc'eného rozsudku ze dne 16. dubna 1931 již 
spla·tné a podléhají tudíž prom],čení t'řicetHetému a n.jo]mHv mletému. 
Tato vý,tka Jest oprávněna, ježto 8'e výúvné urc.ené soudním' rozsudkem 
a.?~doU'c!l!ě ~o,spivaE~í pr?'l11lčuje v době tří,leté po splMnoosti, kdežto 
vJ.ZI",?e, ktere bylo ]lz v a,obě rozsud,ku splatné, 'se promlčuje v době 
lneeh I-~:. (r~zh. 125~3 Sb. n. s.). Mimo to by,lo tříleté promlčeni žalob
cova vyZ1vneho pWŤ! Rudolfu S. mJ;. ,přerušenu. Podle § 1497 obě. zák. 
se promlčení přetrhllje uznáním dluhu nebo žalobou, ~ ll'í,ž bylo řádn·! 
P?kračováno ,a k!erá měla úspěch. Promlčení v yk ,o n a tel n é ,po'hle
d,wvky se prerusuje pod á ním ex e k Ul čni hon á vrh u, jeml1ž 
bylo ~ravoplat",,~.vyho~ěno, neboť právní ústav prom],če'ní jest za,)'Ožen 
n~,neC1'nnos:1 ventelove a· vedení exekuce jest nejsilněj'ším uplatněním 
ventelova naroku' (rozh. býv. nejv. soudu ve. Vídni, OL-U. n. ř. Č. 1573 
a 6207, Kl'an-gúv Kom. k § 1497 str. 674, Ehrenzweig, Všeobecná část 
z .~'. 19?5, str. 29~ až 299). Již v ža,lubě byl.o· tv'rzeno, že k vymožení 
vyzlvneho od 1. brezna 1931 byloa pwti Rudolln S. ml. povolena exekuce 
usnesenún okresního soudU! v R. S. ze dne 31. srpna 1 932,č. j. C I 305/ 
3,1-4; a ze,dne,:6. dl]h~a 1934; č. j. CI 305/31-5, na pla·t, který po" 
vmnemu pnslus> proti zwlovanemu; tyto úd'aje jsou správné j.ak jde 
~wj~:,o z ex~kučních spisů okresního soudu vB. E 4975/32 a E' I 946/35, 
pmrz byl diukaz proveden. Příslušné exekuční návrhy byl,y u okresního 
s,~ud~ v R. S. P?dá!ny 27. srpna 1932 a 1.3. dubna 1934, tím bylo tedy 
tr.l1loete proml-čeml vykonatelných vyživovacích příspěvků (§ 1480 obč. 
zak.) prah Rudolfu S. ml. pře,rušeno a žaloba podaná protí Rudolfu' S. 
st. (žalovanému) podle § 3 vyživ. zák. dne 29. ledna 1936 byla podána 
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v dohl', kdy žádná z těch.jo vyži"ovadch pohledávek promlčena nebyla. 
Přísluší tedy žalobci z 59 měsí,čních splátek před pod'áním žal,aby aspoň 
po,žadovaných 38 splá,tek po 200 Kč, i když se vyl.ouČí 18 měs].cú, po 
které trvala presen-ční vojenská služba Rud'O'lfa S. ml. od 1. října 1930 
do 1. dulbna 1932. 

Rovněž priwem vyty"ká žalobce nesprávno'st nluzoru odvolacího 
soudu že po'dle § 3 vyživ. zák. nelze odsouditi k placení výživného za 
dobu budoucí. Podle § 3 uved. zluk. jes't podporovatel' os.oty k výživě 
povinné za!Vázán s ní rukou spole.čnou a nemzdllnou za dávky.pnslu
še'jicí o'p'rávněnén1'll' za dobu, ;po kterou poskyt~ovwl' podl?or'~. Z tet? s?~ 
I' i' d á 'roll o s t i závazku podporovatele za davky povmneho, opetujlcl 
se v budoucnos,ti, plyne, že lze podlle § 3 vyži.v. zák. žalovati i na plnění, 
která se stanou· splatnými po vynesení. rozslldku, tedy ~ budoucno'stI, 
o"šem jen po dobu, poku'd s'e bude podpom poskyto"ah (rozh. Č. 857 
Úf. Sb. a Č. 16,Jl2 Sb. n. s.). 

Byl,o ,pro,to dovolání. ža,l.obcovu. vyhové.no, část sp~d;ajíd do d~ty 
před podáním žalob{', zvýšena ~ r;řls.ouze,~ych !.~OO Kc n:~?~OO Kc ~ 
žalovaný odsouzen telz k pla'cem č"st~k pnpadaJl'Cl'ch ~a vFlvne od r;o 
dání ža'loby, tedy ,počínajíc I. ún'Ofem~ 19036. Fol<Ui? o,vse'l11 z~lo?ce, v tet.o 
diruhé skup.iuě ulplatňu1e vyživo,vacf ča:st~y spbtn'~ pIe-d poda~~m z~!,oby, 
je to po formálin.í stránce nesprávné, lezto ony čaS'tky byly JIZ vynzen.y 

'při'Souzením 7.600 Kč. 

čís. 16505. 

L V řízeni o návrhu na vyhlášení konkursu nelze přezkoumávaH 
pmvop!atné rozsudky vydané proti. dlužnik~ "a ~el~e )e odst;ani.ti neb 
k nim nepřihližetí na podkladě pouheho osvědcem, ze Jest spravny opak 
t.oho, než co byl'O v nich zjištěno. 

II. Zajistil-li někdo poplatkový dluh jiné zavázané 'Osoby zřízením 
zástavy, stal se jen vécným spoludlužníketm Tře!í 'Osobě, kre~á sama 
zaplatila za dlužnika jeho p.oplatkový dluh, nevzníkla .o ~ O' b n 1 p'Oh.le
dávka proti věcnému dlužníku, tře~aže, bylO' ~place:'11 po~latkoveh.O' 
dluhu ulo.ženo platebním rozkazem fmancnthO' uradu 1 vecnemu dluz' 
nlku sO'lidárně s osobním dlužníkem. 

(Roztl. ze dne 18. li'stopadlu 1937, Rl 1178/37.) 

K o n k II r sní s o ll: do vyhověl návrhu věří-tel'll na prohlášení' kon
'lmrsu n,a,jmění Dr. jarosl,av.a H. a Vlad!imha H. Re;k,~~s,ní .. so~? 
zamí,tI. jejich ni1vrh. D ú v .o d y: Navrhova,telé neo'svedclh, ze J1'm pn
s,lllší nárok proti uveden:0m dlu;žn,íikúm. ža]oo<bamí C VI .17/37 a C VI 
18/37, podanými .na navrhovatele ll' okresn.íh:o sou~u, ob~h~d,n'ího v ,~.; 
se oba dlužníci domáh<rU určení., že z dluhu, ktere maJ1 bemy palr~,cI 
Dr. jo,setu H. a Boženě H. u navrhovate,lú, ať ji,ž z titulu ja~éhokohv, 
nemají žádného osobního záovaz.l<u, a' p'raovopla'tn~. ?y}o Ulznano (ro.z
sudky okresního soudu obchodního v P. vyhO'VU]1Cl zalobám byl,y po-

94' 
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tvrzeny mzsudky kraiského soudu obchodního v P.), že tomu tak jest. 
Za toho stavu věci ručú sice navrhovatelúm jako odělll1'ým věřitelům 
svými, zásta,vami za dluhy Dr. Josefa H. a Boženě H., nejsou však jejich 
osobnímI dlužníky. Z toho plyne, že navrhovatel" sice mohou jako od
<:lělll1'í věřitelé vé,sti exekud na jmění dlUŽníků clané jim do zástavy, avšak 
nemají o.práivněn'í, uč.inHi návrh ,nal zaháJjeni, konkursního, řfze<ní proti 
Dr. Ja'rosl~1'VU' H. a Vladimíru H. PaJmětní protokol ze dne 9. února 1933 
není ted:y u,s(i,noll prokazující osobní záV'azek. Pokud tedy Dr. Ja'ro, 
slav H. a Vladimír H. projevili s obsahem uvedené listiny souhhs, ne
převz3'U vúči ua'vrhovatel>Ůim závazek osobní. Není proto důvodný návrh 
na u~a,l,ení kOl1'kms'll ua j,ejkh jmění .pro nedostatek osobního, závazku. 

Ne j vy Š š í s o tl. d nevyhověl, dovol,adm rekmsům na'lrhovateIú. 

Důvody: 

Rmcsudelk okresního soudu obchodního v P. ze dne 16. hřezil" 1931 
C VI 17/37, potvrzený rozsudkem kraJského s.oudu obchodníhO' v P. 
ze dne 26. kv,ět",a 1931, č. jl. Co 104/37-29, je pravopla'lný a tvoří. právo 
mezi s!ranami sporu Vladlimkem H. a ba<O'k,ami, které navthily vyhliášení 
konkursu (§ 411 Co ř. s.) a nelze jej přezkoumilvaU v řizení o návrhu 
na vyhlášení konkursu. Byl.o-14c1otčenými 'fo'z'Suidky zji'štěno, že z d.luhů, 
které maF firmy, patřící Dr. Josefu H. a Boženě H., u ža'lo'va,né strany 
alf jii'ž z Hnulul ja!kéhokoU'V, nemá' Vladim'Íf H. vů6' ža,I'ované straně žád
ného osobního závazku" nelze výrok ten odstraniti neh učiniti, neúčinným 
pouhým osvědčením, že je správný jeho opak K právní moci roz,sudku' 
je při'h!ílžeti z úřaclu, (§ 240, odst. 3, c. ř. s.), právní jistota a válžnost 
pravopk,tného rozsudku vyžaduje, 3'by bylo právní mod mzsudku dbá,no 
i v k"žd>ém jiném řízení, a ndze protO' pral'orpl"tnýl'ozsudek ,pokládati 
podle 'lUbovůle g,tran za bezcenný. Obdobně to platí. i .o mzsudiku okres
ního soudlu obchodního v P. ze dne 16. bř'ezna 1937, č. j. CVl 18/37-16, 
potvrzeném rozsudkem krajského soudiu obchodního v P. ze dne 26. 
května 1937, č. j'. Co 106/37-23, jenž se týkil Dr. Jarosl,ava H. 

Manně se dovolací stěžovatelky do'volávají k osvédčení osobn,í'oh zá
vazků jmenovaných dvou, ,dlužníků pří'loh zalO'ženýc'h pod ... Neboť zá
staJVn,j listinou ze dne 18. ledna 1932 Se zwbývaly vý'slol'ně již ro.zsudky 
prvního pr.ocesního soudu i odvolací, soud aJ byl,,, tuclí'ž i ona Hstina 
,předmétem 's'pom. O platební,ch rozkazech berního ú"a!d:u v S. ze dne 
ll. dwbna 1932, P. p. r. 357 z r. 1932, Hla' zwpl'WceTIlí poplatku 66.000 Kč 
se zmiňují rozsudky odvolacího snuclu, a,le pmví O< nich, že jde o nárok 
mimo určo~ací žalobu. Přestože tato, pohledávka nebyla tudíž před
mětem určovací žaloby, nept'}"ne z pl;atebního, rozkazu a ze šekového 
vpl,a>tníbo lístku, ze dne 12. dubna 1932 žádná osobní' pohledávka bý
vaLé »L.bamky« ve výši 66.000 Kč proti. Dr. Jwrosla~u' H. a Vladimím H. 
Neboť přistoupi>H • .J.i k dluhůlO1s>vých rodičů jen jako věcní (poskytnu
tim zástavy za dluhy svých rodičů), a nikoliv též j"'ko osobní spolu~ 
dlužní-ci, nemohla, Um vzniknollltil ze zřízen,Í' zá'sta'v bývaJlié »iL-"ban,ce« 
osobní pc>hledá'fka ze zwpl,acení poplallm 66.000 Kč, a'č jeho zaplacení 

, 
I 
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b 10 uloženo řečeným platebnhn rozkaz~m ,berního úř~du, v. S. bance, 
YVI d" H 0, Dr Jaroslavu H sohdame. Ao pametmm protokolu I a ij'm'l'fU . aJ • , '. v' 

ze dne 9. únO>ra 193-2 pravi i dovolaCÍ> stěžov:te>liky, ze P?U~Y O'n~n p~ro
lak.o! sám n'edostači k os"ědičení o's'Ů'hního zavazku. Z vypl,sudlanoveho 
'čtu ze cine 31. prosince 1935 a z při,mání' daní pro rok 1934 a 1935 

II I " 'a' d·na· osobní pohl'edávka hyv'al,é »L~banky« proh Vlanep yne rovnez z . '.. ,o' , • b.· 
I· '. H a DI' Jaroslavu H NenÍ'-H, tedy O'svědcena vubec z"dna. oso Ol 

(lmIlU. • . . • d' d' ." h 
'Ů'hled'ávka žádné z na~rhovatej,ek lmnkUl'su, n€lOl ,O', uvo '~er;o lepe 

~p'rávlllění k návrhu na vyhl,"šenf. konkmsu na jmem Vlad'~mtra .H .. a 
Dr. Jaroslava H. (§ 69, odst. 1, konk. ř.). N.eby:1? P!'ot? prav.em JeJIch 
návrhu vyhověno a dmrolad rekurs není v te pncme duvodny. 

čis. 16506. 

Za kterých předpakladů zavazuje prodatele ústní záruční ~~o~lášení! 
učiněné jeha obchodnim zástupcem (odborným znalcem) pn le~án~ 
o koupi stroje, třebaže nebylo v prodatelově písemné :?ab1ct,ce, prlJat~ 
kupitelem, zmil1Jky o záruce a nahídka obsahovala dolozku, ze se ústnl 
ujednáni neuznávají. 

(Rozh. ze dne 18. li,sbpackl 1937, Rv I 1580./36,) 

P ·t· ža,lobě j' í,ž s.e žallobkyně d.omáhala na. žalov3'né zaplacení 
fO 1, f'l "k...· í vody na 50.,694 Kč s phs!. za' prodaný a dodaný 1,Ir na zm:e ~ovan, .' ".-

mHla' žaJ.ov«ná, že ža'lujíd hrma medodala. u'V'edeny hl.tr p.?dlle ~o:hjed
'vky t<rkže dodaného filtru nelze upotřebItI. Žalov<rna t?'h~ .~~cat.kem 

na ,si~ce 1930 byla výslo,vn>ě Uljištěna zaměstna'n,cem zalull'Cl hrmy 
'ť~O. B. že s'e filtr hodi k změkčováni. vO~Y U'~j.vané žalO'val~o~' p!l pll~-

g. k I" a že učiní 1:u vodu úplně ZpUSOhl1l1OU k plalV,elD!l kaohnu, ze 
vent a'Ú· lnu ' I 'k 'k v ',' podany' 
'. B převzal rozbor studni,čné vody urče,n," zme: covam,' .' . 
mg. . . . o I K V a' že ·po +e 
státníodhornoU' školou pro porcul3'll'o:vy. pr~mY'~, ~ ... "', " '._ 
dopis'em ze dne 17. pros!ill1ce 1930 uCIIl1!l'l la zall'upcl hr,m~ zallQvan.~ p.I 
semnou nabídku, podle n'íž doporučila pro vodu zn;;čn,e tvr,dosy po: 
u!Hváni ,svého UHru, který na' vodlu' prO' l",~ékoltv,UlpotrcbeIH pnzn~ve 
'Jús'Obi a zároveň se v té nabídce výslovne zaruC'lla na dobu 1 rok~: 
1 a vady výrohy a m"t'erk'tlu:a pro poruchy ve funkd dodaného zaflzem. 
~ále namí,tl, že cine 3.0. prosince 1930 ing. B. a. ing. Dr. K. znovaoubez
pečiH, ž,alova1nou; a ZUiova slHhoVlaH veškerou zar,~ku z~ :ellllIOU zpuso~~
lo's'Í na!bi,zeného fiHru Ik plarvenÍ' ka!Qllli:nu v tvrde vode 7a'1!orvwnou llZI
vané v z,"vodě v L. a že proto ža,IO'vaná za těchto podim';,ek 'P~~:ep's3'la 
ohjednwcí I'is,!. žal'Uij'íd firma potvrdi;k" po ~é onu objedna~ku ~ez s po~ 
ukazem n« s'loji nahíd!m ze dne 17. p:rosm~e 193.0. p0n.eva,clz dodan) 
tiUr nezmě'kčova1 voc!u tak, j"k byl!o'Uijednano, a proto'ze voda. takto 
-měkčená s,tále značnou měrou jevita zdlrmjíd úónek na pl3'ven} kao
íilQu žall'Ovaná ještě v březnu 1931 O'ZO'áJmila ža,l-obkynl uvede~e pod
st,a,t;,é vildy a dopisem ze dne 23. du~bn«.1931 ode'Př~la plahl!, ,dOkwd 
nebude zaři'Zeni v bezv;;clné ónlO'os,t!; zaluFcl uplatnene V'ody neodmltla 
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a a.~n~~~lač že pro:,ede vyšetření, "'by na.pra:vila tytO' va.dy, avšak nic 
v te pnČIne neu6nrla. Niž š í s a u Id y uznaly podle žalaby. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil soudu prvé stolke d",ls'I' j'e'd'na'n'I' a na've' rozhodnuU. 

Důvody: 

z ~dv~~ací so,;d řešil spor na, padkl,ad~ě pbemné nabídky žalující fírmy 
sfnc:~93ci pro~tc~ 1~30 '" ob~~clnacího li:stu ža!ov"'né ze dne 30. pro
uv ' , ,.' .' po e mchz žalo~ana souhlasIla se všemi, podmínkami v něm 
, ede~.ymI: tedy -:- podlle nazom advolacíha soud:u _ í S 'padmínkou 
ze se ustnI ujednaní' neuvná'Vaj'í J 't' 'k b' ' , ", . ",,'. ez o pa. v o j'edn'acím Hstu, a nabídce 
~~~,~ Z~~;~I P!orlaSe~I z,~la:bkYfil~, že, filtr, o 'j'ehož zaplacení jde, učiní 
val' , ' ,ll za ;ov,ana UZlva, ZPUSObllou k plavení ka:ul'i:nu, nezavaz'o
H ~ by podle nazom odv?Iacíhasouldu ústní prahlášení o tom ža,I'u:ící 

rmu, a ,proto se odvobcI' soud nezaJby' val atázkou zď'a do'l k t kl 
vému ústnímu . d ' , " 1 ", s 'O .ll 0-
ch I' b ď ' ',.Hje nan! za ovanoU' tvrzenému. Avš"'k odvolací soud ne-
, a' , l~z povslmnuh, ze se v nahídce žalujíd s'trany ze clne 17 

smce, ,3? pou,kaz~je na tO', že se '.'oda tvrdostí, 32 d, HO ,nehodí k' ,ppr~= 
v·e n I a ze ma vhv na 'P o cl" c oU I á'll o v h ' 
třeb} ta~o'Vého zařízení,které alltomatiOk;o ~~du ~~ět~~'u/eaik~: ~:stv~~~ 
n.abI'zenym hltrem ,protékajíd zbaví vápmílku a hořčíku j'~J'i h' 't 
zka,lIjm,.,es,odík, který má na vodu 'příz'l1ivy' VI'I·v'p'rlc.'z kn:I'sO 

Oll "t' , . ' ja' eme 
" ~ U, Z I' I, - ze se fII'lrů žalující firmy u,žívá v š u do e s ne'l~ 
~Im.vyslle,d~;m a

k 
ž.alobk~ně žalovanou ujišť'uje, Že by j'i ObSlo~zS~ 

nelUp nejSI' spo ojenostl. 

bíd;led~c ,na, t?" ž,e žalobkyně, ,která podle vyHčeného nbsahu své na
hOdik ~e~~~~, ,ze zalavaJn~ pot~ebu~e fiHw k tomu, aby se její voda 
ři filt' :a ,~;mu pIavem kaalInu, uvedla v nabldee, že sodílk který 

t'trova~,~C~tJI]de~oV'Ody, má př~~niv~ vliv na jaJkýkoliv Z!PlIS~b užiíí 
," y~, me se soud vyparadalI s' posudkem znake inž K že 

'ksodl~e S'~I'Ik ma]! zpmvldla nep, řízni,'VÝ '.'Ií·v na zP'llsobi,kst čj,ště~é ~~cÍy 
, p ,aVenI "'almu a že svy' m ú'" 'k . 
č' , d d ,. ,cIn em na villpennoul vodu' činí vadu změk-
e,~.aku 'o. 'anym fI"itrem .neupatřelbi,telnou pro pli",venf kaolinu _ a s po-

SU ... em zn~lce Dr Artura P' "'".. ' hla ' I' d" . ' ., ze pnnnau ztlzeného sráženI kaolinu jsou 
v;ne so 'I SOl ne ve fIltrované vadě. Neboť j'estliže' S'O,dI'k kt ,. 'dl nabldtky , I "' 'ľ , ery I pae 

, , "za UjICI '";ny z~ ,dne 17. prosúnce 1930 přichází do vody fHtrací 
znamen,a ve, skuteonosh s'odné soli, které podle dotčen' ch znaIeck' ' 
po:sudku ,ČInl ,fIltro'V'aJnou v'Odu k vl'plavo'Váni k",olinu neX'Ů ' b',l ' , ' yeh 
~el~e r"fe~tllau,' 'j'est ,pO'třebí ~jistiti, zda '" do jaké mírj ~~ ~~~,:et;;k 
3'2l' d' o' y, kdyby.yo'.o ČIstou vodu narmálnílho slažení tvrdau 

. H, a neobsahuJ lel' VIce železa než O 3 'mg FeO J'o'l . I' d 
b'l . I ,uC Jes llve I,eno 

v n,a, !lcce ze dne 17. prosince 1930 nebaf 'kd b' ", 
fíHr h ďl k .. I ,., "l' Y Se I v tom pnpade 

" ne 'o' .}I Ulee U' raunélho plla'venf kJJof.i,nu, práV1e-m b žaliov~m' ~', 
pI;ra~a ~~p'lace~í, neb:Oť, dodaný fí,],tr by v tom případě ~eměl po~s~~= 
nyc vl~stnos'h, ktece zalabkyně v nabídce u'fáděJ.a a hyl b ' . ' 
lovano'l! neupotřebitelný, nelze-H v"'du tUl napravid (§§ 9'2/ pr~ Zl a)-a nas .. 
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Avšwk z uvedeného obsaJhu naJbíKlky plylne, že ža'iujíd firma byla 
informována o jednán'Í'ch ž·aJované se svý'm zástupcem Ínž. B., že vě
děla o tam, k jwkému účelu žalovamá n'aJbizenéh-n filtru potřebuje, neboť 
právě žalujlcí iirma ve s'.'é nabídce fi,ltm ukazovalá na potřebu změk
čení vody té pro plaveni kaoHnu, a na to, že je třeba zaJřízení, které 
by automatícky vadu změkčovalo bez přílsad, jež by při pl'avení' kaoHnu 
plIsob;ly patiže - a právě proto nabídla svůj změkčov'ací filtr s ují .. 
štěním, že žalav",ná bu,jie plně spakojena s jeho účinkem. Jestliže po 
této nabídce ža:lu'j'íd fi,rmy ze dne 17. prosince 1930 došilO k u,za,vření 
kupnf smlauvy vyplněním předtištěného blanketu objednacího listu, jest 
nutno pohlížeti na pOdpis tohoto Ustu žallOv",nau jako na :při,jetíoferty 
žalující firmy žalov<tnou a ježto žalobkynina nabklka powkamje na vy
jednávání s'Vého zástulpce fnlž. B. se ž",lo'Vanou, paJk vyjednávání ta nelze 
vylučovatí poukazem na ,předtištěný obsahnbjeKlnacího listu, že ústní 
ujednání jsau nepl"'lná, při pnsuI~ování, za jakých podmínek byla 
sml'oU'va uzavřena. Za toho st'av'U věci zavazuje žalujíd, Hr:illu ústní p'ř-í
pověď jejich ohchadinkh zástupců, jimž dala ,koupí projednati, ',když 
ona saJma písemně potvrdiHa jedn"ní se zástwpcem. Objednadm Hstem 
ze dne 30. prosin-ce 193D nebylo tedy ní'c n~ zárukáoh změněno. Ostatně 
: kdyby tvrzené záruční prohJ,ášení odborných zástupců ža'Lující firmy 
nebylo sml>Llvně závazné pro žalujkí fírmu, byla by žalovaná tvrzeným 
lIjišťováním z"stupců ž"lující strany uvedena v omyl 'o podstatných 
vlastInostech fHtru (§§ 871, 875 ohč. zák.) a 'kupní smlouva hy byla ne
platná a pro žalovanooU' nezávazná, takže byža,lovaná mohla právem 
pndržeti kupní cenu (s'f.av. pozh, Č. 7952, 14504 Sb. n. s,). 

Je protO' nutno se zabýva,lí tvrzením žalovalné firmy, že o účincích 
nabízeného filtcu na svou vodu pro účel plaveni kaolinu žádala ínfor
mace od zástupce žalující firmy i,nž. -8., že mu adevzdala výsledek ana
Iy-sy té vody, pravedené státní odbornau školau pro 'P'i'wmysl porculá
nový v K. V., že si žalující firma sama obstarala 'počátkem .roku 1930 
analy'su ané vody, na padkladě této vlastní anailysy nabídla ž,a10vané 
stmně fiHr jí,ž počátkem raku 1930, že se při nové návštěvě inž. B. a 
inž. Dr. K., přednosty filtravéhooddělení' žalujíCÍ' fí'rmy, při níž došlo 
k podpisu oobi ednacího Ustu, znovu jich tázala, zcla bude movn-o nabí,
zeným filtrem změkčenou její vodou úspěšně plaviti kaol,in, že jen pod 
t(}U podmí,rukoll mtr můžel<oupiti, a že se jí dostalo od nich IÍ.plného 
ubezpečení, že nabí'zený filtr bude k tomu účelu, vhndný. Kdyby byly 
tvrzené přípovědi odborných ZáJStUlpCŮ žwlují'Cí fír-my a ",hodnosti oné 
filtravamé vody k plavení kaalinu pravdivé, byla by žah1iící firma jimi 
vázána. 

čís. 16507 . 

Domovnik(zák. Č. 82/1920 Sb, z. a n.) se muže po skončeni do
movnického poměru účinně vzdáti nárQku na vráceni tQhQ, CQ zaplatil 
za domQvnický byt, neb'O jinak se 'O s'Vém nár'Oku dOhodnouti s maji
telem domu. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 19,37, Rv I 2096/36.) 
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~alohce, klerS·. kona·l' v domě žalova'ného stavebniho a bytového 
druzstva smhlvene domovnIcké práce, -se na' zwlova,né.m majiteH domu 
domáhá ža'lohow vráceni 2.200 Kč 's' při.sl., jež zaplatil v době od: 1. ledna 
1932 až do k·once řijna 1933, kelty se domov-nkký poměr skončiL Proti 
žalobě namitlo žalované dmžstvo mimo jiné, že žalobce dne 23. listo
padu přijal 800 Kč na vyrovnání všech nároků, které mu proti žalova
nému přísluši z j'akéhokoHv právrni>ho důvodu. S o ll' dr p r v é s to I i c e 
zanútl ža~ob'U. O-d.v.olací s,oud uznal, podle žal-oby, vycházeje 
z nazo~u, ze ,fNlJfOVn"m ze cine 24. 1'I·stopaJdll' 1933 je nepl-amé pro nicot
nost puvodm smlrouvy o placeni náj emného 

N e j vy Š š i s o u d obnovi,1 rozsudek soudu prvé stoHce. 

o ů vod y: 

N~ní Sipo:u o tom, že žalobce dn.e 24. listopadu 1933 ujedn,al se ža
lo:van'ym dmzstvem dohodu, p ° cll e 'TI i ž pnj.al na vyrovnámí (úpravu) 
vsech požadavků ze svého poměru k hlovanému dmžslvu Z" dobu 
svéhlO :~ůsobeni, v j~hoelomec:h, t. j. od 1. ledna 1"932 do 30. HM·opadu 
1933 ·caslku 800 Ke, pokud se týká po oelečteni dluhu na nájemném 
300 K~, ve zbytku 500 Kč a prohlá's-H, že přij.etím této· částky jSQil] 
jeho naroky pro-tl žalovanému »úplrně a na,vždy« vyrovnány. 

, Podl'e zákona Č. 82/1920 Srb. z. a n. má domovník, kterým hyl' prý 
z"lobce pOdll'e, žalobnkh údajů, nárok na bezpkrtný byt domoV'nický 
(§ 8) uved. zak. a toto ,právo nemůže ani, uiednáním býti vyloučeno 
nebo omezeno (§ 15 dotč. záJk.). Je·sHiže tudíž byl žalobce domovníkem 
v domě žalova:ného družstva a družstvo s nim sj'ednal·o, že zaplatí za 
byt mu poskytovaný nájemné 200 Kč měsič'I1ě, byla by tato smlouva 
rUlco·tná poclle § 879 obč. zák a· žwlo:bce moh.l se domáhati n.a žalovwné 
fi';mě vrá,cen~ :o~o, co splnil z této smlouvy (§ 1431 obč. zák). Tím 
vsak ll'enI ]e'ste receno, ze domovní:kH' p G u: k o ln Č e n f domovnického 
pomě!,u.nelze sjedrnati, dohodlu' o ·nároku n a v r á c e·n í t, o h o, co plnil 
m~lne J~ko ~ed:I,u:h. Nem~že. se ovršem vzdáti nároku: na be~plra,tný byt 
pr I dOjed;na'lll, dOmOV?l'~keh? ,poměru a z a jeho trvárni, ale to jen 
plOtO, ponevadz Je chranen za,konem, aby nebyl vyko<řÍ'sťován zamě!St
navatel~,mJ, ~ že je pokládáJn za oSlohu hosp-od'ář,sky slabŠÍ, na zalměst
nav:rteh z,mslou, ~ proto ~a osobu pot.řebltjid ochrany zákon·a. Ukon
č~m~' t~hoto P?me,ru, ;ktere v sou:zeném připa:dě nesporně nwstal-o, za
mkwJl' vsak dotcene duvody a vzešel-H dO'lTIio'vni,kovi nárok na vrácení 
m~ité,pe,něžité čás,tkr, j.est nrvedený námk j<lko každý jiný soukwmo
pra::lll '~'~rok ve vol-ne dlsposJrci a diomovnirk může se ho vzdáti nebo Se 

o nem 'j~nak dohodnouli. Mylně pokládá ludil: odvol.ad soud hořejši 
dohodu zalobce se hlovan.ým družstvem za nkolnoU" a nepIatnou. Na
op"k .nastala 9o~čenou ~'ohodou novace ža,lobcových n<ÍJrokll proti, ža
lov~nemu .?ruzstvu a pU\lodní n'áro:k na vrácení zažalované částky ji"ž 
~e~1 po pra'Vll". Ž~lobane:ni tudíž odurvodrněna již z tohoto dú'Vodu, pro
cez bylo dovo].a.nJ vyhoveno a abnoven rozsudek prvého soudru. 
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I. strany nejsou oprávněny navrhnOllti~ aby dovo!á.t?í, bylo, proh~
šeno za přípustné podle § 502, odst. 3, C. f. s. ve znem cl. I c. 2 zak. 
č. 251/1934 Sb. z. a n., prodlouženého čl. I zák. č. 314/1936 Sb. z. a n. 

II. Odvolací soud není oprávněn dodatečně prohlásiti dovolilní za 
přípustné dodatečným rozhodnutím, a to ani v podobě »doplňovaciho<c 
rozsudku. 

(Rozll. ze dlle 18. I,istopadlll 1937, Rl' I 239-2/36.) 

O d! vol a c i, s o u d po·tvrdil rozsudkem ze dne 6. rprosince 1935 
rozsudek soudu prvé stoUce, jimž byla zamítnuta žaloba o vycláJni ne~ 
movitosti, kterýžto předmět sporu byl oceněn č~s,tkou 5 .. ~OO K~. Při 
tom odN'olací .soud neprohlársil v rozsudku: dovol'arllll- za pnpustne pn 
zásCLdni význam rozhodnutí (čl. I č.2, z~k:ma Č. 25!/1934 Sb. z. ~ n.), 
nýbrž teprve dodatečně po ústn,jlffi jednam odvoIacmn" rozhodnuhm, ze 
dne 18. června 1936, jež ·označil jako rozsudek d~plno'Vwcl" pl'ohl"sJ! 
dov01'ání, za pří,pustné pro úsadní VýVfiamrozhodnurŤl odvolacrho sOlldu .. 

Ne j v y Š š i s o u cl odmHl dovolání žalohců. 

Dlivody: 

Podle § 502, ods!. 3, C. ř. S. V dostovil' čl. lč. 2 zák-č. 251/1934 
Sb. z. a n.,prodlouženého čl. I zák. č. 314/1936 Sb. Z. a n. hyla OI11e

zena připustnost dovolán-í proti potvrzudúcímu rozsudkur oclvolacího 
soujdlU, jestliže 'předmět sporu, o némž ~t ~éI dovo~'ací soud rozho.~l
nouti, nepřevyšuje na penězkhnebo pe~eZlte hod:n~,te 7.0,00 Kč, ,ledaze 
by odvolací soud v r o z s u cl k"li prohl.asI,] dlQvo:]am za p'fl:pu'sh~e, pro
tože jde o rozhodnuti' úsa:dn:iho výmamu. Odvo'l,acísroud uvedeného 
o.právněn,í v rDzsudku ne:pou:ži1, jak v odv-olání. bylo, ovšem népľáv~e~t 
navrhováno, ;j!ežto zákon v té plřičine t'a-kového prá'va stranám! nedava, 
takže bylo dovolání podle čl. I č. 2 zák Č. 251/19'34,~IJ: Z. a ll". a,§ 507 
C. ř. s. odmítnou1i, ježto předmět sporu na penezl'te hodnote óm 
5.000 Kč a jde o dovolání do potvr~ujJ!CÍh? rozsu:dlkur ,o~volaciho ,~(}udl1. 
Jest podo'ťknouH, že se odvOIlad soud ovsem doct:ateme, usnes;l, ze do·· 
voláni jest přípustné" w1e k lo,,;:u,to jeho, u'snesem, kl'.'re :~epraven: na·· 
zval rozsUIllkem d'oplnovaC1rm (S 423 C. 1'. s.l, l1elze pnhhzeh hledl'c na 
jasně znění § 502, odst. 3, C. ř. s. v doslovu čL I č. 2 úkona:, Č. ~51/1934; 
prodloll'ženého ·čl. I úk. Č. 3-14/1936 Sb. z. ~ ll., podle n~hoz se mru'sl 
výhrada dovoláJní státi v r o' z IS'" dl k u, takze nelze o Ul rozhodov~t; 
ani swmostatným u'snesenim, ani, doplňovacím rozsudkem. To plyne lez 
z § 416, odst. 2, C. ř. s., podIe něhož so,;,el je~! vá:/;á:nsvým"ro,zhodnu:ím, 
jakmrj,],e je prohlášenO'. To se v somenem ~npade ~ta:lo pn ~,stmm j:d
nilní odvobcím dne 6. prosmce 1935, zejmen·akdyz pro vydam doplno
vacího rD'zsudku scházejí zákonité předpo,klwdy § 423 C. ř. s., ježto 
nejde o nárok, o kterém by měl·o býti rozhodnut·o podle skutkové pod
staty rozsudku. 
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Pensijní pojištění (zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.). 
Zaměstnanec nemá proti zaměstnavateli nárok na náhradu dável" 

které mu byly vyměfeny po jeho dodatečné přihlášce k pensijnímu po
jištění (§ 12uved. zák.) a které sám zaplatil, nebyl-li zaměstnavatel 
povinen odvésti pojistné, zejména zaniklo-li právo nositele pojištění, 
předepsati zaměstnavateli pojístm! dávky na něho připadající promlče
ním, třebaže zaměstnavatel zavinil, že nebyl zaměstnanec k pensijnímu 
pojištění včas přihlášen. 

V takovémto případě se úmluva, jíž se zanlěstnanec vůči zaměst
~:,ateli zavázal uhraditi celé pojistné ze svého, nepřičí předpisu § 11 
rec. zák. 

(Rozh. ze dne 18. listDpadu 1937, Rv I 535/37.) 

žalobce, který byl u žafovaného krejčovského družstva ,,0.« v P. 
za:méstnán od 5. září 1921 do 30. září 1932, se na žalovaném dru·žstvu 
domáhá žalobou :podwnou dne 23. dubna 1935 zaplwcení 2.347 Kč 70 h 
s přís!. z toho důvodu, že zwplati! za žalovaného zaměstnavatele polo
vicí pojistného, která připadá na zaměs·tnavatele, a zaplacení polovice 
přirážky k pojistnému- 311 Kč 85h s přisT., o kteroužto částku rozšíři,l 
žalobu dne 24. května 1935. Proti ža·lobé namí,t! žalovacný zaměsina
vatel- promlčeni-, j'ežto ony čá!stky byl'y zapla-ceny před vi-ce než třemi 
j-ety před podáním žaroby. S o udp r v é s t o 1- i c e uznal: podle ža
loby o prvé částce částečným rozsudkem ~ o druhé čá!stce ko
nečný1m roz'sudkem. Odvolací soud- zamíN žalobu. Důvo-dy: 
Předpisy zákon" o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců jsou 
vydány v ohoru práva veřejného. Pensijní poiištěni jest součásti státní 
-sociállní pé,če a swmostatné rozhodování o otázce, zda za.městnaill'ec pod
léhá tomuto pojištění, pří-sluší úřadům 'správním. V soU'zen-ém připadě 
je pravop1:atný výměr úř"clovny A Všeobecného pensijního ústavu v P. 
ze dne 10. Hjna 1929, j-ímž byl- žaclobce prohlášen j"ko dílovedoucí za 
povinného po.ji-štěnímod 1. července 1923 do 30. června 1926 podle 
zákona o pensijním pojištění ve mění zá!k. Č. 89/1920 a. zá!k. Č. 26/1929 
Sb. z. a n. Tím, že dotčená úřadovna přij.aI.a žalobce k p-ojíštění, jest 
i pro ;pro soucly závazně rozřešena otázka pojistné povinnosti žalobc2 
za uvedenou dobu a netřeba tudíž sondL1' ZJkoumaN otázku, jak se od'
volatelka neprávem domnívá, zda žalobce v té době skuteoně vykonálval 
prácedHovedoucího či pouhého střihacče (roZlh. Č. 14631 Sb. n. s.l. ža
lobce se domáhá zaplacení jednak polovice pojistného, t. j. č,c,stky 
2.347 Kč 70 h, jednalk částky 311 Kč 75 h Jacko palovi-ce 19J.i% při
rážky k pojistnému, a to v obou připadech za dobu od 1. července 
1923 cio 30. června 1926, a vyvozuje žalobui nárok z předipisu § 64 zák. 
č. 26/1929 Sb. z. a ,o., podle něhož hradi zaměstllavMe'l z pojistného 
polovinu, kterou však žalobce zaplatíl za žal-ovaněho zaměstnavatel-e ze 
svého. Jest r-ozhodnouti, zda pro předpis § II dotč. zák., podle něhoí 
j-sou nepl-atná ujednání, která by omezova-la nebo vylučovala pl"tnost 
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řečeného zákona v nepro-spěoh po-jištěnclJ, je,~ žalované družst,,? pO,dle 
úkona povinno zaplatití za dohu shora~:,znacenou po-Iovm~ .poJ1.~tneho 
. přiráŽiky k němu či nikolliv, a zda tudl;z Jest povmno k n<vlIrade .wve~ 
~en-ých částek, jeŽ žalobce POjišť?vacímu ústav-u již z,ap-Iatil" OdN'ola~1 
sDud nesdíE názor prvého soudu, ze tu .lest povinnost zalovaneho k ~a
hradě. Se zření.m na 10, že žalobce převzal dcYhodou sje<:lJn<vnou .pred 
pocláním žádosti žalovaného .za poji.štěnf .~a!obce téŽ. za dobu sho;a 
uveden-ou závazek, že celý naklad na P?ps,tem uhrad~ .. ze sv-eho, a ~: 
p-ojistná povi,nnost nacstala te:porve vymerenum z 10, r~Jn-a 1929, tabe 
jde o n-áhracdu polovice pojistných příspěvků za, pOjlstnc;u dohu {}~ 
1 července 1923 do 30. června 1926, nutno hledl'c na l'huty vytčene 
,: §§ 12, odst. 1, a 67 uve~. zá!k. ;P';kl.,c,dati nárok ~na ná!~racdu z o~o~ 
částek za promlčený. Je sIce mozne podle § I? reč. zac~. dI?dat~c~e 
provedení .poji,šlění za dobll' celkem 6 let nazpet, buide~I'lroJlstne za 
celou tuto d'obu zwpbceno, ","š<vk pro mlelou prom)če~l lhutu v § 67 
uveď. zák. stanovenou k předepsání pojistného nutno pr,,:~~~ '~ISoL1'ZO'":,t1: 
že za diobu tří let, počítaje naz!p_ět od .přihl,áiŠk~, lze pOjlstenl P!o~esy 
i proti vůli strwn, kdežto za dO,bu~~lší,:h ~, le: len tehdy, z",~lah-~ ne
která ze stracn sama dobrovolne pOj1stne pnspevky za -tu~o dobu, trebas 
byly promlčeny. Je-li tomu' t"k" nepř~čí s~. zá~onné~,u::ack~'zu §,! 1,.z"k. 
o pens. poj. dohoda stran o nllhr~de pO>Jlstny.oh pnspevl~u oS pnrazkou 
pouze žalobcem a není proto uvedená dohoda n'1pl'alna podle § 879 
ooc. zák. a nel~e se ani s úspěohem domálh"ti nároku. pod:l'e § 1O~2 
obč. zák. neboť ža-Iované družstvo nemělo zá!konnoul ;~'o.vmoll'olst z~pl-atlŤ1 
samo- pr-~ml.čené poji-stn-é příspěvky s p-řiáiJkou. UČlml-lll t-ak z,alobce 
sám, nevynacložil tím nákI.ad za žalovaného zat;'-ěs:navatele a nem proto 
j'eho nárok odůvodněn. Kdyby bylo zažal-ovany narok po-sU'Zovat~ s ~le
diska náohrady škody, byl by nárok proml-čen pod!le § 1489 ubc. zack., 
ježto byl výměr o pensijní povinno.sti vydán .roku; 1929, a ža'lobc~ s: 
domáhá náhrady žalobou, kterou podal teprve roku 19-35, t:,dy po ~ply 
nutí tříleté lhI1ty promlčeci. Posoudi·l proto prvý soud vec mylne po 
právní- stránce, vyhověl-li žalobě. 

N e -j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol2ini žalobce. 

o ů vod y: 

Nižší soudy zFstily, že výměrem úřadovny A Vše(ý~ecného pensij
ního ústavu' v P. ze dne 10. ří'jna 1929, Č. I. 30643. byl z~lobceve svem 
z3Jméstnání II žal'Ované firmy uznán za poji1štěnílm po'Vinného za ·dobu 
ud 1. července 1923 do 30. "června 1926 a že bylo- prohlášeno, že jest 
na poj'istném zacplatitičicstku 3.240 Kč s 5% úroky o.d~ ;~ne spla-~nostI 
poji.stného, clále že celkovou č<iJstku 3.989 20 h ,za:rlaŤ11 zalobce se~o
vvm sl.ožním lístkem dne 14. ř1Jna 1929. 1 ento vymer nabyl mOCI .prav~ 
a"jsou jím vázá.ny soudy (rozh. č. 5804. 8286, 8~43 ~ j. Sb .. n. s.). N~n': 
dále sporu o tom, že žalobce vstoupIl do sluzby zal?va~e hrmy dne 
5 září 1921 Podléhal-li žal-obce penslJll1 povamosl1 JIz ode dne 1. čer
v~nce 1923,' bylo ovšem povinnosti ž~lova'i1é fi.r;uy přio~lásit} ho u p,ř~
slušného nositele pojištění do 14 CInu po za!pocetl sl:uzeblllho pomelU 
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s§§ 73, odst. 3, nař. č. 138/1914 ř. z. kter' ". 
c. 89/1920 Sb. z. a n) a od 'd'!' .'. ,y .nebyl zmenen za'konem 
N h 'I . , va e I pO]ls!ne (~ 34 u d ' 

ev,! ~ove-Ji zaměs,tnava'lel, povínnoMi odvé . '" .. ,ve. ~ar. a zák.). 
pO'jlstenec oprávněn, nen<tstal-H dosud .. sl! p0F;stne, byli zal'Obce Jako 
něho povinné úhmné po'i'Stn' ,,'. pOjlstny,pnpad, od'Vésti na místě 
na ně'ho připadající (§ d8 "'~,S~ ~ada,Í1' n:" zwmes-tn'avateli náhra'clu části 
zeném případě není, ani s' orn' . v' ':,ak. c. 26/1929 Sb. z. a n.). V sOu~ 
tfkwj'ící se svrchu dotčenf diO;' ze ,zw~o~a~a hrma ~,~odvád'ě!a pojistné 
tvrzeno ani prokázáno že do Yd a ze za -o 'ce truk UCllllll, w dále nebylo 
nastal pojistný případ 'Avšak t t ne ~a!,,~avení pojistného žal'obcem Již 
ve spojitosti s ustanov'ením § 6r~v~~JIS~~COvo o]"rávn~n'Í jes't vykládati 
§ 68, že pojilštěnec jest oprávn'ě'~ od z,a't:' Je~,UlZ ?asvedčuje jiiž doslov 
městnavatele, totiž za něho N b I,~es I' P?ystne »n- a mís t 0« za
odivésti pojistné zvláště 'I<cľ : :' y - I tudlZ zaměstnavatel povinen 
jistné uhaslo pr~mlčením (§' Y6,z7 p'r,:vo ,nko)slte!e, vpoji.štění před-epsati po-
't' ,. rec. zal muze sIce '''t V 

VI I pOJ"stné aby se tak oh, "1 'd v·" ',' pOj liS, enec za:pra-.. " ' ,ram pre skodou J' e' b 
pOj1stneho při dodatečné přihl", ,'" ' '. z y mu neodvedením 
ollls!. 5, a § 12 "'olcV z"'k ,,'kascet mkohla vz, mknoulJ z UlS, tanovení S 5 

u . ""., avsal v aJ ove t ,v, d'" ..J , 

za zaměstnavatele n'e,b.o.t' d 'd' .m'0 pnpa, le neledná POj,jMěnec 
v ,ne'O' 'va' ,1, pOjl'stné 11 "h 'v 

mestnavateJe nestíhá po'Vinnost za ,I ",' .. a J,e o ml'ste, kclyž za-
N, áhmdy Se nemuže pOJ'ils'tď t kP a:l,lJ P,?Jlstne promlčením uihaslé. 
I ' . enelC v aJ Ovem pr"padě . d " . 
avaJe se na U!stanovení § 1042 b v , . " 'am omanatJ, odvo-
měl zaměstnava'te! učiniti' s' d~' c. ,~"'k" Ježto ne:lčin'il náldad, který 
p:omlč~j e podJ.e § 67 zák. ~m2~/1ge2~ru S Ol1a. Pravo pr,:de'P~~ti pojistné se 
nehlO' zal<on" pod'le § 35 ll' v 138/ b.~. a, n. a predo uClUností řeče-
1920 Sb. z. a n. ve třech ar t h, 1914 1. z. v doslovu zákona č. 89/ 
odst. 1, dotč. z~k., dří,ve § ;4

ec 
. Od dle d,?" sp I Mn, os-tJ pojilstného (§,66, 

Sb )' v' 11Ive . naf. v d'oslovlll zátko • 89/ ' . , z, a n. a Je~to v s'o'U'zen' "dv. , . na c. 192!) 
ji~tnou dobu od' 1. července 19~~' d~II~~ I~ Jde o' po.Ji'stné splatné za 1'0-
pnh.J.fží-li S'e k ustanovením §§ 65 o cl i cervna 1926, bylo toto pojistné, 
v clen dodatečné přihlášky (13 zář~ t~2J,)' ~., 56, ods!. 1, téhož záJkona 
byl'o ovšem zabráněno, ab t~t ".: JIZ promkeno. Stranám ne .. 
z~choval'Y přís:pěv;kovOUi d,o,bu o t20j~~n,e z~:pravJ!y,v aby ta:k žal:obci 
(,zaJov"ná firma) ne,byl k t (§ . tc. zak.), avsak zamestnavatel 

" 'V V - omu povmen a prot 1 -1 ,"" 
J1mz se z:alobce zavá'za,} celé onO' po'j t'~, h- d~ .1e ze u)edlnanl stran, 
za neplatné podle § II dolč 'k ' ] s ,ne u ra Ih ze sveho, pokládati 
čena pl,atnost zákona v ne r~':' ěc~na till,? ,~ebyla, omezena nebo vy-l ou
o.dvol'acího SOUdiU není, tUd.PI"v P, . ,PO] Isknce (za'lobce). Právní závěr 

z plavne m:yllfly. 

čis. 16510, 

Otec není zavázán pečovati o. sv' d't' ' ' 
lez,?e zaměstnání Gdpovídající SOC'á':n} e do. te doby, dGkud dítě nena. 
zpuS()bilost dítěte a mo.žnost nal' \- tmu post~~~ní otcovu. ROzhoduje 

ez I pramen vyZtl(}', 

(Rozh. ze dne 18. li:stop.adu 1937, Rv II 812/37.) 
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žalobu, jíž se žalobkyně - J11"nželská dcera žalovaného továrníka, 
dvakráte fO'z'loučen-á, here,čka - domáhá na, ž·alovaném otci mi,mo jiné 
placení d'ů,chodu 1.200 Kč měsíčně ja,ko výživného, zamítly s o u cl v 
vše c h tří s t (} 1 i, 'O, ni e j V' Y š š í s o u d z těchto 

d ů vod ů: 

Jde o otcovu povinnost starati se o výživu dítěte podle § 141 obč. 
zák. Tato povinnost trvá do té doby, až se může dítě samo ži'vili, a 
zaniká dosažením této ;;působil'Osti.. Pod,Jce zji,štění nižších soudu byla 
ža,J.obkyně zwmĚÍstnána j<tko vychovatelka, vedJ,a se svým druhým man
želem obchod a ptl'sobila jaJko nerečlka. jesHíže nižší soudy z tClho uSQU
clily I že nabyla způsobHosti S'ama se živi,ti, pO'soudJily věc '~práv,mě. Ani 
"ct:ravotníslav nevylu:čuje její zpusobHost k .práci, a nebylo prokázáno, 
že žalobkyně nepřijala místo vychovatelky wni I<wncelářsiké pracovnice 
u ÍÍlrmy A. v B., které jí bylo podlle zjíištění nižších soudu nabídnuto 
vážně a na Irv,a,lo a jež mohla nastoupiti,. ZáJkon nečíní záviSlým nárok 
clítěle na vý,živu na tom, zd'a najde zaměstnání odpovíldajkí soci,áIlnímu 
pos,tavení, otco'vu, a 'nez<ťva:zu:je otce pečoV'wti o dí,tě do té doby, dokud 

,elitě takovéto místo nebo zam:ěstnání na:lieme, Ro~hoduje tu způsobilost 
dí,těle a mlYžnost nalézti pramen výživy a tu žalobkyně má, jak jest 
i z jejlíhlO' dfívějšíhn působení pwtrné, jestliže odmítla naskytlá se 
místa, nemůže z toho vyvozovati: povinnost. žalovaného pečova,H .Q ni. 

čís. 16511, 

Smluvní po.jištění odpovědnostní. 
Pojistnikovo opominutíd-omáhati se u soudu svého nároku z po· 

jisiné smlouvy o odpoV1ědnostním pojištění ve lhůtě určené pojišťovnou, 
odmítající hraditi škodu vzniklou z pojistné příhO'dy, nemá vzápětí 
zánik zákonného zástavního práva příslušícího po§kozenému. 

TO' platí i při pojistnikově porušení oznamovacích závazností ulO'
žených mu pO. nastalé pojistné příhodě, splnil-Ii ony oznamovací zá
vaznO'sti poškozený sám, 

(Rozh. ze dne 18, Hs,tc;padu 1937, Rv II 863/37.) 

Sro,v. roZJh. Č. 15610, 1533-9 Sb. n, s, 

zato~bce, který byl p'oskozen <l!utomobLlem patřícím josefu j. - ,pra
vo,plain.e ocl8O'uzen'éml! k za-placeni 27.65'1 Kč 80 h s přís!. žwlobci -
a jenž pro U'vedený nárok exekučně zabavil a díwl s,j přikázwti pohle
dá'VkU! joseta j, proti žalo'V'amé pojišťo'vně z pojistné příhodry, se do
máJhá podlcUllžnickou ž"loboUl pod'le § 308 ex, ř, na žalo'Vané zaplacení 
uvedené částky, c;mezené za s:poru na 24.333 Kč 60 h s přílsL S (} u d 
p r v é s t o li c e mna,1 padl'e žaloby. O ů vod y: Podle § 127 zák. 
Č. 501/1917 ř. z., tehdy platného, ipřílSIUlM při Odipovědnostnílm pojištění 

II 
'I I, 

r 
I 



- Čís. 16511 -
1502 

poškozenému zákonné zást"vní právo pro jeho nárok na odškodnění vůči 
pojišťovně. To odpovídá, čL 17, odst. 4, všeob. poj. podmínek. Dotčené 
z<ikonné zá.stavnf ~rávo ~zniká nepochybně již samým po'škozením a je 
proto pro Jeho eXistencI .~ rozsah nároku, vůči poji,šťovně rO'lhOdující 
s~av:. ktely, tu byl v, dobe škodné události. Účinek zástavního· PTáva 
zalenprave v,:?m, ze oprávněný z něho nemůže býti z,krácen di,&po
SlvCem} m,ezl

v 
ventele:ll čl dlužníkem, že tedy musí býti; zá1konrné právo 

pred~ffi' zmseno, nez by mohl věřitel dlužníkovi účinně platiti aspoň 
do~ud ° z~stavním právu ví (§ 294 ex. ř.). Podle čl. 17, odst. 4: všeob. 
pOJ. p~~mlnek lze platiti pojištěnci na účet nároku třetí poškozené osoby 
skuteene Jen teh~'y', 'J'e--h prolkázán její souhl'as. Je zř.ejmé, že i jin,"ké 
dl'srosl'ce mezI ventdem a d'lužní,kem jsoU' na újmui uvedeného z<tstav
n·íh~ P!á~.~. vyliQ'r;čeny, vždyť právě pl'acení jest pravidel'ným a nej
o'~ravnenejSlm z,pusobem, jímž se pohledávka ruší (a'rg. a maiore ad 
n~mu's). ž"lovaná, jak jest zji,štěno,. byla uvědoměna o úrazu hned po 
nel':, o, naroku ž~lobcovu' vědiěla aspoň již od srpna 19'32, a n'ení proto 
olrravnena zbaV'llŤ!. se povmnosti k náhradě škody výzvou podle čl. 19 
vse~lb. y~]. POdl:lllfiek, ;asl"nou pouze pojistníkovi, s účinkem i proti 
op'ravnenem~1 -posl~oz~nemu. Tamlul :podobnou výzrvu nezaslalia, a's,poň to 
neplyne, z, predloz:ne korespondence a z přednesu žalovan'é, a pouhé 
uvedomem jeho zaslupce o tom, že ža'lovaná odmítla dopisem, zasl a
nrnl ]os:fu K. ~rý!i .'pojistný pfipad, nemobllo by ,stačiti. Zmše'lli po
v~nnosh zal~vane vuel Josefu J. nastalo proto pouze s výhrad'Ou zá'stav
~J'ho prava z"l'Obco-va (anaL § 5,1 'knih. zák). Bylo' proto uznati· podle 
z~lobr.O.d' vol ~,cí . s o!"d z~mi;jl .. ~~,lobll. D ů vod y: Od-volání' je 
pnsvedcltI ve stezelnl otazce, ze P0Jl'sto'Vua pro poruišení čl. 14 15 
16 a 17 všeob. pojistných podmínek odmítl" Josefu J. dopomčený~. dlo~ 
plsem. krytí z oné nehody, vyzva'vši hlO podl'e čL 19 lJIvedených poj. 
~odmmek aj, 20, ~d~t. 2, záJk. č. 50!/Hi17 ř. z., ~by.d? 6 měsíců po
d,,], na nI zJl'stovacl za,l,obu,. Skutkove okol'nostl, tykajl'cI se tohoto od
mítnutf., zejména odes}áníl dropi,su\ odipovÍ'dajícího fonnou: náležitostem 
čl. 19 všeob. poj. Ipodmfnek, zjisti'! n,a:padený rozsudek a odvol!acf soud 
bere je za podklad svého rozhodnutí. Má~1i ža,]lOb!ce zákonné záJstavní 
právo podle § 10 autom. z<tk. na poji'štěll'é čirstce, jest jeho, právo akces
so;ickéa. př~'d1pokláclá jsolU'cnost pohledávky. Není.]j pohledávky, ne
ma-lil :pojlstmk nárokU! fila pojilstnou nirhmdu, neexistuje "ni' žalobcovo 
zirslavni práJvo. Josef J. nepoda,]' zjišťovací žaloby v půJ.ro,čni lhůtě na 
pojišťovnu, ač byl k tomu vyzván hledk na ustanovení § 20 zák č. 501/ 
1917 ř. z. Nárok Josefa J. z oné poFstky ulhasl, proto zani'klo i akces
sorni ",stavní právo ž<llohcoV'o. Ustanovenl. spe'ciá'llliho předpi:su § 51 
kn. zák. n'el:ze na tento právní závazek vztahovati, neboť seopirá o zcela 
jiné předpok].acly právnfch poměrů. Ani § 294 ex. ř. není dotčené zá
sadě občanského, prá'Va na újmu. Podle § 1396, prvé věty, obČ. úk. smi 
dlužník pladti jen pO'stupni:ku anebo. lá-stavnímu věři,teli a nikoli postu
piteli. A podl'e druhé věty § ]396 obč. zák, uznal-li pohliedávkU' vúči 
pocti'Vému příjemci za pravou, jest zavázán uspokoji,ti jej jako svého 
včřiteJ.e. Zálkaz pla·cení neznamená zákaz jakékoli další disposice. Avšak 
v souzené věd nefde ani o nějakou disposici, n)'brž o nárok pojištěného 
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z pojistné smlouvy. Rozhodnutí o právním zákia~ě a ~xiste~~i ~oji'stné 
smlouvy nelze pokládati za volnou dispOSIcI. Nes].o anI" o l1ť'pke n~do~ 
volen,é pletichy na úkor pojištěného, ~ýhrž o právo pO]lsťovny zalo,ze~e 
uzavřením pojismé smlouvy. Am z teto sml'ouvy, am .. ~ .. u'stanoven~, z~~ 
kona Č. 501/1917 ř. z. nelze vyvoditi yovmn?~t P?jlst?vny ,oznamltl 
podile § 20 u'Ved. zák. i pO'škozenému, ze odmrta pO]lstne kryÍl. Z uve
dených důvodů bylo odvolání vyhověno. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsude'k soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Ze zjiště,ní nižších soudu p].yne, že žal'~va,ná~?Fš:ovna do:~i,sem ze 
dne 20 zMi 1932 ve smysl'u čl. 19 uvedenych pO]lstnych podmm"k pro 
poji'ště~í povi'nného mčení (§ 20, odst. 2, zák. o poj. smlouvě ze ~ne 
23, prosince 1917, Č. 501 ř. z.) vůči pojistn,íku JO,sef~,J. :,a:mltla 

nárok na ni vznesený. Opomiillul-Ii poté PO]llstmk.;;: ,meene l'~ut~ do
máhaii se svého nároku u soudu a byla-II proto pOJl'sto.v~la po.~.le ~I. I? 
všeobecných poj. podmínek zproMěna záva~ku ,~ pln~m, pops!mk~vl, 
není to ještě na újmu ža,lobcovu. Tím nez.amklo, zakonne zasta~n: pravo 
po š k o z e n é h o, jak bylo podrobně oduvodnen? v rozh?dlll~tr :,:.15610 
Sb. n. -8., na něž se :s,trimy pro stmčno,st ,o:cl~azuJI, ne?ot nelvyssl s,'oud 
nemá v sOUl2eném případě důvodu odehy~,lI s,e od, zasady tam vysl~
vené. V .rozhodnu/Ič. j. Rv II 410/35-1, j~hoz se .z~lovana k podpo,e 
opačného n<izmu dovol'wvá, nebyla tato otazka vyresena. 

Zalovaná ani netvrdHa, že by se byl,o stalo zamítnutí nároku prímo 
vúči poškozenému způsobem vyhovujílCÍlffi' čl; 19, všeob. pOj., podml~:k 
a velícímu: (§ 22) předpisu' § 20, odst. 2, ~ak, c, ?0!/1917 r: z., takze 
jest ,s hlediska dotčených ustitno'vení be~vyznamny jeli ,d'OPI'S . ze dn,e 
26. říojn" 1932 za,sl-an,ý priuvnímu zástupcl z,a~o,bcovu. ~ t.echto ,uvah vy
plývá, že při správném prá'l'ním posolll~e~1 j.esl d~~olam v ot~zce, ~te
rou dovolatelova odpů'rkyně s·ama ~a:,yva jeho p~~em,. o~uvod:neno. 
Hledíc však na: nflmitky přednesene za'lo,:a~o~ v nzem pred pl~O'~ 
stolicí a na vývody uplatňované v odvolam I v dovo!'acl odpove.d:, 
jest ještě dodali toto: Právní názor žal?~ané, .. že ~ ok<ťmzlku, kdy dos!o 
k pojistné příhodě, nebyla pOvmna krylI pO]lstmka. Josefa J., jlZ zdu: 
vodu: Ulstanovení čL 14 až 17 všeobeenych pOJl'stnych podmmek, ~en~ 
správný. Stačíť poukáz'"ti na to, že tu:. šlo. vesm~s 10 P?'v~nr:.0slI ulo,zen~ 
poji,stníku až po n<ťsblé přihodě pOjl'stne,. twk~.e ]~ zr~]me pochybeny 
závěr který žallOvaná při tom činí, že pry pOjlstmkovl ani v. o k a~ 
'Ol Ž i k II po- j i st n é při, hod! y nemohl vůči pOlj'i'šťovně vzmknoutI 
žádný nárok Vzni:klla-Ii pojistn?y příh:odou ,náh'r~ďní r:;ohled'~vka 1'0-
ji'smíkova pak byla ihned posŤlzena ukonnym zastavmm pravem, p;o 
nárolk pO'§l<ozen@ho ža,lohce. Tímto zástavním ,prá1i'e~' byl nejen ehr!nen 
žal,obcuv nárok proti účinkům pojistníkova opommu.!1 podll,e čl. 19, vseob. 
poj. podmí'll'E~k (§ 20, odst. 2, zruk. č, 501/1917 L z.), ale I zalobce 
jwko po'škozený by-I oprávn,ěn, aby sám po ,~řípadě ~plnil p~vmno.su 
uložené poji,stuíku v čl. 14 a n~sI. vše'Ob. pOl. podmmek (VIZ roLh. 
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Č. 1\5339 Sb. 11. s.). že by jim žal'ohce nebyl closlál, žaloviJmá v dovo
lad odpovědi ani netvrdí a ze zjištění ní·žších souelů jest zřejmý opak 
Tomu n.as.věclčuje zejména také dopi·s prál'níiho ",stupce žalobcova ze 
dne 21. září 1932. Jes·t tedy v sO'lIzenbm spom nezáva.žné pome to, zda 
právě poj'i'stník splnih tyto povinnosti. Námitka žal-ova.né, že pnjistnílk 
nezaplatil první, pojistnou p.rémi.i v době pojbtné příhody a že již tím 
byl'a pojišťovna pmsla povinnosti k ,pllnění, jest pro posouzení věci 
v tomto. smě·fU bez významu, ježto žalovaná poji.šťovna prémii' tu včas 
snudně uipllao!ňovalla, ani·ž se jí před pO;jÍ'slnou příhodou' vzda.la (čL 10, 
odist. 3, pos·1. věta, všeoh .• poj. podmínek), j"k je zřejmé ze spisů 
okresního soudu v O. C IV 2724/31 a E V 2775/32. 

Není důvodná též výtka žwlovllmé, že se žalobců'v nárok na útraty 
exekuce E VI 1777/3·5 (spráV'ně E VI 1076/35) v částce 199 Kč 99 h 
neopírá and. o § 127 zák. Č. 501/1917 ř. z., a·ni o § 10 zákona Č. 162/ 
1'9.08 ř. z., jak vyplývá z předchozích úvah, neboť nejde lu o samo
statný "úrok a žal·o'Vaná oelůV'odúUlj'e v podstatě tuto výtkll zalSe jM 
poukazem na to, že pnji,stcník po:hled'árvrk!u vů:či: nÍI neměl. 

čis. 16512. 

Význam neplaceni úroků hlavním dlužníkem pro otázku, zda byl vě
řitel liknavý (§ .1364 obč. zák.) ve vymáháni dluhu, byl-Ii věřitel podle 
úmluvy s hlavním dlužníkem oprávněn prohlásiti pro případ nevčasného 
placeni úroků celou pohledávku ihned za splatnou. 

(Rovh. ze dne 19. /i!stopad'll' 1937, Rv II 199/36.) 

Žaiující Spořitelní a záLoženský spolek ve V. poskytl Jos.etu Š., ma
jíte·Ji poH'y ve V., roku 1922 záPŮÍ'čky na tři' diluhopi·soy v celkové č"stce 
30.000 Kč. Při spl.atnlQsti uvedené zápůjčky mIm 19>26· pone-chal. mu 
žalobce pO'skytl1'Ultou zápůj.čku na jehO' požádání! na další čtyři· léta a 
rovnH fOlku 1930 poskytl žalu~Í>Cí spo!.ek Jos·elu š. tutéž z1Í;půjčku znovu 
na další- čtyři léta, vystavil' vždy nový dllulžní úpis, po·sledni ze dne 
4. břewa 1930. Podiplsoem dl·u·žního úpi'S:lI ze dne 4. března 19130 i dří
věj'Ší,ho dluhopí.su z ro'loUl 1926s'e žalovaný z<Lvázal' pm případ úplného 
nebo čiÍJsoteóné!w nesplnění dlužníkem v dluhopise převzatých závazků, 
že j-a;ko rukojmí a plátce splní rukou: společnou a nedí.lnou s dlu'žníkem 
jeho zá.vazky. Proti- žalolbě, jíž ·se žal1.ljkí spolek domáchal· n·a žalovaném 
rukojmím a plátci zapl\Olcení 30.000 Kč s přislušenstV'ím, n<lmHI žalo
vaný mimo jiné, že se přes to, že by ta pohledávka žalují'Ciho spolku 
proH Mavnímu dlužníku již dáJvno splatná, žalobce nedomáJha.1 na Mavnfm 
dlužní,lou z<Lp],acení d'luhu, že touto liknavosU žaolobce zavínil, že žalo
vaný ipro majetknvý stav hl.a'Vnílho dlužníka nemůže uplatniti úspěšně 
po'holedávlm proti němu a namHI' proto k započtení vzájemnou pohle
dáV'ku ve výši zaža'!ované:ho námku. S O· ll> dl p rl' é s t o I· i c e Ulznal 
podlle žalolhy, nell!zn.av k započtení namí.tanou vzájemnou pohledá'Vku 
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po právu. O d vol a c í s o u d ji .uznal po práv."; a z~mítl ž~lo?u. D ťJ~ 
vod y: Po právní stránce je prvy soud spravneno nazoru, ze zalovan~ 
při uplatňování svého ná·roku na ná'hnJdiu škody pOdl,e § 136~, poslelhll 
věta, obč. zák. má do'ká.zati jen, že se dlluh slal v mClte dobe spl!atnym 
a že věiitel jej n·a hlavním dlužníku nevymáhal, neboť i podle výkladu 
v KlanO'ově KomeníMi k § 1364 obč. zák. jest věřitel povinen pečovati 
a ni.čeho nez8!nedbati, aby dosáhl uspokoj'enf od hlavního. dlužníka, aby 
nemUlsi>l dokročiti na rukojmí (podle wzh. Č. 7699 Sb. n. s. i na ruk·ojmí 
a plátce). Tato věřitelo'va povinnost má v zá:pětí, že je věřitel, rllko
jmímu odpověden, když rukojmí j~st věřit~l,?vou l!~navostí zkrácen ve 
svém po.sližním n<irolou proti hla~lllm'W .dl~zmku. Vent~lova h~navost tu 
jest, když s vymáhámím P?hle.dlavky ~aha, ~ Je b~z~yznan:'~~' :zda. za
vinil takovouto hknaV'ost, Ci mkoh. Vah'avos, s·e tyka vymaham pohle
dávky, kelyž po spl·atnost; pohledávky ne~'P0:n.í:nal h;ned dl-užník~ a ne
žádal zaplacení od. rukojmích. V souzenc veCI Je clenskou· ,1o~'I.z·k~u " 
v~pisem z obchodnkh knih žalujícího spolku a podl,; vYP?v.ecll sve,dka 
Josefa Š. zjištěno, že v l,ete~h, 1928 <rl 1929, hlavni' dluzmk jose" S. 
nezaplatil dl·u.žné úroky, nýbrz ze Je zaplahl az ,29. cervna 1930, ,:v~ak 
ne ce}é t",kže zůstal dlužen nedopIaltek 312 Kc 50 h. podle dluzmho 
úpisu z~ dne 4. března 1930 se v takovémto případě sta~~ ih:ned spl~t
nou> celá ještě dlužná částka· zápůjčky Jo s úroky. NeJ'pozd,eJ~' vsa.~ mUSila 
splatnost na,staH dne 31. prosince 193.0, kdy hlaVnI dluzmk opet neza
platil splatné úroky a zůstal je dl'lIže~ celý ;ok}931. Není tedy po~ 
chyby, že splatnost nastala a hm I po·vllll'nost zalu]l'clho spolku plynoucl 
z § 1364, poslední věty, obč .. záJk., a z Uls.tamv?uí §§ ?I, IH'9):~2, 33 
stanov, toUž nejen sledovaŤ! stale majetkove pomery dlluzmku, ale 
i v případě nebezpečí a oh~ožení zápůjčky ihned učiniti, potřebné kroky. 
P.roto si žalujicí spolek vyhradil také v dlužním úpisU! ze dne 4. hořema 
1930 jedmk pTávo pí·scml1ého vyzvání dlu~nlka kdykoliv ok za,placení 
do čtyř ned'ěl pn doručení vyzvání, jednak že nastane lhnedspla.tnost 
celé z;'půjčky, nebude~li dodržena splá·tka na jilstině 'nebo na úrodch 
(v souzeném případě tedy jen úroková splánka), jednak v případlě zhor
šení majetkových poměrů dlu.žníka právo výpovědi na· čtyři ned:ěl:e a 
dáti pohledávkUl knihovně zajisti'ti. Poněvadž spolek nepouh] <Ln·j· Jed
noho z uv.edenýoh svých oprávně'ní, 'lest odůvodněn závěr, ~e ,n,edb~,l 
svých povinno,stí. Mimo to vŠ'ak má odvol·ad soud za dokaz<.ln,o, ~e 
v druhé polovici roku 1930 a· ještě roku 1931 byla pohledavka zalujl
cíobo s:pol·ku v celé částce dobytná proti hlavnímu dlužníko·vi. Nehledíc 
na movilté jmě·ní nastal}o další zadlužení ·nemovHé:ho jeho majetku 
15. květn.a 19:30 částkou 120.000 Kč, pak bylo vloženo d.alšíi právo zá
stavní teprve 24. února 1932 pro pohlled'ávlou asi 10.000 Kč, 25. března 
1932 bylo z.aznamenáno právo zácst·avní· !pro 11.318 Kč 55 h, 23. června 
I[132 pro 1.597 Kč 30 h, 23. února 1933 pro 50.00.0 Kč a žalujíd spolek 
te,prve 28. března 1933 zajisti'l sovou pohledávku. Hodln·ota nemovitého 
majetku hla'Vní,ho dlužníka Josefa š. hyla oceněna roku 1929 na 
610.500 Kč, svědek Jan M. oceni]' jeho zásoby v letech 1930 a 1931 na 
400.000 Kč, podle zprávy vyrovnacího správce v snpnu 1932 byly ne
movitoMi se zásobami a zařízením oceněny na 226.274 Kč 10 h a v dra-
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žebním hzení ~. srpna 1933 na 344.435 Kč. Kdyby se tedy byl žalující 
spolek v druhe pOlOVICl 1930 nebo roku 1931 postaral o knihovní za
jištěn! své p.oh.l'ed<á:ky a kdyby !:>yl vedl exekuci na pohIedávky Jo
sefa S. a na Jeho zasoby, byl by dlO'šd úplné úhrady. Z toho je zřejmé 
že. by. byl. ž"'lujid. slPol'ek při náležité bedli'Vo.sti dosáhl úplného uspo~ 
ko~enJ s~.: 'Pohle~avky z maj'e~ku hla",ní'~o dlužníka a· že ža,lovamý by 
ne!:>yl, pnsel ke skode. ŽalUjlCl' ·spolek vSaJk ani před vywvnáním, ani 
p? v~r?v~adm řizení neddal nic na úch~,mu své pohledáV'ky, ač sám 
pnlhhsd urokovy nedophtek ve vý'Ši 5.245 Kč 20 h nehledí'c na za
mýšlený postup pohlledávky Josefa Š. 20.000 Kč. Pro úplnost se pod'o
trká, že tvrzení žalujídho spolku, že nebylo o z"'placení úroků v letech 
1928 a 1933 obav, poněvadž prý mél Jo,sef Š. za obcí V. pohIed';fuvky 
~ souhhsl'l, aby z výnosutěcMo pohledáve'k byl'O spolku z"'pl'aceno co 
Je dlužen na úro'CÍloh, nk nemění na tom, že ve- skutečnostil nebyl.y ú-~oky 
včas zapl",:eny, a nebylo an! tvrz~no, že b'y byly úroky vyžádány od 
obc; V. a. ze by byly pohled<avky S. za ObCl 'spolku postoupeny, a:nebo 
J",kym zpu'sobem vůbec byly tyto pohIedávky Š. zajištěny .pro spkttné 
úroky ze z"půjčky. Nemůže tudí,ž toto nedostatečné tvrzeni nija'k o~pra
vedlniti Hknavost ~pol,k;u:. 

N e j v y Š š í s o II cl ne'Vrhověl' dovO'I:{mL 

Důvody: 

žalobce vytýká,že nebyl připuštěn dúkaz o jeho ·tvrzeni že o za
placení, úroků v letech 1928 "'ž ] 933 nebylo obO!v,protože h{avni dluž
níl~ Josef ~. měl pohledávky za obci V. za každ'oroční, dodávky mate
n~!u: a prac: a soU!hlws,,]' s tím,wby bylo z výnosu' jeho pohledávek ža
lU~l·clmu dmzstvu· splaceno, co byl, d!lužen na úrodoh. Nezálež, však na 
tom, ula žal'ujíd d'mžstvo mělo nebo mohlo míti dúvodné obavy o do
bylnost úroků, neboť při úrocich šlo celkem jen o poměrně malé částky. 
Vý:;na~ ne:plac~ní úroků hla'vnim dlll'žn:íkem je docela jiný, totiž zda 
z teto hkn·avos!J hla'Vního dl'wžnika mOlhlo a mělo ža,jujíci družs,tvo usu
~ovati na to, že se majetkové poměry dlužníkovy zhoršoval,y tou měrou, 
ze hy 'o;,oh:lo býtt o'hrnženo vymá'hání d1u,žné ji,sUny, a zda proto mělO' 
po:dl.e'prí's]iUlšnéh~ ustanovení dlužního úpilsll' ze dne 4. března 1930 proe 
h!:,s~Í1 celou ~IUlznou sum~ za spl'atnou. S toho hlediska nebylo třeba 
ZJ'Slrtt, zda mel hlmcní dluznilk poMedávky za obcí dosbču'jíd k úhradě 
úrokŮ' a zda byl ochoten posloupiti ony pohledávky žaI'D'bci'. Na mko
J".',[m upla,mujídm nMok podle § 1364 obč. zák. jest, aby tvrdil a pro
b~aI?edlQbyt~?,st postiž:ního n;fuwku, zavínění věřitele podle § 1295 
obc ... z~k. a. pncmnousouvislost mezi tímto zaviněním a nedobytností 
p~,sÍ1zn.Jlhn n~roku (s~ov. rozh .. Č. 9313 Sb. n. s.). Nedobytnost postiž
lllho n~ro,~u Jest me,Zl stmn,,".', nesporná. Zavin'ění ža'lujídhospoIečen
stva zaleZl v tom, ze nepou'žl'la přf.s'l'll'šného ustanovení' dITu'žního úpisu 
a že ne:p'r,oh:lá,sHo ::;l,:u .zápůjčku. za ~pl1alnou, a co nejdříve ji nevymá
halo, kd!yz 'podle zJlstem odvolaJCllho soul(]uh):avn'Í dLužmík, který již ná
pa:dlJJě dlouho prodIéva} s pl,acením úroků za fOlk 1929, neplatil úroky 
za druhé po,Ioleti 1930 počátkem roku 1931. Podle zj!iMěni odvolwcílhn 
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se-ud" , učiněného na zákl'adě výpovědi svědka Jana M., mě].y š-ovy zá
soby difíví ještě roku 1931 hodnotu 400.000 Kč. Jeho nemovitý m"jetek 
byl tehdy za:!fžen pod.]:e vý,pi,su z pozemkové knihy pohledá'V'kou jeho 
manželky 20.000 Kč, Č. :b"nky 110.000 Kč a Spořitelny města S. 
120.000 Kč. I kdyby byl'a v částce svědkem M. uved'ené sn:ad zahrnuta 
i cena nemovÍ:to'sti dlu,žníkovy, stačila tato hodnota tehdy zajisté 
k úhradě všech dluhů v celko·vé částce 280.000 Kč, čítaje v to pohle
dá'Vky ža:lujídho dmžstv:a, :při čemž jest zd'ÚraznHi, že nebylo ani tvrzeno, 
že hy v' té·to diobě tu bylo ještě ďallškh dllu:hů kní,hov:ně nez"'jištěných. 
Je teclyschvá,Hti úsudek odvol:ací:ho soudu, že by žaIujíd dmžstvo bylo 
dosálh-lo úplné úhmdy, kdyhy bylo svou pohledávku vymáhalo ž<rlobou 
a exek!-,d již roku 193], k čemuž pro dlužníkovu liknavO'st s pla'cením 
úroků a podle uvedeného u'stanovení dlužního úpi.su oprávněnO' a při 
péči předpoklád1ané v § 1297 obč. zák. také povinno. Posoudi,l .tedy od
volací soucl sporný pří'Padsprávně též po právní strán'ce. 

čís. 16513. 

Na základě smíru uzavřeného ve .sporu něl<olika žalobců o zdržova
cím nároku podle zákOtlla proti nekalé soutěži, který příslušel podle své 
povahy každému žalobci samostatně, takže každý z nich měl samostatný 
zájem a nárok, aby žalovaný nerozšiřoval závadné letáky, může každý 
z opráwěnýcb vésti samostatně exekuci k uskutečnění svého nároku 
ze smíru. 

(Rozh. ze dne 20. l,i,stopadu 1937, R I 1283/37.). 

VymáhajíCÍ' věři,telka firma Karel S. v P. navrhla, aby jí. byla podle 
smím ze dine 10. března 1932 povoIena exe'kU'ce k vynucení nároku na 
zdržení se povinné firmy užívati leták" a cirkulářů s tvrzením, že vy
o?razená pa:n'céřová pOlklla:dlna ·s betonovou výplní by!.a autogenem vy
palena a betO'n bezhlučně ods1raně'll. S'D II d P Tvé s to]. i,c e vy
hwěl návrhu:. Rek:ll rs ll' í s o· u d zamítl návrh. D ů' vod y: Vymá
hajkí věhtel'ka navrhla povolení exekuce podle smku ze dne 10. března 
1932 Č. j. Ck X 30/31~6. Dotčený smír byl uzavřen mezi. tehdy žalují
cími fi'rmami T., továrnou pokl'aden v P., Karel S., továrnou pokladen 
v P. (nyní vymáhající věřitelkou), a firmO'u K. M., to,v<1!rnou, po'kbden 
v K., s jedné strany a žalov",nou firmúu s druhé strany. ŘečenÝ'm smí'
rem tehdy žalovwná (nyní povinná) se zavá!zal'a všem třem žal:ujídm 
li'rm<1!m a mohou tedy ony jwko cellek podávati podle uvedeného smíru 
:,:"ekuční návrhy a nikoli jen jed,,,a z nich. Nebyl:a tedy vymá,hajíd vě
ntelka sama oprávněna k podání exekučního návrhu, o nějž jdle, a již 
proto měl býti její n<Í!vrh zamí-tnut. 

N e j vy Š š i s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 

Důvody: 

Nezáleží na tom, že bylo 'smir, jenž 'j'e tu: exekučním titulem, uzavřen 
ve sporu zah:á}eném proti dlu'žníku ž",l'Obou podanou kromě vymáhající 
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věřitdky ještě dalšími dvěma firmami, neboť n<irok ža,lobou vymáhaný 
patřil podle své povahy každé !inměs<l!mostalně a všechny tři se cítily 
po§kozenými letirky žallovaného, takže každá z nich měla samo,statný 
zájem a nMok, aby žal'Ovaný dláile nerozšiřovďl záivadné letáky. Domá
haly-li se svého nároku jednou žalobou a uzavřely-li pďk v něm Se ža
lovaným (nynějším dJll!žnikem) smír spoleoně, nezměnilo se tím nk na 
právním významu poměru s dús,l,edky právě uvedenými, to jest, že pro 
kaddou ze žalobkyň vznikl saJmostatný nárok proti žalovanému. Neroz~ 
hoduje proto, zda a proč i druhé dvě oprávněné nepoda,lly exel<uční 
návrh. 

čís. 16514. 

Příčí se dvorskému dekretu č. 277/1838 Sb. z. s. dohoda sjednaná 
mezi knihovním věřitelem a tim, kdo zamýšlí koupiti nemovitost vexe
kuční dražbě, že bude podávati až do určité smluvené částky, a vy
dražl-Ii nemovitost za nižší než za smluvenou částku, že zaplatí knihov
nímu věřiteli jeho pohledávku zajištěnou na vydražené nemovitosti ze 
svého, naproti tomu, že se knihovní věřitel zdrží pOdávání do smluvené 
částky. 

Kdo jedná proti předpisům řečeného dvorského dekretu, odpovídá 
za škodu jiným knihovním věřitelům tím způsobenou podle §§ 1295, 
1311 obč. zák. 

V takovémto případě není potřebí podati zvláštní dukaz příčinné 
souvislosti, nýbrž stačl důkaz, že by se byl knihovní věřitel porošujíci 
předpis řeč. dvorského dekretu zúčastnil dražby a že by byl učinil aspoň 
,takové podání, jimž by byla pohledávka jiného, hypotekárního véřitele 
uhrazena, a že by takovéto podání byl učinil i vydražitel, kdyby nebyla 
sjednána zakázaná dohoda. 

Ustanoveni § 1311 obč. zák. mění zákonnou domněnku § 1296 obč. 
zák. a důkazní břímě. 

(Rozh. ze dne 23. I,i'slopwclll! 1937, Rv I 1684/36.) 

S,DOV. rozh. Č. 4441, 10578, 12500, 15999 Sb. n. s. 

Na nemovi,tosti, z",psané ve vložce Ns. 587 a náležící dříve povin
nému Rudol!u H., bylo vlOženo zástavnf právo jednak pod pol. C 78 
pro pohledávku ž3!lov<l!ného 100.000 Kč s přúslušenstvím v pořadí po
znamenaném pod položkou' 63, jednak pod pol. C 82 pro pohledávku 
žalovaného 80.000 Kč s pČÍlslušemslvím v pořadí poznamenaném pod 
pol C 66. Bod pol C 80 bylo vloženo zást<rvní ;právo za žalobcovu 
pohledáv;ku 64.14ú Kč 25 h s ,příslušenstvím v pořad;í poznamenaném 
pod C 64. Uveden'á nemovitost byla cine 27. dubna 1931 přiklepnuta 
v soudní exekUiční dražbě zah:'ljené na n:'lV'fh první zástavní věřitelky 
T~oké spořitelny, za nejvyšší pod:áni 481.500 Kč Jose!ě I. a Oskaru D., 
každému polo,vid. Ža'l'Obce přilMásill svou kn,ihovní pohledávku shora 
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uvedenou v částce 73.933 Kč 94 h k rozvrhovému roku, vyšel však se 
svou pohledávkou na prázdno. Žalovanému byla pravoplatně :přikázána 
na částečné zaplacení jeho knihIQvní pohledávky 100.000 Kč s phslu
šen-stvím částka 8.671 Kč 53 h. Za exekučního řiz·eni uzavřel' žalobce 
se žalovaným smír, podle něhož žalobce na svou shora u'Vedenou, při 
rozvrhu nejvyššího podání úplně na prázdno vyšlou pohledávku, dostal 
částku 17.500 Kč. Při exekuční dražbě uvedené nemovitosti, proVBdené 
dne 27. dubna 1931, hy;potekámi věřitelka »K.« n<l!bidla jako poslední 
podání 470.000 Kč a žalobco,va sestrH KIMa c., která nebyla hypote
ká-rní věřitelkou, nabídla jako poslední! podáni 491.000. Kč Žalobce do
máhaje ,se na žalov<rnBln zďplacen,í 56.433 Kč s příslušenstvím, opírá 
ža,lobu o tvrzení, že přímo před' nucenoU' dražbou nemovitosti, na niž 
měl žalobce zaji'štěnolJ pohlledáV1ku, žalovaný smluNil s vydražiteli' Jo
sefinou I. a Oska1rem D., že se zavazují, ž,e svému právnímu zá
stupci Dr. Osk«ru H. dají plnou moc k podávání a!ž do částky 
700.000 Kč, kdežto žalovaný se zavázal, že u clraJžby nebude podávati, 
že Josefina I. a Oskar D. se vš",k zavázaH, že tehdy, kdyby vydra
žili nemovitost za ni'žší částku než 700.000 Kč, zaplatí pohledávky 
žalovaného, zajištěné na prodá,vané nemovitosti a stanovené částkou 
220.000 Kč, z vl!astního' a že žalovaný t<rké skutečné důsledkem této 
úmluvy se ",nucené dlražby nemovito'sti nezúčastnn, takže Jo,sefilna l. a 
Oskďr D. mohli nemovitost vydmži,ti za pouhých 481.000 Kč, v nichž 
hypotekárni pohl'edávka žalobce neměla krytí. Z toho p3!k vyvowje, že 
ho žalovaný do],f.čenou zakázanou úmluvou poškodil, "působiv, že za 
nemovitost nebyl'o dosaženo nejvyšší podání, které by stači'i'o na úplné 
u'SpO'kojení žalobcovy PIQhledávky, že žalovaný !j'e ml1 odpověden podle 
§ 1311 obč. zák za veškerou tím vzešlou škodu, kterou ultpěl důsled
kem zaJkáza·né úmluvy jako hypotekárnf. věřitel. Neboť kdyby k této 
úmluvě nebylo došlo, hyl by žallovďný musil, aby si zajistil' uspokojení 
své pohlledáV1ky, podávati, a to ta'k daleko, že by tím byla i žalobcova 
pohledávka úplně uhmzena. Žalovaný však na mí'stě toho dosáhl za
kázanou úmluvou u's;pokojení své pohlediávky na, žalobwvu újmu, aniž 
sám při dražbě podával. Žalobce tvrdí, že žalovaný je p'fOto povinen 
nahraditi mu škodu tou částkou, kterou by byl žalobce došel uspoko
jeni, kdyby byl žalovaný neu'za'vřel proti'Záikonnou úmluv·u s Josefou I. 
a Oskarem D., po odečtení, obdržených 17.500 Kč, twd!íž částku 55.433 Kč 
94 h. Niž š í s o u d y zamítly ža,],obu, o di vol a ,d s o ll! d z těchto 
d: ů v 00 cl, ů: SOll!d prvé stolice za!mítl žalobu proto, že dospěl k názoru, 
že v sou!zeném sporu není 'splněn předpoklad: uvedený v po'slední větě 
§ 1311 obč. zák., ježto není, dokázáno a nelze ani dokázati, že hy ža
lobci nebyla vznikla újma jim tvrzená, kdyby nebylo úmluvy, jež se 
žalovďnému phčí,tá za vinu,. ŽaJlobce napadá dotčený názor prvého 
soudu jen s hlediska odvolacích dů,vod'ů nes;prhného posouzení věci 
po právní stránce a neúplnos,ti řízení, uváJděj-e výslovně, že argumen
tace prvého sIQudu' je právně mylná. Zůstává tud'í'ž nedotčeno skutkové 
zjištění prvého soud!u, Že není, dokálzáno, že by nebyl:a új"na žalobcem 
tvrzená pro ného nďsta,]a i bez úmluvy ze dne 26. dubna 1931,která 
se žalovanému přičítá za vinu, a odvolací soud je proto přejímá za zá-
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klad svého rozhodnutí. Jest ovš"m pod'Útknouti, že rozdíl mezi skut
'~ovou a právní stránkou této otázky jest velmi jemný a žalobce pod 
htul'em prá:vního posuzování za'bo,čil i na otázkll skutkovou a t'Ú ze
jmén,a tím, že poukazuje na to, že ža,lovaný mél podle smlo~vy ze cine 
26. dubna 1931 svoji vlastní hypotekárni pohledávku od svých spolu
smltw-ců nejen zajištěnu, ale i z velké části z",placenu a že tudíž neměl 
příóny. zúča,stnHi se d~ažby na záchranu ,své pohJediwky. Avšaik ani 
tyto vyvody nejsou sto vyvrátiti po skutkové stránce ,názor prvého 
~Ú'udl1, kotvkí v tom, že není, dokázáno, že by žalobci nebyl'a povstalia 
~k.oda bez dotčeného ujednání. Je prato :ořejmé, že mohla i bez zaji
ste~í . ,poh-ledáV'ky žaAovaného řečenou doh'Údou nastati s,tuace úplně 
steJna, pko kdyby byl žalovaný onou dohodou zaj,ištěn. V té pří6ně 
soucl ;prvé sloHce vý'stižně odůvodnil, že jsou tu i jiné skl~tečnosti 
(~a pn!~lad~edo,statek peněz), které rozhodují o tom, zdali se někd'Ú 
z~častnt .drazby. Žalobce poukazuje na risíko spojené s koupí tako
veh.o' obj~kt~" '~' který při dra~bě nemovito'stí H-o'llých šl!o. To je 
take 'Ilelml vazna okolnost, pro kterou se ža'lobci zdržují p'Údávání' při 
dražbě, opatření si ho'stinské koncese. Nelze proto skutečné d'okázalí _ 
a žalobce ,to sám vý'slovné doznáJvá -, co by ,se bylo stalo bez oné 
n~zá:ko~né úml~vy. Nehe t~díž ~okázMi 'příčinnou souvi'slost mezi jed
namm zalovanehoa n<lhodllou, skod!ou zalobcovou. Nutno dále zkou
mati" zda má p.ra'vdu ža'lobce, :když tv'rdí, že názor prvé1ho soudu je 
mylny po prav111 strance proto, že prý v souzené věci není- ,potřebí dů
kazu sku'lkové příčinné souvi's'losli, nýbrž že stačí pří'činná souvislO'st 
právní a že ta je tu splněna tím, že blO'vaný sjedn"l' ÚmlU'llll která 
se přlčí prmní positi-vni normě pro,ti takovýmto škodlivým sml'~'uvá:m. 
S tímto názorem však nelze souhl"slti, neboť odporuje výslovnému znění 
§ ,1311. obč .. zák., ;podle něhož přestoupil-U nělodo z~kon, který se snaží 
predejl'tI nahodny:m poškoze111m, jest odpověden za veškerou újmu, 
která by se ji,nak nebyla st"la. Ž"lohce tu' Směšuje d'lla pojmy, a to 
D'Újem zavinění a ,pojem příčinné souvislO'sti. PřestoupenÍ' zákona jest 
ovšem· zaviněním a neníl ji1ž třeba' dokazovati' další skutečnosti avšak 
pouhé takovéto neúkonné jednánf samo nemůŽe ještě znamen~ti pří
CI,nnou souvIsllost Se škodou, neboť z protjprávnílho jednáJnf salmého 
ještě neplyne, že by sešlooda nebyl'a ji'nwk sta'la. Neni možno in ab
s~racto dovozovati příčinnou sou'llilslost, nýbrž nutno in con'creto podle 
prednesených skutečnosti lukáz<lti, jak souvisí nedovolená smI-ou'va ža
lo:va'n~ho se s~lltečno,stí, že při dražhě byla nemovitost žalovaného, pro
dana jen za č"stku, která n'epostačovaIa na úhradu všech hypotekámích 
pohledávek, a že se na žalobcovu pohledávku nic nedosta1o. Takovoutn 
rří6nn?u ~ouvislo~t mezi jednáním žal'o'vaného a mezi náhodným po
skozenľm zal'O-bcovYIill' In OOflicreto, ať už se nazývá »práViuÍ:«, či »skut
ková«, kteréžto rozlišování zákon arciť nevuá, ž"lobce však nedokázal. 
Ostat.ně ,odvo'tánf s"mo dMe uvádí, že tu jest příčinná sou'lli'slost jíž 
tl~, ze zwl'Obce po-vbyl své pohledávky proto, že žalovaný nepodával 
pn: dr.a~bě, tedy tvrclí souvis1é konkretní okolnosti a; ne pOUlze p'oruiíení 
pravm normy m ab-slra'cto. Jaik prvý soud správně vytkl, není ža'lovaný 
nedovolenou smlouvou ni'jak vázán a nebylo mu smlouvou tou, nijak 
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zanráněno ani znemožněno, aby se zúčastnit dražby a1ktivně jako SlpO'lu·
podávající, a není již proto možné shledávati mezi uzavřením takové 
nedovolené a nezávazné smlouvy a škodou žalobcovou příčinnou sou
vislost. žalovaný má jako ka,ždý jiný občan právo sám se svobodně 
rozhodnouti, zda se >ohce činně' ,zúčastniti' dražby " při nÍ' podávati, 
či zda uzná za vhodné zdržeti se dražby, a nelze v tom, že se dražby 
zdržel, sMedati něja;ký protiprávni; čin. Není zá:konného předpisu, který 
by žal'ovanémll wklildal povinnnst, aby se zúčastniIdražby, a'ť už je hy
pote'kárním věřitelem, či nikoli,v. Ochrana zájmů hypotekámích věřitelů 
je spl,něna tím, že úmluvy o omezeníspoludražení jsou neplatné, a slu'ší 
souhlasiti s Um, co praví ža,lobce, že třetí osoby nemohou dosícl ná
hrady škody tam, kd'e by se někteTé osoby důsledkem nedovolených 
úmluv nezúčastnily draŽJby, ovšem jen potud, p'Úkud v některém případě 
nedokážou příčinnou souvislost in concreto. Výsled'ek dražby vyplývá 
z mnoha příčin po výtce hos!podilřského ráZll' a pokud he krmou zá
kona ohritniti z<Í!j!my z'Účastněných osob, ulČi'ni,J. ta;k exeku'ční řád. Chrá
niti zájmy hypotekárnkh věřitelů tak, jak si přeje žalobce, nějakou 
všeobecnou normou, není možn'o, poněvadž, jejich pro'spěch nebo š!koda 
je závislá na h'Úspodlářs!kýoh o!kolnostech, na př. na konjunktuře a ni
koliv na právních n'ÚrmáJch. Nelze proto t"ké dvorní dekret ze 6. června 
1838, Č. 277 Sb. z. s., vyklá!dati laik, jak 10 činí ž<llobce, a již v pouhém 
přestoupení- této zákonné normy ~patd'ovati bez zřetele na skutkové 
okolnosti, předipoklad § 1311 obč. zák. pro povínnost k náJhr~de škody. 
Žalobci se nepodařilo dokázaH, že názor prvého soudu je prmně mylný, 
a není odvolací důvod nespráv,ného práV1ního posouzení, oprávněn. Nemá 
proto významu ani odvol,ad důvo,d neúplnosti řízení. 

Ne j vy Š š í s o u d uložj,J,soudll prvé s,tolid, aby o v~ci dále jed
na') a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Žaloba o náhradu škody, o niž jde, ,iest opřena o' tvrzení, že přímo 
před vnucenou dražbou nemovitosti, na níž měl žalClbce z"jištěnou po
hledávku, žalovaný smluvil s vydražiteli Josefinou I. a Oskarem D., že 
se zavazu:jÍ', že svému právnímu ústulpci Dr. Oskam H. dají plnou moc 
k podává:ní až do částky 700.000 Kč, kdežto žalovaný se z<lvazal, že 
u dražby nehude podávati, že se Ja.sefina 1. a Oskar D. VŠ8ik zavázati, 
že tehdy, kdyby měli vydraž,ti> nemovitost za nižší čás,tku než 700.000 Kč, 
zaplatí ze svého pohled<Í!vky žalovaného, zajištěné na prodáv~né ne
movitosti a st<lno,vené částkou 220.000 Kč, a že se žalovaný twké sku
t€čně dúsledkem řečené úmluvy nezúčaslnil vnucené dražby nemovitosti, 
ta!kže J o'sefina I. a Oskar D. mohl:i vydražiti nemovitost za pouhých 
481.000 Kč, v ni'chž hypotekáJrni pohled,áJV1ka žalobce neměla úhrady. 
Je zřejmé a nižší soudy též uznaly a ani ža,lovaný nepopírá, že tvrzená 
úmluva mezi žalovaným a vydražiteli jest bezprávným činem, za!pově
děným dvorským dekretem ze dne 6. června 1838, Č. 277 Sb. z. s., ježto 
jí byl kou'pěchtivému uložen závazek, aby nedražil. Nižší soudy však 
přes to neprovedly dů,kazy o tQ!m, zda se tvrzená úmluva skutečně stala, 
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a zamítly žalobu o náhradu toho, oč se prý d-ůsledkem "veden.é umluvv 
dosta·lo žalobci méně na jeho pohledá\Cku, a to proto, že by tu i teh-dj, 
kdyby se tvrzená úmluva byla stala, nebyl-o příčinné souvislosti mezi 
ni a majetkovou újmou žalobce, ježto. ža'lovaný nebyl' povinen sp"Olu
podávati při dražbě, a že tudíž není jisto, že by žalob-ci vzešla maj'et
ko·vá újma, kdyby nebylo došl-o k tvrzené úmlUov·ě za,pověděné dotče
ným dvofSlkÝlm dekretem. Tomu názoru právem výtká žalobce právní 
~nylnost (§ 503 Č. 4 c. L s.). Nejvyšší soud vysllovil již v rozhodnutí 
c. 10578 Sb. n. s., na jehož odůvod'nění se pro stmčnost ukazuje že se 
ten, kdo jedná proti předpi'sll d-vorského dekretu ze dne 6. červn~ 1838, 
Č. 277 Sb. z. s., dopowští protiprávnioho činu (§ 1294 obč. zák) a že 
podle předpis'll §§ 1295 a 1311 obč. zák odpovídá za škodu třetím 
os~bám tím z.působenOU'. Jest ovšem sprá·vné, že se lze i pod-I-e § 1311 
ob~. zák domáhatí jen náhrady škody, její.ž příčinou byl aspoň bez
pmvný čm. To plyne ji'ž ze znění § 1311 obč. zák., v němž se mluví 
o újmě, k níž dal bezprávný čin podnět, a jež by se jinak ",ebyla stala. 
Ale }pOd.J~ ustál'ené judi:katury (srov. rozh. Č. 12500 Sb. n. s.), není 
v pnlP~de § 1.311 obč. zák. z",potřebí přesného důkazu příčínné sou
VIslostI. Také nezáleží· na tom, že žalo'vaný nebyl povinen zúčastniti- se 
?:ažb~ a ,sp-o'lupoc!ávati, aníž na tom, zda a do jak.é míry byla spolu
uwst zalov-ané-hoo v tom ,směru odůvodněna jeho majetkovými poměry 
~ hospodáiiskýmí poměry vůbec, jak. odvol<l!ci sOUld míní, nýbrž záJ.eží 
len na tom, zda by se byl žalovaný zúčastnil dražby a zda by byl učinil 
aspoň podán.í., jimiž by by-Ia pohledávka žalobce kryta, a zda 'by byH 
takové podání učinHi i vydra,ži,telé) kdyby nebyla vyvrácena zákonem 
zakáza:ná dohoda. Bylo proto povinnosH nížši.ch soudů, aby o této pro 
spor důležité okolnos,ti učini:ly zjÍ'štění. Možnost kladného zjištění ne
byla předem vyloučena. Nehoť jestli'že by-Ia skutečně ujednána žalob
cem tvrzená dohoda mezi ža.lovaným a vyd-mžiteli a měla obsah Žiťlob
cem tvrzený, dal žalovan'ý jÍ'ž tím, že s vydiražíteli o takové dohodě 
vůbec vyjednával, zřetelně najevo, že jest koupěchltvým a že nemo
vito·st chce dmžiti až do 7.0.0.0.00 Kč, aby byly uhrazeny i jeho pohle
davky, a vydražitelé phstoupivŠí. na dohodu dali zřetelně naievo že 
žalovaného pokládají za vážného u·chazeče o příklep a chtějí také ;amí 
dražiti do 700 . .00.0 Kč. Podle tvrzení žaloby se vydražitelé d-okonce ža
lovan.ému zavázaH zaplatHi uvedenoučástlku za nemovitost arciť část 
'; ni nikoli snad jako nejvyšší podámí, nýbrž přímo žabv;nému jako 
uhradu. jeho pohledávek. OznámH-li však žalovaný vydražitelům, že se, 
kdyby k dohodě jím navržené nedošlo, zúčastni dražby a svými podá
nímí přinu'ÍÍ vydracžítde clražHi až do 700.0.00 Kč, iest na.snadě í ,,"věr. 
že žalovaný měl vůli skwtečné tak učiniti, zvláště ,když při tom níc ne~ 
dsko·val., věd'a a maj,e právé v obsachu dohody, na niž vydražitelé chtěli 
přístoupW, zámku, že vydra.žite)é chtějí jití až do 700.0.0.0 Kč, a je'st 
n"snadě i další závěr, že právě ona d'ohoda byla pří6nou, že se žalo
vaný dražby nezúčastnil a nevynutil nejvyšší podilní a,ž do 700.000 Kč, 
ježto právě ona mu opatřila úhradu pohl·edávek jiným zákO"nným způ
~obem~ totiž pří:mo od vydražitelů, ovš,em na ža'l;obcovu újm·u. Zjištění, 
ze se zalobcem tvrzená dohoda sta·la, bylo by proto zároveň také ná.-
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znakem pro to, že tu jest přÍ'činná 'souvislost mezi bezprávný'111 činem 
žalovaného a škodou žalobce, a bylo by .pak na žal·ovaném, aby podal 
přesný protidi\lkaz, že naznačená příčinná souvíslo,st tu není, ježto ve 
skutečnosti neměl úmysl podávati až do 700.000 Kč, jak vydražitelům 
v oné dohodě oznámil, a ježto by se aní tehdy, kdyby vydražitelé ne
bylí na navrženou dohodu přistou!píli, dražby nebyl zúčastnil. Význam 
předpisu druhé věty § 1311 obč. záJk., který by se na první pohled zdál 
hledíc na § 1295 obč. zák. samozřejmým a zbytečným, záleží právě 
v tom, že se jím .mění zákonná domněnka § 1296 obč. zák. a důkazni 
břemeno. Kdežto zpravidla jest na tum, kdo pož"dujenáhradu škody, 
aby d-okázal nejen z,"vínění škůdcovo, ale i aby podal p-řesný důkaz 
o .. příčinné souvislosti mezi jeho zaviněním a škodou, ,má přestoupení 
zákonného přecjpi'su v zápěti odpovědnost za škod-u', proti ní'ž porušený 
před-pis chrání, a to í tehldy, je-li pwkázána jen možnost, že byla 
i v konkretnimpřípadě přičinou škody pomšeDÍom zákonného předpisu, 
a vi:nník musí podati přesný protidůkaz, že v konkretním příp"d:ě není 
pří'činné souvislosti meZl za-kázaným jednáním ncb o.pnminuthn a 1:outo 
škodou, chce-li se zprostiti odpovědnosti podle § 1311 obč. zák. (srov. 
rozh. Č. 4441, 15999 Sb. n. s.). 

Nižši .soudy se věcí s uvedeného hlediska nea-bí'raly, nezjistivše ani, 
zda se žallobcem tvrzené njeclnání mezi. žalovaným a vydražíteli sku
tečně stalo. Tím zůst"lo ří'zení lmsé podl'e §§ 5.03 Č. 2 a 496 Č. 2 a 3 
c. ř. s. Byl·o proto dovol-áníj'iž z toho d.ůvodu vyhověno. Pedle vý
sledkú dop-Inění řízení musí· se prvý soud, bud.e-I·i třeba, ,,,bývati i ná
mitkGu žalovaného, že předmětem jeho dohody s vydražitelem bylo též 
nabytí koncecse hos-ti:nské ži'Vnosti, provozované ve vydraženém" domě 
a ža.lovaným zabavené, a jeho námitkami o výši škody a promlú:ní ža
lobnílho náwlrn. 

čís. 16515. 

úmluva, kterou si zapůjčitel vymínil požadovati na místě peněžitých 
úroků za poskytnutou zápůjčku naturálni dávky (služebnost bytu, po
sluhu a stravu), činl celou smlouvu o zápůjčku nicotnou (§ 879, odst. 1, 
obč. zák., dvor. dekr. č. 1305/1816 ř. z.), kdyby jinak bez dotčené 
úmluvy k zápůjčce nebylo došlo. 

(Rezh. ze dne 23. listopadu 1937, Rv 11845/36.) 

Podle d-Iwžnlho úpisu, sepsaného u notMe dne 14. července 1927, 
zapůjči'] žalobce František K. žal'Ovaným manželům 7.0.00 Kč a ti se za
vázali, že po čtvrtletní vzájemné výpovědi zaplatí žalobd rukou spo
lečnou a neodHnoU' zapůjčenou částku nebo její nedoplatek a že mimo 
to budlou žalobci poskytovati s·lužebnost záležíd z u·ží·váoní jednoho .po
koje v domě Č. p. 32 v J. V., dál·e řádn.ou po.slubu a při spole6ném stole 
v dostatečné míře takovou stra.vll, jakou budou sami požívati. K zajiš
tění dotčené zápůjčky se zaváz"li dáti uvedený dllm do ústavy a ná-
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hradou za úroky z ní vložití uvedenou slu,žebnost bytu a výměnek pro 
žalobce. Roku 1934 vypověděl žallohce poskytnutou zilpůjčku a domilhá 
se na žalovan}"Ch zapl'acení 7.000 Kč s příslušenstvím. S o u cl p r v é 
s t o J. i oe e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalohu. 
D ů v o di y: Odvolatelé prá,vem vytýkají, že prvý soud posoudil sou
zený spor nesprávně po právní stránce, poutkazu1ke na to, ž'e smlouva, 
jež jest zá!kl<l!dem žalohního nár()ku, jest podle § 879, odst. I, obč. zák. 
nephtná, správně nico-tná. Tomuto názoru sluší přisvěd6ti. Již podle 
obsahu žaloby je zřejmé, že sÍ' žalobce dal poskytnouti vzájemné plnění, 
jehož majetková hodnota je v patrném nepoměm k hodnotě plnění jím 
konaného. Žalobce pÚ'skytl žalovaným úpůjlčku 7.000 Kč, při čemž hyl 
sjednám úro-k v natu'raHich, žalov<l!ní byB povinni na misto úroků po
skytovati žalobci byt a stravu. Zákonný úrok 5% by činil 350 Kč ročně, 
kdežto hoclnotanaturalií sjedinaných místo úroků činí částku nepoměrně 
vyšší. I když se přihlíží k bídnému stavu bytu žalobci poskytovaného, 
přece jest jisto, že žalobce přes čtyři léta bytu užúva'l, takže byl' 71PŮ
sobHý k obýv,"ni a měl jilstou h.odnotu. Nepochybn·ě vš<ik má .určitou hod
notu stravováni, i když snad bylo jen horši jaJkosti. Podle smlouvy m<'l 
žalobc,e n<Íirok na takovou stmvu', jaké žalovaní· sami, pož'ívají, a lze 
proto mí-tí za to, že hodnota stravování činí 5 Kč denně, což činí za 
dlobu, o niž jde, 1.800 Kč. Neh\!edíc tecly na hodnotu bytu byl sjednán 
v na'tmalíich úrÚ'k pětkrát tak vysoký, než jest úmk zákonný. V tako
vémto příipaclě se smlouva o ziÍ1půjčku' pří'čí nejen dobrým mravům, ale 
i zákonnému z:íJkazu, zejména CÍls. nař. z 12. říj'na 1914, Č. 275 ř. z. a 
dále též u'stanovení dvor. dekretu ze 24. prosince 1816, č. 1305 Sb. z. s., 
podle něhož není dovoleno vymínHi si na místě peněžitýoh úroků dávky 
n"tura,I-ií. Je proto smlouva, o niž jd:e, podle § 879 ohč. zák nicotná 
a prvý soud pochybn, po právní sln'lnce, když ji U'Z;nal za pl'atnou. Jest
Hž~ je VŠaJk smlouva, z ní-ž ž"lobce vyvozuje nárok na vrácení zažalo
vané částky, nkotná, pozbývá nárok žalobní svého právního zálklad'U 
a ža:lobní žá!dost není, odůvodněna. 

N e oj v y Š š í s o ud nevyhověl dovÚ'lání. 

Důvody: 

Nen.í, rozpÚ'rem se spi'sy, přÍ'hl:ílžel~li odvol"cí soud k nkotnosti zá
půjčky, ač žalo·vaní lo v prvé stoHó nenamít<l!H, neboť k nkotnosti 
smlouvy je přihlížeti z úřední, moCÍ', i když se jí str"na nedovol,"vala, 
je-Ii pro to splněn skUltkový podklad. Po právní' stránce byla věc správně 
posou:zen.a, hyh-li žaloba zamí,tnuta pro nicÚ'tnost smlouvy o z,"půjčku, 
na ní'ž je žaIobnt n,"rok výlhradně za,ložen. Odvol:ací soud převzal zjiš
těni prvého soudu, že podle smlouvy o zápůj,čku 7.000 Kč zeclne 14. čer
venCe 1927 hy'l.i žalovaní povinni na místě úroků dávati žalobci byt 
a stravu. Z toho plyne, že na mí,stě úroků byly vymíněny dávky 
naturální, což se vš"k příčí zákonnému z,"kazu clvorského dekretu ze 
dne 24. pms'ince 1816, č. 1305 Sb. z. s. Odvolad soud správně usoudi'l 
ze s·amé smlouvy, kterou jest podIe 'Í'ejlho obsahu pokládati za nedí,lný 
ce'lek, že při z<Íipůjčce výhrada naturalií na místě peněži,tých úroků činí 
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ni ca tnou (§ 879, od·st. 1, obč. zák) celou smlouvu, k ní,ž by podle ~a
mého přednesu stran bez t"kovéto výhrady nebylo došlo. Potom vs"k 
není potřebí z"bývati ,se ost~t.ními clůvod~ :'ilJp"dené~o . rozsudku anI 
vývody dovolání, z'ejmen~ ot"z~ou, d"l-,lr S} zalobee .sl!bl,tl nebo i~OS~!t
nouti vzájemné plnění napadne ne:pomecne a JsÚ'u-1! tu 1 os!tatm pr,d
poklady nicotnosti smlouvy lichvMské ve smyslu § 879, odst. 2, Č. 4 
a cís-. nař. Č. 275/1914 ř. z. 

čis. 16516. 

Bolestné (§ 1325 obč. zák.) jest náhrada za to, že porušeni těla nebo 
zdrav! nemůže býti uvedeno do předešlého stavu, tedy zejm~~ též za 
újmu záležejici v tom, že je člověk úrazem připraven na urCI~OU do~u 
o své zdravi, ::Oe je proto obyčejně nucen ke změně prav!de,!'leho zpu
sobu života v horši změnu tím, že je na př. upoután na lmoe, omezen 
ve volnosti pohybů a pod. a, že jeho .byto,st P!~dělává k, tom~účelu, 
aby překonala POrušenI zdravI .a obnovIla pr~desly stllv, sVlzelny uzdra
vovaci proces. Tako\'QUto náhradu lze uložiti i za dobu, po kterou byl 
poškozený v bezvědomí. 

(Rmh. ze dne 23. li'stopadu 1037, Rv II 382/36.) 

Při srážce motocyklu 'S automobH-em, p"lřídm žalované, byl' žalobce 
těžce zraněn, u'tnpěv kromě odř.enin, mz'stoupení !kosti stydké, dále zlo
mení I!olbky a zbmoždiění' mozku, po němž nastilJla duševní P?lfU'cha, a 
konečn.ě zlomení, I!evého přeclloktí. Po úraze hyl aSI po 6 nedeI v bez
vědomí. P.ožaduje proto žallohou na žalovaném ři<clilči a spoluižilJlovamé 
vlastni ci automobi·lu mimo jiné i n<ihlrwdy ZilJ bolestné 50.000 Kč. S o u d 
p r v é st.o 1 i c e při'soudil bl'obó 11.520 Kč na boJ.estném. D ů vod y; 
Podle § 1325 obč. zák. j'est zaplaHli na požádání poškozeného bol es-tne 
přimeřené vyšetřeným okolnostem. Pro vyměření bolestného n_ejsou dů
ležité toliko vytrpěné lysíoké bolestil, nýbrž i stupeň zranění. Zal??'c?vO 
zranění, jak je dokázáno' po'sudkem znake prof. Dr. B., bylo tezke a 
spojeno s duš.evní poruchou. žalobce ovšem po d:obu 6 neděli. po úra,ze, 
byv v bezvědomí, nevnímaJII lysické bolesti. St"v bezvědomí numo vsaK 
podle názoru soudu pokl<Íid'ati za lysiokou útra,pu. Stavy bezvěd:omína
stávají pr<Íivě při ne:jtěžškh vrané-nílch, taJkže jest ~aloh~i hledk ,na Jeli? 
těžké zmnění přilznati za dobu, kdy byl v bezvedoml, bolestne aspon 
v té výši, j"ká by mu nál'ežela, kdyby své bolesti vnímal. Posu:dlkem 
uvedeného znal'ce je dokázáno, ž: bol:esti v prvnkh týdn,:?? P? Uf.aze, 
kd.yby je byl žalobce "nímal, mely intenSitu 70%, pozd'eJI mely Jeho 
bol.esti intensitu po dobu 2 měsí'ců 10% a dohll' 2 měsÍICů 5%. Se zře
ním na to, že žwlohcovo zranění bylo velmi těžké, má soucl podle ~ 273 
c. ř. s. za přiměřenou čá!stku- bolestného při intensHě 100% za leden 
den 300 Kč. PřÍ'sluši tedy žalohci na bo-lestném za první!ch 6 neděl po 
úraze 8.820 Kč, za da,lšf dva měsi,ce 1.800 Kč a za poslední dva měsíce 
goo Kč, tedy úhrnem 11.52D Kč, kterou'žto č,"stku má žal'ovaná strana 
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žalobci dle § 1325 obč. zák. nahraditi. O d vol a c í s o u d potvrdil 
v té pří.čině nap"dený rozsudek. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, žalované vlastnice auto
mobilu. 

Důvody: 

Výklad, který dává dovolatelka záko'mnému pojmu »bo,lestné« 
v § 1325 obč. zák., jako by to byla jen náhrada za procítěné bolesti, 
je úzký a neodpovídá smyslu a účelu dotčeného zákonného ustanovení. 
V něm jest určen zvláštní způsob náhmdy při poškození na těle, kterou 
se ·má poš:kozeném'u dostati při'měřeného ek,vivalentu za to, ž,e mu 
vzníkla újm" na zdraví, statku pro Nověka ji's,tě jednom z nejcennějšich. 
Všeobecný předpis § 1323 obč. zák. o ná,hraJdě škody stanovl na prvním 
mí'Stě ja,ko její způs'Ob, že se, musl vše uvésti do předešlého stavu a že 
tehdy, neni-li to dobre možno, se má dáti' n.rhrada peněžitá. Byla-Ji. 
pomšena tělesná integri,ta, není ji možno uvésti hned beze všeho do 
předešlého stavu, neb'Oť to není v škůdcově mod; právě proto stanovi 
§ 1325 obč. zák vedlle náhrady za majetkové újmy (léčebné útraty, 
u'šlýa v budoucno'sti ucházejllCi výdél·ek) zvlášť bol'estné j'ako náchradní 
peněžitý ekvival:ent za újmu nehmotného rázu, která vznikla poškozené 
[}sobě pomšením jejího zdravi.Úvaha, že se tím podle smyslu a účelu 
zákonných ustanovení o náhradě škody má dostati poškozenému ná
hrady za to, že jeho porušené zdraví n6mobllo býti škůdcem u'vedeno 
hnedi do ,př,odešlého stavu, vede k t'Omu, že boJ.estné, jakožto jediný 
z:působ náhrady nehmotné (imma'te'l'iální) újmy na zdraví musí vyva
žovati ,poškozenému všechny úJmy uvedeného rázu, ted..Y zejména též 
újmU' záležej"kÍ v tom, že je člověk úrazem z "Cizího zavině'nÍ připraven 
na u'rčitou dobu o své zdraví, dále že je proto obyčejně donucen ke 
změně svého' pra:vidlelného' způsobu života v horšÍ' zLměnu Hm, že je 
na př. upou'('án na lože, omezen ve volnosti pohyb-u a pod. a že jeho 
bytost prodělává k tomu účelu, aby překonala porušení zdraví a ob
novila: předešlý stav, svízelný restituční proces uzdrav'Ovací. Tento 
proces jest obvykle provázen též <mimořádnými projevy v ohoru du
ševní činnosti, zejména činnosti se:nsitivní, k~eré obecně zoveme bo
lestmi. Ty jsou vša:k jen sensítivní částí veškeré utrpěné újmy z poško
zení zdravi' plynou'CÍ, ale nikterak její obsah nevyčerpávají. Zřejmě jen 
proto, ž-e porušení zrdiraNÍ a 'llIzdravovad proces po onom poruš,ení Jest 
obvylde ,spoj-en s těmito citovými zjevy »bolestmi«, vyjádřil z"kon ekvi
val-e-nt za uvedené ilmmateriálnÍ újlmy, sp-ojené s poškození,m zdravi, 
výrazem »bolestné« (»SchllnerzengeI>d'«); jeho p r' á v II í význam a ob
sah Hutno VŠaJk spravedlivě vyloži,ti podle ,myslu a účelu celé úpravy 
n.rhrady škody t",k, jak bylo právě uvedeno, aby náchrada dávaná ja:ko 
bolestné odpovídala rozsa,hu a obsahu újmy na zdraví, která jim má 
býti vyvážena. 

Úrazem, o j"ký šlo v souzeném přÍipadě, byla byto'st poškozeného 
uvržena na dlouhou dlabu do úplného bezvěd.omí; i v něm však nutně 
prodělávala celý ten těžký restitu'čni proces, který byl nutný k tomu, 
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aby porušené zdraví a,s.poň částečně bylo poškozenému vráceno; ba du
ševní činnost jeho bytosti byla i př} bezvědomí p.?š~o.zeného uvedeni! 
clo twkové mky nemocného stavu, ze se podle zJIstenI objevila ,u ,po
škozeného duševní porucha. Pří,čilo by se zásaclě o povmnosh skudce 
k náhraclě způsobené škody, kdyby poškozený za všechnu tuto Imm,a
teriálni újmu, kterou podstata jeho byto,sti těžce trpěla" n;d?stal p1'1-
měřené odškodné jen proto, že úraz byl dokon.ce tak, tezky, ze, zba:vll 
poškozeného úpJ.ně vědomí, tedy i funkce, klera človeku zprostredku']C 
spojeni ostatního světa s ním právě jako s živou li'dskou bytostí. Vždyť 
i znalec prof. Dr. B. označil jeho stav za »bolestl z ~r~~u« a dobu "SI 
6 týclnů, co j'e žalobce nevnímal, za dobu ~e]boleshv,ejsJ. J:~h v teor,J! 
i judikatu'ře uznávána za důvo? po;.kytn.tltl hole:,tneho poh,~ba u~?z: 
niti poškozenému, aby SI ~.patnl ,p!IJerr:nostJ" jez mu, vyva.zl vy,t.rpen," 
útrapy, je tato potřeba zajIste pIne oduvodnena v s>oU'Zene~' prupacle, 
v němž poškozený U'vržený do bezvědomí, byl po dobu trvam t?ho,to 
stavu, v obmu tělesné i duševní činnosti své bytosti ,úplně vyraden 
z toho, aby zařídil svůj život podle své vme a podle moz,n,?~tJ zdr~ve;~~ 
člověka. Lze tudíž právem u,zMti, že jde o jeden z nejtezslch Zp~SObL~ 
porušení "dravi a tělesné integ,rity a že ?osko;;ený, t~eb~s v bezvedomJ 

, neprodtH útrapy, jež jeho bytost vytnpe~a, n;a za ~e~aro~ ~a 'Pn~,e
řenou náchradu. Jsou-li pak bolestJ, klere poskozeny sKutecne proc,ltil; 
v pravidelný,ch případech velmi v~odným m~,řítk~m mt?nSl'ty .poifus~nl 
zdraví' a s nim spojených následku v bytostJ poskO'zeneho a dl~ toho 
též přiměřeným měří.tkem ekvivalentu, který se má za to dátJ~oslwze
nému jaiko nirhrada, byl;a pro ten případ,.o jaký tn.jde,.s'P':avne ,volena 
za t<lkové měřítko předpolkládana 1'lltenslta boles,tl, JeJI~hz :podkl"d ,a 
přičinu, toUž útrapy tělesné i dU'š,;vní' bytost ;p~s,kozene~o ,ve sk~,tec
nosti prodělala i, ve stavu bezvědloml. Je sice orclte ulehčem techto u~rap 
bytosti poškozeného v tom, že je poškoz~ný ncpro;ílil; tDtO, ulehce~1 
je však vyváženo přiměřeným snížením n"hrady, Jez by JInak odpovl
dala plné újmě, jaká se zračí v objektivní tí7i~itsleclků t~kovéh?,~razu, 
jenž měl v zápěti až stav bezvědomi poškozeneho, .~a, c~~ neJvyssl soud 
při posuzování přiměřenosti bolestneho kl.ado zvlaste .c\iu;az. ~rot? 'll1~ 
za to že odvolací soucl právem potvrdil nazor soudu prve stohce, ze Je 
přiměřená přiznaná výše bolestného. ZnaJeoký posudek" k~:~ý udal 
intemitu bolestí, kdyby byly prodtěnyc. na, 60~70%: b~l mZ~lm ,~ou
d1ům jen průvodním pwstredkem; ~a neJ vsak nemusil .byli,bran~re~e: 
clokonce do té míry, že by se' melo U'znatJ na 660/<; J~ko~~o promer, 
jejich volnému (§ 273 c. ř. s.) právnímu P?so~zem p;lmerer;~~h bo
lestného ve výši odpovídajiid 70% základu pnsvedčuje I neJvyssl s.oncl. 

čís. 16517. 

Podle §§ 331 a dalších ex. ř. lze vésti ~xekuci zab~ven.ím a v:nucen?11 
správOlt dražebních a užívacich práv kuplt~le n.emovltoshč, k1Jery, se Ujal 
držby knihovně mu ještě nepřipsané nemovltost~ hospodart na m a bere 
z ni bez omezeni na svou osobnl potřebu užitky. 

(Rozh. ze cine 24. Hstopa,du 1937, R I 1272/37.) 
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Vymáhající věřitel navrh,i povoleni exekuce zabavením a "nucenou 
správou držebních a užíva!CÍch práv, příslušídch povinný-m podle trhové 
smlouvy zlO. hslopadu 1924 a jejího dodtllku z 25. duhna 1925 na 
prodaných pozemkových, dB-ckh, zapsaných dříve ve vložce Č. 1414 zem
ských d,esk ~ nyní ve vložce Č. 764 a 696 'pozemkové knihy M. L., a to 
v rozmeru uhrnem 11.266 m'. Soud plrvé stol ic e vyhověl' ná
vrhu. R e ok u rs n í s o ll' d zamm exekuční návrh. 

N e j vy Š š í s o u d obnovH wsnesení s,oudu prvé stohce. 

Důvody: 

Re'kmsni soud zmemv čátstečně obě usnesení prvého soudu zamítl 
návrh vymáhajíd věřitelky na zapl'aceni a vnucenou správu d;žební'ch 
a uží"acíeh prát", příslušícíC!h povil1ným podile kupní sml'ouvy ze dne 
10. II'stopa,du 1924 a diopl'ňku k ,ní, zedln'e 25. dubna 19Q9 na prodaných 
poz.emkových dHech, poněvadž ,prý na užívací prá"a povinných jest 
jak~kol!'v.exekllice nepříp'll'stná, ježto ani toto právo, ani jeho jednotHvá 
°eravnem nen;ohou býti htledk na u'stanovenÍ § 507 obč. zák. na jiného 
p':~vedena a j~en opráv~ěný ,sátm může věci, a to jen pro svou osohu 
u'Zl'v~h: a ponevadz pory držební práva povinných na nemovitostech, 
~tere JSou ~os'Ud v ,~·ihov~im .vI'as·tnictví ji.ného, nemohou býti zasa
:emť exekucI jako, ma]'etkova prava ve smyslu § 3,31 ex. ř. Tento názor 
Je mylný. Jde o práva povinných prýšfí.cí z toho, že koupih od kláštera 
t-ského nemovitosti, že je mají v držbě, hospod~ří na nicll a berou z nioh 
užitky, a je tedy jasné, že to není, pouhé uží""ní omezené na osobní 
P?tř~bu po"innýoh podl'e § 504 obč. zák., nýbrž že jsou to práva po
VInny-ch podle §§ 32'9, 330 obč. zák., neomezená na jejkh osobni ,po
třebu. Na t~kováto práva lze vésH exekud zaba'vením a \'nu'cenou' sprá
vou podle §§ 331 a náls.J. ex. ř. 

čís. 16518. 

Vlastnickou žalobou (§ 366 obč. zák.) lze žalovati pronajimatele 
(propachtovate:le) věci. 

o K ~vbámve smyslu § 418 obč. zák. nepatři ty, které nemají trvale 
zustatt .~a pozemku (§ 435 ohč. zák.), zejména ty, jež vystavěl nájemce 
(pachtyr) na dobu, dOKud hude trvati nájemní (pachtovní) poměr. 

K?<> byl ~Slán k stavební komisi jako s o u sed pozemku, který 
~ ~el zas~yeŤl, a dal souhlas k zamýšlené stavbě, maje mylně za to, 
ze Jde o CIZI pozemek, ač šlo ve skutečnosti o jeho vlastní pozemek 
nepozbývá námitek, k nimž jest oprávněn jako v I a s t n í k pozemku: 

(Rozh. ze dne 24. J.j'stopadu 1937, Rv I 444/36.) 

Žal?b~i V ádav a Ter~zie S. jsou knihovními vlastníky domu č. p. 38, 
vystaveneho na stavebnl parcele Č. kat. 24, za,psa,né ve vložce Č. 38 
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v H. Na části uvedené parcely, sousedící s parcelou Č. kat. 671/3, jež 
jest zapsána v seznamu veřejného statkU' jako mílstní-prostor, dovolila 
žalovaná obec postaviti manželům Františku a Marii M. kůlnu s pří
s,lušentvím se závazkem, že budou platiti n«jemné 60 Kč ročně a že 
stavbu odklidi na své útraty, kdyby byla stavba na překážku okresní 
silnki. Uvedená stavba byla však postavena pouze z části na veřejném 
prostranství Č. kat. 671/3, neboť dru'hou částí stála na dílu pozemku 
Č. kat. 24, patřídho žalobcům. Tvrdj'ce, ž,e žalovaná obec neuznává ne·· 
omeze·né vlastnicíví žaJobců k dilci pozemlku č. ka'!. 24, na němž stoji 
část kolny s pří'sl'ušenstvím, poněv<ťd,ž prý nabyla k nf práva vlastnÍ'C
kého vydržencm, a že se vzpěčuje tuto stavbu s jejich pozemku odkli~ 
diti, domáhají se žalobci žaloboU' výroku': 1. že žalovaná obec nemá 
žátd'ného .práva k uvedenému pozemku Č. tkat. 24, a to ani k oné jeho 
části, na které jest vy'stavěna kúlna s příslušentvírm, zHzená a u'žfvaná 
ma'nžely Františkem a Marií M., 2. že žalovaná jest povinna uzna'ÍÍ ne
omezené vla's,tnkké právo k dotčenému pozemku resp. k jeho části, na 
které jest umístěna om kůlna s pří,slušentvirm, pozemek vykliditi a ode
vzdati žalobcům a zdržeti se jakéhokoli jiného nakládání s uvedeným 
pozemkem. S o udp r v é s t o ,I jo c e uznal podle žaloby co do části 

pod 1., kdežto jinaM. zamill žalobu. O -cl v o I.ae í 's o II d umal na 
odvolání žalobců podle ža,loby i co dv části, dotčené pod 2. D ů vod y: 
Jwk bylo roz,sudkem ,soudu prvé stoli<:e již pravoplatně rozhodnulo, nemá 
žwlovaná obec žádného práva k oné části pozemků žalobců Č. kat. 24, 
na které jest postavena kůlna, hnojiště a záchod, zřízené a užfvané man
žely FrllJntiškem a, Marií M., a není' sporu o tom, že u""dená celá par
cela Č. kat. 24 je připsána do vlastnktví žalobců, kteří, nabyli oné par
cely jiným zpúsohem, než zjistil prvý soud. Podle v:0povědi svěelka Fran" 
liška M. zjistil prvý soud, že uved:ené části poz~mku Č. kat. 24 drží 
a užívá svědek František M. ja,ko pachtýř za uznávací pachtovné 20 
neho 40 h ročně. JakO' pouhý pachtýř nenabyl ovšem František M. koupí 
vlastni'ctví k sporným nemovito's'tem. Žalovaná obec svým pa.chtýřem 
Františkem M. drŽÍ' a užívá' oné sporné nemovi,tosti, nebof pa'chtýř jí 
jen za uží"<Ímf č"stí obou nemovHostí pl'a,tj; pachtovné, byť i· v ne
pa'hné částce) a drží a užír\,á sporné části nemovitosti jménem Ža'loV'ané 
obce ja:ko její :pachtýř, a proto jest ona pasivně oprávněna ke~pol'U 
na uznání vlastnictví a vydání nemovitosti žalobcům jeho, jejím vlast-· 
uíkům. Pochybil tudiž soud prvé ,stolice, jestliže .přesto ve svém roz
sudku vych'wzí ze stanoviska, že žalovaná obec V'ůbec neni ik žalobě pa
sivně legitimo'virna, neboť ona právě drží svým pachtýřem oné části 
p"rcely Č. kat. 24 žalobcům jako vlastníkúm náležící, jest povinna, aby 
uznala jej"ch vlastnictví a nemo"itosti jim vydala. Neobstojí "ni názar 
prvého soudu, že vlaslnictví k oné kůlně s pří,slušenstvim, pokud stojí 
na po.zemku Č. kat. 24, nabyl Franti'šek M. již tim, že si kůlnu s při
sl'llišenstvim postavil ze své hmoty bez vMomi a vůle vlas'tní:kovy (p'O 
přípwdě s jeho vědomím), tedy na půdě ciZÍ' (§ 418 obč. z'"k.). V té 
pří,čině jest uvésti, že dot'čené mtanovení, předpo.kládá, že jde o »sta
venk, tedy o skutečnou sta"bu, která má r~z trvalos·ti, nikoHv o pouhou 
pf,echodnou kůlnu a záchod, jež byly zhotoveny z p'rken a trámů, byť 
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i se zdě.n.ou p,~dez~ívkou ~ředeps~,nou sta~ebním řádem, jako jest tomu 
v souzenem pnpade, nebol Franhsek M. pred schválením obecního pro
~~k~lu. ze. dn; 24. če,rve~c.e 191.9 výslo~ně prohlá~il, že kdykoliv na po
zadam, da kuh:u odkhdl,tI a ti'm provls,ornost teto st,wby sám uznal. 
Ostatne FrantIska M. nelze pokláJdati ani za poctivého stavební!ka ve 
smyslu § 41,8 obč. zá:k., j.ežto od žalov"né obce zpachtov"l jen část sou
sednfho po.zemku mlstmho prostoru č. kat. 671/3, spravovaného žalo
vanou obn, a to Ionu spomou část pozemku č. kat. 24, náležíd do 
v~as:tni:tví žalobců. Nemůže tudí,ž býti poctivým stavebníkem proto, že 
vedcI, ze pozemek, na kterém zřídil onu kůlnu s příslušenstvím mu do 
vlastnictví nepatří, nýbrž že jej má od žalované obce pouze v' pachtu. 
o. poctlvem, st"vebm~u by bylo mo~no mluviti jen tehdy, kdyby byl 
byv,al FrantIsek M. mel důvodně za to, že onen pozemek, na němž kůlnu 
s l?nsluš~~ství,m zřizuje, jest j'eh-o vlastnidví:m. To však nikdo, zejména 
aD: ~rantlsek M. netvr?}!. Podle zji'š-lěného st~vu jest zjevné, že ani obci, 
~TI1 zalohcl~ a111 Franllsku M. nebylo v dohe postavení kůlny s pnslu
se~~tvH~.~ubec známo, že jest část oné kůlny stojíd na veřejném statku 
z cast; JIZ na pozemku p<1'Ťřícím žalobcům. Vždyť žalobce tehdy sám 
Frat11Í!'Ska M. vybí:zel, aby jen 'stavěl a čl'en,ům obecní stavební komise 
vytýk~I,.že se ~ra'l1tišku M. překáží ve s,,,,vbě kůlny s pří!SlU'šenstvím. 
I kdyz ~! Fra~lIsek M. před stavbou ků,lny s přísfušenstvím vyžádal od 
stavebm:ho uradu v H. H. povo,lení ke stavbě a žalobce při stavební 
~oml'sl: J~a obeslá:n ke. komisionálnímu řÍ'zení, proti povolení stavby ne
oml namltek, nelsou lIm ještě jeho s01.rkromoprávní n{umitky proti žalo
v~né ohci pr~kI~dovány ve smyslu čl. XXXVll uvoz. zá;k. k c. ř. s., neboť 
pn komlslOnalmm stavebním řízení, nevystupovala obec ja;ko stavebnice 
a nemohl tedy žalobce vůči ní l\platň,ovati své námi1kysollkromo;právní 
v s!avebním. řízení ,o stavhě FranUšika M., nehledě ani na to, že jak 
z pred~,e:u, stra~ v)'pIÝ,vá" ~ni obec, a~i ,Františ;k M., ani žalobce tehdy 
~~bec J';st~ neveď-eh, ze c"st stavemste, na nemž p"k byla vyst"vělla 
~ast on;e kulny s přísl:ušenstvfm, jest již na po'zemku Č. kat. 24 patřícím 
z3'lobcum. Bylo proto odv'Qlá'l1í vyhověno. 

Ne j vy Š š í s o u d potvrdil rozsudek v n"padené části s dodat
kem, že dotče,ný pozemek jest žaIovaná obec povinna v)"klidi,ti a ode
vzdati žalol>ci1m do 3 měsíců. 

D ů vody: 

V 90uzeném případě nejde o pacht, nýbrž správně o nájemní poměr 
(Sb. n. s.č. 11888). Tato právní pov"ha poměru nemá vš"k žáJdného 
vhvun~,~'ozhodnutí věc~ jak bude zjevno z tQho, co jest dMe uvedeno. 
Oba mzs! soudy zJIshl, ze uJednánf, o které jde, se tý'kalo i sporné části 
pozemku Č. kat. ~4. Ježto žalovan~ obec to byla, která dotčený pozemek 
pr~naJala: a k?'Yz n"l'~mc:Franh'Sek M. ma wosud tento poz.emek jejím 
J'me~em, J'est z3'l'úvana drzl,tel:kou pozemku, jak ostatně dOZ11ala sama, 
tvrdrc, ze lo,z.emek nwbylo vydržením. Ale pak jest vlastnická žaloba 
(§ 366obc. zak.) právem řízena proti žalované a jí uplatň,ovaný dovo
lad dúvod právní mylnosti není op'ráv,něn, neboť p,odl'o § 369 obě. 
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zák. stačí důkaz, že jde o držitele anebo o detentora. Když žalovaná 
vyvozuje dál'e bezdůvodnost žaloby z ,toho, že žalobci pozbyH vlas,tnictví 
tim, že Fmntišek M. p,ozemek, o nějž jďe, zasÍiwěl jako pocti,vý sta
vebnik s jejich vědomim a dokonce s výslovným sO'li'hla'sem žalobce, 
nelze ji v tom přisvědčiti ji'ž proto, že k stavbám, které má ,na mysli 
§ 418 obč. zá:k., neipatří stavby netrvalé, tedy zejména stavby zřízené 
jen nájemcem nebO' pachtýřem pro dQbu pachtovni (Sb. n. s. Č. 3433 a 
PráJvník, str. 186/1(32). Pokud pak žalovaná odvolávajíce se na usta
novení čl. XXXV.ll uv. záJk. k c. ř. s. a na předpisy stavebnÍ'ho řádu, 
poukazu}e na to, že žalobci pozbyli svý'ch práv tím, že nic nenamítali 
proti stavebnímu povolení, přehlIiží, že j'est význam tehdejšího souhl'asu 
žalobců se stavboH posuzovati podle toho, zda jej dnli jako vlastníci 
pozemku, který se měl zastavěti, anebo jen jako sousedé tohoto po
ze111ll<u. Vždyť podle svrchu uvedených předpisLI mohl,j po případě sou
hlasem se stavl>ou pozbýti jen těch práv, k v,ůh nimž byli jako jeji,ch 
držitelé k stavební komisi obesláni a jež si při ní měli hájiti. V souze
ném případě však vškhni účastníci měli myl;ně za to, že sPQrná část 
parcely Č. kat. 24 je veřejtný statek a že žalQbci j.sou jen sou1sedy této 
části veřejného ,tatku. Podle toho }e lze pokládati za účastní,ky sta
vební komi'se jen jako sousedy cizího pozemku, který se měl zastavěti, 
a jejich vyjádření bylo p'roto posuzovati jen se zřetelem na právo sou
sedské a nelze z něho vyvozovati, že byli s,vým sOllhI<lselm ke stavbě 
jako sousedé prekludováni též z niťmitek, ke Ikterým by byli oprávněni 
j3'ko vlastní'Ci sporné části parcely Č. kat. 24 (srov. Boh. A 10066/32). 
Ponévadž pak ani dmhá slrana nepřijala projev žalobce, že souhlasí 
se stavbou tak, jako by byl učin.ěn' vlas,tnikem pozemku, který se měl 
zastaviti, nedošlo v té příčině mezi žalobci a ža'l'Dvanou po případě Fran, 
tiškem M. k žádné sml'Ouvě; kterou by mělo býti dotčeno vlastnkM 
ke s,porné části parcely Č. kat. 24, a není, proto potřebí obírati Se ,otáz
kou omylu, tykajídho se vlastnictví této části (§ 871 obč. zák.), ani 
Hm, na čí vrub onen omyl jlcle. Napwd'ený rozsudek je proto správný a 
bylo jej (udíž potvrditi s doplňkem, stanoví'cím lihů~u k splně'ní' ulo
žené povinnosti podle § 409, odst. 2, c. ř. s. 

čís. 16519. 

Odpovtědnost majitelů domů (§ 1319 obč. zák.). 
Majitel domu neodpovídá za škodu způsobenou pádem tašky se 

střechy při prováděni pokryv3Čských oprav, jestliže dával střechu v pó
slednich letech téměř každoročně prohlížeti za účelem vyšetření, zda je 
nutná její oprava, a shledané varly dal opraviti, jakmile bylo možno. 

(Rozh. ze dne 24. hstop"du 1937, Rv I 1526 36.) 

Srov. Č. 3315, 16201 Sb. n. s. 

Žal'oba, již se žalobce na žalovaném majiteli domu domáhá "aplaceni 
28.000 Kč s při's!. z duvodu náhrady škody, zamftly s o u d Y vše c h 
tří s t o I i c, :ll e j v y Š š í s o u d z tě'chto 

Clvilnl rozhodnuti XIX. 96 
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důvodů: 

Předlpokladem nároku na náhradu škody podle § 1319 obč. zák. je 
především, ž,e škodlivá udá,lost jest následkem vadností dila, a na dru
hém místě, že se d'ržíteJ.i budovy nezdwH důkaz, že vY'na,ložil veškerou 
potřebnou péči, ahy nebezpečenstvf bylo odvráceno. Jest tu tedy d-ržiteJ:í 
budovy uložena dál'e sahající péče, než 'jlak ji § 12g7 obč. zák. obecn', 
má.na mysli (smv. rozh. Č. 3315 Sb. n. s.). V té pří'čině však byl'o zji
štěno, že pokrY'vačský mistr Arnošt F. prohlížel na pří'kaz správce domu 
střechu budovy v posl'ednÍ'Ch I'etech téměř každoročně za účelem vyše·· 
tření, nemá-li se ,na ní něco opravo,vati, že ji prohlížel i v Iistopwdu 1929, 
kdy ji u'znal za vwdnou, a že opTWva provedena byla na jaře 1930, ježto 
v zimé nenf možno prováděti prá'ce -powryvačské, a konečně, že nehoda 
stala se v době provádění těchto pokryvačský'ch prací. Žalo'vaná strana 
taJkto z,cel-a vyhověla povi,nnosti, jež jí v § 1319 obč. zák: jsou uloženy. 
Proto uvolnění staré tašky v ctobi': prováděných pokryva,čských oprav 
nejdle Fž na její vrub, neboť bylo povinnosti- po'kryvačského mistra, který 
opravu prov<Í!děl, aby znaje povahu střechy, učinil při odkryti jejím 
řildné bezpečnostní opM'ření k zabránění, nehody. 

To, že žalov"né byla známa vadnost střechy již v listopadu 1929 
a oprava pmvedena teprve na jaře 1930, nemůže býti pokládáma za 
z:<vinění žalované, když v zimě nelze prováděti pokryvač'ské práce. 
Podle vyloženého právního názoru není třeba se již zabývati otázkou, 
~da jediným d,ůvodem uvolnění' tašky byl mimořáctný vítr a zda jsou 
sprá'.'né úsudky odvolacího soudu, které jinak vyvozuje ze znaleckého 
posuctku, neboť nejsou pro posouzení véci rozhodujíd. 

čís. 16520. 

Zda převzetí dluhu zástupcem vyžaduje zvláštní plné moci, zneJtct 
na druh jednání nebo na jednotlivé jednání (§ 1008 obě. zák.), jest po
souditi podle základniho jednání, jež bylo právn!m důvodem převzetí 
dluhu. Bylo-Ii tímto důvodem narovnání podle § 1380 obč. zák., vyža
duje se zvláštní plné moci, znějicí na druh právního jedllánl. 

Plná moc toho obsahu, aby zmocněnec zařídil, co za dobré uzná, 
i kdyby k tomu bylo zapotřebí zvláštni plné moci, nevyhovuje předpisu 
§ 1008 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 24. lÍIstopadu 1937, RvI 2051/36.) 

Srov. rozh. Č. 4792 Sb. n. s. 

Na žalujfcí spolek, }emuž přísluší proti čeňku K., otci žalovaných, 
pohledávka 8.438 Kč 35 h s pfísl., jež bY'la na čeľí,ku K. exekučn.ě vy
máhána, provedena proti němu exekulce a ustanovena dražba zabave
ných svršků, se před provedenfm dražby ohrátil právní z«stupce žalo
vaných Dr. Josef Š., jenž měl od žalovaných všeobeonou pl'nou moc, 
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a telegra.ficky žádal, aby bylo dražební řízeni proti Čenku K. zrušeno, 
a že za to I1wbí'Zí" že žalované převezmou dluh Čeňka K vůči žalujícímu 
spolku. Tvrdě, že ačkoli došlo k dohodě, podle níž žalující spolek zrušil 
dražební ři-zení proti čeňku K., a žalo'vané za to svým právnim zástup
cem prohlásily, že přejímají dluh čeňka K. vůči, žalu1ídmu spol'ku s .veš
ker}Óm Ip'říslušenstvím, zavá'lacvše se zaplatiti převzatý dluh dio 1. hsto
padu 1932, přece svému záva.zkuI nedost~ly, dom~h.á se .žalohc,e n,: ža
lovaných z"p:],acení 1 0.206 Kc 00 h s pns!. Proll zalobe nam!tly zalo
vané, že Dr. Š. neměl od žalo,vwných plné moci k tomu. aby za ně čínU 
prohliášení o převzetí dluhu za čeňka K" že nepro,hl~ásily an~ s.amy ~~j. 
ústy svého právního zástupce k takovemu Jed~al11, zmocn'e~e~o vuc! 
žalobci, že přejím"jí nebo že by byly ochotny prevz!'Ť1 dluh cenka K., 
že žalované daly Dr. Š. toJ.iko ,p~ocesní pl,~oU' moc ve ~poru v:den,em 
š-em proti žalovaným, pod,epsavse obvykl'Y blanke,t a predpoklada]1lce, 
že vytištěný text obsahuje toNko ujednané zmocnění. N i' ž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby. 

N e j vy Š š i s o u d zamítl žalobu. 

D ů vod y: 

Bylo zjištěno, že Dr. Jo,sef Š. převzal, vydávaje se za zmocněnce ža
lovaných, její'ch jménem zažalovaný dluh čeilka K. a že se žalující s'laz 
nevzdal nMoku proti původnímu dlužníkU'. Žalované převzaly takto pro
střednktvím svého zmocněnce dluh smlouvou s věřítelem, jenž při tom 
původního dlu'žníka nepropustil ze závazku' (§ 1406 obč. Úlk.) , a věmel 
měl za to zrušiti mobilMní exekuci protí čeňku K. Zda převzetí dluhu 
zástupcem vyžaduje zvláštní plné moci znějicí na tento dmh jednání, 
nebo zvláštní plné moci znějíd na jednotlivé jednání (§ 1008 obč. zák.; , 
jest posuzovati poctle základního jednání, jež bylo právním důvod'~m 
převzetí dlu'hu. Podle vylíčeného sku,tkového zá>kl'adu bJ'lo záklalclmm 
jednáním narovnání p'0dlIe §§ 13'80 a násl. obč. zák., neboť ža]ujíd 
svaz ,měl upusUti od exekuce již zaveclen,é za to, že ž"lova;né převzaly 
dluh čeňka K se záv,,~kem zaplatití do 1. J.istopadu 1932. Takovéto 
naro,vnáni, který,m se zaváza'la ka'ždá Istrana 'll'ěco dáH a'Uebo opo
mino'U!h, vyžaduj'e pod!'e § 1008, první věta, obč. zák. udělení zvkÍ!štní 
plné moci, zněj'íd na právní jednání tohoto druhu. Takováto zvláštní' 
plná moc však udělena nebyla. Nezáleží proto ani na tom, zda žalované 
převzady závazek bezplatně, čili nic. Mimo to samo převzetí d<luhu není
da,rováním ve smyslu § 938 obč. záik., i ,když se stalo bez úplaty, neboť 
nerozmnoží se jím jmění věřitelovo a bezúplatné převzetí dluhu nečiní 
převzaté plnění bezúDIa-tným, jak darovací smlouva vyž"duje. Bylo dále 
svědectvím Dr. Josefa Š. zjištěno, že zal'ované podepsaly Dr. Š. VŠe

obecnou plnou moc na hI-anketu, klerý 'Obsahuje také zmocněn.í, aby 
za ně zařídi'l, co za dobré u'zná, i kdyby k tomu bylo za,potřebí 
zvl-ištní plné moci. Svědek Dr. Josef Š. ta~ový'to blanke,! předl'ožil. 
Avšak ani kdyby tomu tak bylu, nemůže žalobní nárok obstáti, neboť 
zcela všeobecné zmocnění, alť za ně zařídí vš,e, co za dobré uzná, i kdyby 

96' 
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bylo třeba zvláštní plné mocí, nevyhovuje, jak je zřejmé z ustanovení 
§§ 1007 a 1008 obč. zálk., přesnému z,,"konnému předlpí,su. Zvláštní plnou 
moc, znějíd na druh jednání, totiž na narovnáJní, však neobsahuJe onen 
blanket plné mod. Proto nebyl Dr. Josef Š. zmocněn k převzetí dluhu 
jménem žalovaný'ch, takže nejsou jeho prohl:1šenim zavázány. Že byla 
zmocnitel'ská smlouva o narovnání u,zavřena ústně nebo mlčky konklu
dentními 6ny zpusobem vytčeným v § 863 obč. zák., nebylo ani tvrzeno, 
aní prokázáno. Bylo proto hlobní nárok zamítnou,ti. 

čís. 16521. 

I. Lze sjednati schovací smlouvu též o uschování vlastní věci scho
vatelovy. Převezme-li vlastník sVQU vlastní věc do uschování proto, že 
druhá osoba má nějaké jiné právo k oné věci, jest schovatel omezen 
ve svém vlastnictví a má jako schovatel, pokud právo druhé osoby trvá, 
povinnost pečovati o svou vlastní věc tak, jakoby šlo o věc cizí. Zrušení 
(výpověď) takovéto schovací smlouvy nelze spatřovati v tom, že scho
vatel podal žalobu na vyloučení uschované věci z exekuce (§ 37 ex. ř.). 

Jestliže soudní výkonný orgán dá se souhlasem vymáhajícího vě
řitele (jeho zmocněnce) exekučně zabavené svršky do úschovy dosa
vadnimu jejich držiteli, který se pokládá za jejich vlastníka, teu vý
slovně prohlásí a v zájemnlm zápise potvrdí, že přejímá uvedené svršky 
do úschovy, a exekuční soud tento postup schválí, má dosavadni držitel 
jako SQUdně ustanovený schovatel (§ 259 ex. ř., § 968 obč. zák.) proti 
vymáhajícímu věřiteli nárok na náhradu nákladu spojených s uschová
ním zabavených věcí. 

II. O vzájemné pohledávce namítané k započtení teprv'e za sporu 
nelze rozhodnouti v řízení omezeném na duvod zažalované pohledávky 
(§ 393 c. ř. s.), nýbrž až v konečném rozsudku. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1937, Rv I 2106/36.) 

K ll. srov. mzh. Č. 12133, 4244 Sb. n. s. 

V souzené věci vymáhajíd věřitelky OtHie M., nyní žalnv~né, proti 
povinnému Petru P. byly dne 19. ledna 1931 v ž~lobcov,ě závodě v M. 
zabaveny tyto věd: 1 střibrná liška, 1 bilá \i!§ka, 3 obyčejllé červené 
)ilSiky, 8 modrých lišek, 2 kdJíd »Hav"na«, 4 psi »Chov-Chov« a 6 ka
r8ikulských O'Vd. Tvrdě, že ,prirvě uvedená zvířata da,1 jako soudní scho
vatel, ustanovený usnesením exekučního soudu ze dne 30. března 1931, 
od doby jejicb exekučního z"bavení ve svém podniku' krmi1i, ošetřovati 
a opatrovaJti, dom"há se žalobce dlle § 259, odst. 4. éx. ř. za ošetřování, 
krmení, zúrokov,,"ní a amorhsaJci i,nvestic, na žalované zaplacení, 42.742 Kč 
3? h s přísl. s tím, že vydá shora ozn"čená zví'řata, vyjma 3 modré 
Ils,kya 3 .obyčejné červené lišky, které mezi tím za'hynuly, kterážto pod
mmka ma odpadnouti, kdyby se ona zví,řata prodala mezitím v dražbě. 
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s u -u d p r v é s tol i c e uznal}: mezi,tímnÍ'm rozsudkem) že žalobni 
nárok jest důvodem po právu. D ů vod y: Podle § 393 c. ř. s. bylo jed
nání omeze,no na otázku, ~dia jest žalovaný nárok co do d'ůvodu po 
právu, a tu' bylo především rozhodnouti, ~da došlo k úschově shora 
uvedených zvířat, a vyzní-li rozhodinutí kl'adně, zDa tím vznikl a. jest 
po právu žalobcův nárok podile § 259, odst. 4, ex. ř. a §§ 968, 967, 969 
obč. zák. Soud zfi,stil, že byla žalované usnes'ením ze 14. ledna 1931, 
zn. sp. E 29/31, povo'lena proti> povinnému Petru P. k vymožení 
50.000 Kč s pns].. exekuce zabavením, uschov<ÍJním a prodejem svršků 
povinného nalézájídch se u žalobce. Dn,e 19. l'edna 1931 byla povolená 
exekuce vykonána souDním výkonným orgánem za účasti zástupce ža
lované Jana A. Výkon uvedené exekuce na svršky se provedl taJkto: 
Výkol1lný orgán Jo'sef R se dostavH se žalovanou a s jejím zástupoem 
Janem A. k hlobci a ten po poradě se svým právním zástupc~m pro
jevil podle § 262 ex. ř. souhlas s výkonem exekuce na svršky povinného 
Petra P., které byly v jeho držbě. Poté vý,konný orgán sepsal a popsal 
shora uvedené s'vršky. Tím byly podle § 253 ex. ř. z;]baveny pro žalo
vanoU'. Při sepsání zájemního' protokolu na mísM sa1mém v kanceláři 
žalobwvy farmy prohlá,sil ža'lobce na dotaz výkonného orgánu, že za
bavená zv kata vezme d'o úSlOhovy, jeho prohlášení by-l'o také pwuoko
lov,,"no a žalobce jako schovatel a zástupce žalované jalko vymáh,ajíd 
věřitelky proto.kol podepsati. Při výkonu. uplatňovali žalobce vbstnické 
nároky na zabavená zvíbta a to bylo také v· zá:pise poznaJmenáno. Též 
žalovaná prohlásila, že zabavená zvířata jsou' jejím vlastnictvím. Není 
ovšem zj'i'štěno, že exekuční komi,sař u'StaltlovÍ'\ podle § 259, odst. 3, 
ex. ř. us.chovatel:e př,ed výkonem. Jest však zjištěno, že výkonnému 
orgáJnu bylo zpnwiclla svéř"no zvoliti uschovatelle, že on v souzené 
věci zvol,i.], za schovatele žalobce a že 10 exekuční komi,sa'ř 'schválH 
tím, že uivě'domění 'O výkonu dne 21. ledna 1931 doručil i s'Cho
vateli (nyní ž:rlobci). Podle doručenky založené ve spisech bylo mu 
také dotčené uvěclomění dne 24. ledna· 1931 doručeno. Vylí'čený post","p 
vyhovuje 'P'řed'Pi'sům § 259 ex. ř. a § 175 jedno ř. a jest míti za to, že se 
žalobce stal takto podlle § 259 ex. ř. skutečně schovatelem zabavených 
zvíht. Tomu ,není na závadu, že žalobce neobdržel další' písemné uvě
domění, neboť záJkon předpi,suje pouze, že soud má uschovatel,e usta
noviti, a Hm, že výkonný org,,"n podl'e znění' protokolu ustanovil sám 
schovatele, ten s tím ustanovením soulhla,sil a soudte to dodat~čně 
schválil, bylo zákonu vyhověno. Za:bavené věci byly ovšem již před tím 
v žalobcově držení. Podle úkona se uschování vykonává odevzdánlm 
schovateli (§ 259, odst. 3, ex. ř.). Jest tedy pochybno, ~da bylo nutné 
a ú6elné ustanoviti schovatele, ale soucl to učinil, a ježto tu jde o sou
kromoprávní poměr, který založil mezi stranami soud a zákon sám pn 
tomto u'stanovení výslovn,ě poukazuje na občall1siký zálkon (§ 968 ,obč. 
zák.), jest i v tom směru příhHžeti k u,st3Jnov.ením soukromého práva. 
Tím, že se žalobce dalo ustanovi1i schovatelem věd, které byly již v jeho 
dodení, a že podepsal protokol výše uvedeného znění, dal prokaz3Jtel~ 

ným způsobem najievo svou vůli, že chce věc budoucně chovati jménem 
příjemce, t. j. jménem vymáhajíd věřitelky (nyni žalobkyně). Došlo 
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tedy skutečně k odevzdání ve smyslu § 428 ob.č. zák. (constitutum pos
sessorium). Při tom sou:d vyhovu:je návrhu vymáhající věřiteLky podle 
§§ 253 a násl. ex. ř., vykonal jedno z práv vyhrazenÝ'ch vlastnH,ovi 
podle § 354 obč. zák. tim, že odevzdal z",b",vené věci do úschovy třetí 
osobě. Podle toho n",byl, žalobce postavení schovatele a jeho nárok na 
náhr",du útrat schovací.oh ve smyslu § 259, odst. 4, ex. ř., jest podle 
§ 259, odst. 2, ex. ř. a § 968 ohč. z"k. posuzovati pod'le §§ 967, 959 
obč. z"k. Ukladatelovy povinnosti má v takovémto případě podle § 259, 
odst. 4, ex. ř. žalovaná j!ako vymáhající věřitelka, neboť zví'řata, o něž 
jde, byIa zabavena a uschována k vymož,ení jejkh nároků. Podle § 957 
obč. zák. jest uklad,atel mimo jiné povinen nahmd'iti schovateli n"klady 
u·činěné lla udržování věd nebo k rozmnožení trvalých uži,tků a podle 
§ 969 obč. zák. může býti za uschov,;ní žádá,na mzda jen. tehdy, byla-Ii 
výslovně nebo podle schovatelova stavu rnl'čky vymíněna. Schovatelovy 
nároky podle § 957 obč. zák mohou býti vzn,eseny jen dn mceti dnu 
od doby navr';cení. Je proto rozlišovati, zda zažalovruný niÍirok má po
vahu niÍikladů podIe § 967 obč. zák., či mzdy podle § 969 obč. zák. 
PDd!I,e znění žaloby odůvodňuje žalobce žalobni prosbu jednak tím, že 
vynaloži,l za krmení, ošetřování a opatrování zabavených zvířat značné 
částky, jednak specifikuje uvedené výlohy a n"klady jako n"klady za 
krmení, koupáni, obsluhu, zúrokování, investice a aJmortisace. Výlohy 
za krmení, ošetřování a opatrováni, k -n-ěmuž patří i koupáni, odčervo
vání a absluha, jest podle § 269 c. ř. s. pakládati za náklady ulČÍněné 
na udržování, a k rozmnoženI trvalých užitků zabavených zvířat, tedy 
za n"kl<.ldy podle § 967 obč. zák. Že žalobce Jako s,chovatel ony výlohy 
měl, jak bylo v ža,lobě tvrzeno, žalovaná nepopřela a' vyhradila si jen 
námi,tky co do jejich výše, ostatně je však ve svýchnilmitkáchpřimo 
p'fedpokládala a,soud musí tedy podle § 267 c. ř. s. mHi za dozn"né, že 
žalubcc měl výlohy Zil' krmení, ošetřová'ní, a opatrování zabavených 
zviřat. Za kteroU' dobu' a v které výši mu pČÍ'sluší n"hrada oněch výloh, 
není prozatfm předmětem rozhadrvutí amezenéha podJoe § 393 c. ř. s. na 
otázku právního dŮ1fodu za,žalo,vrunéha nárO'ku. Žalobce si zalpo-čítává dlo 
pažadovaných nároků dále i zúmkoviÍiní, investÍlCe a amortisaci. Těm sl'a
vům .nelze rozluměti ji[]ak než tak, že žalobce pO'kládá za výlohy jednak 
též investioe učině-né pro wschovaná: zvfřata, jednak zúrokování a amor'
tilsad peněz vyna1liOženÝ'ch na ilTl'VesHce určené mezi jiným i k us,ohování 
zabavených zviřal. Jest všeobecně známo a nevyhduje podile § 259 
c. ř. s.da,Mího důkazu, že ža'l'O'bce ,chóvá .po, živnostensku zvěř na far
mách. P06tá-li žalohoe ;poměrný díl z'Úrokování a wmorti'sace ,peněz, 
vynalože·ných na z"ložení a udržování svých lalre'l11 a mčených většinou 
jeho zvěři, k výlahám učiněným pro zabaven'; zví!'a!a - jak jest roz
uméU slovům žalaby - j!est nutno žalobci přisvědlčiH, nebať poměrný 
dH zúrakavání a amortůsa'Oe výlah u6něných na investi'ce, s'llQužíd 
částečně pro us'chov,;o,f zab",vených zviřat,'jest jak náklladem podle § 967 
obč. z"k., tak výdajem na investice učiněné jen pro. zabavená zvířata. 
Je proto veškeré zažalované náraky podlřaditi pad ustanovení § 967 
obč. z:rk. a jejich n"hrada p.řísluŠí žalobci již ze zákona, bez zvlá'štni 
úmluvy, jíž jest pO'třebí při adměně pOdl,e § 969 obč. zák., o níž tu nejde. 
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Požadovaná náhrada nákJ.ad'.ů podle § 967 obč. zák. se promlčuje po 
třiceti d,nech od doby navrácení uschované věci. Zkoumaje, zda jest 
námitka promlčení vznesená žalovanou odůvodněna, soud zjistil, ž,e za
bavená zvířata byl,a pad!le pratokolu ze dne 11. s'rpna 1932 adevzdána 
dalšJmu schovatť'li Vádavu S. a že podle podacího razítk", byla sou·
zená žaloba pod,;na 28. července 1932, tedy ještě přednavrácenim 
uschavaJné věci a před zapO'četím třicetidenní lhůty, vytčené v § 967 
abč. úk. Není proto ,o,ámi'lka promlčení' důvodná .. 00 s·e týká ná
mitky žalované, že žal;oboe sám zavinU protahování dražby a že tak 
způ'sobH vyšší, útraty úschovy sám, Odůvodňuje to sama statný nárok 
.na náhradu škody mimo právní poměr rO'dle § 9670bč. zák., }enž 
jest právnrí:m dúvodem zažall,Qvané:ho nároku. Ta'tn samostatná' vzá
jemná pOh<I'ed'ávka nemá vl'ivu na právní důvod souzené ž",loby, nýbrž 
má vliv ien na výši zaž",lov",nó pOhl'edávky, uplatňuje-I'i se podle § 1438 
obč. z"J{. n"milka započtení. Proto se nemu.sí a ani nemůže soud v roz
sudku omezeném podle § 393c. ř. s. na právní diŮvod zaža,lovaného 
hároku zabývati námitkau v té phčiil1ě žalovanou vznesenou. Podle toho, 
w bylo vyloženo, jest důvod! zažalovaného nároku po právu. O d v o -
1 a c í s o ud potV'rct'il na,padený rozsudek. D ů V' o cl y: Odvolatelka 
zastává názor, že žalobce nepř.evzal funkci schovatele, nýbrž že se s,po
kojil dosavadní, funkcí dlrži·tele zabavených ~vířat a že bude hradíti 
útraty jejkh krmení' sám ze svého,. S tímto na:zoreiJTI' nehe souhlastltl. 
Odvolací soud zj1išťuje z exekučnich spísů E 29/31 okresního soudu 
v J., že žalobce byl ustanoveno výkonnýr;" ."'f~~nem za, s~hovatel: :a
bavených zvířat, že navrhova.tel, a dodatecne tez exekucm knmlsar za~ 
lohce v léto funkci schvál.H a že žalobce funkci scbova,tele výslovn·'; 
přijaL Nas,!.al tudíž právní poměr schova'cí mezi spornými s,tranami' pro
střednictvím exekUičnlha soudu (§ 259, odst. 3, ex. f., § 175, odst. 1 a 2, 
jedno ř.). Ravněž není správný a nelze přisvědéih dovolatelónu názoru, 
že prvý soud měl rozhodnou,ti napadeným meziHmnim razsudkem co 
do právního důvodu o kompensačnlpohledávce žalovanou I1rumítané (vi-z 
rozh.č. 4244 Sb. n. s.). 

N e i v y š š i s o u' cl nevyhověl dovolání. 

Dů vod,y: 

Mylný jest dovolatelčin názor, že žalobce nebyl schovatelem zaba
vených zvířat jednak proto, že prý způsob, kterým byl usbnoven scho
vatelem, neodpovídá ,před'pis.ům §§ 259, odst. 3, a 26~ ex., ř. j:d~ak 
proto, že žalobce nepwhlásll výslovné pod!'e § 428 obč. zak., ze pre]1ma 
zvi'řata do. úschavy, nýbrž vystupovali i po výkonu jako vlastník zvířat 
tím, že pod.al, ža;lobUl na vyIoučení zvír"t z exekuce. že)est ~?vole~ 
způ'sob, jímž byl ža'labce ustanoven uschovat·clem, VyIO'~lly pnpadne 
nižší soudy, zejména odvolací soud poukazem na ustanoveni § 175 
jedno ř. Je bez významu, že ža!'ovaná nebyla podle. § 260 ex. ř. ~vě
doměna o ustanovení žalobce uschovatelem, neboť Jeho ustanoveni se 
nestalo bez souhlasu žalované, ano bylo zjištěno, že její zástupCe Jan A. 
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s tím souhl<tsil, a k tomu byl zmoměn podle § 31 Č. 3 c.ř. s. a § 78 
ex. ř., poněvadž měl plnou moc podle § 33 c. ř. s. a § 78 eX.ř. O ža
lobci swmém bylo zjjštěno, že pIevzal funkci' schovatele tím, že to vý
sl'ovn,ě pwhlásil a v zájemním protokolu ze dne 19. ledna 1931 svým 
podpi'sem potvrd,i'l. Odvolací 'soud nk na tom nezměnil. Tím přeceža
lobce ,pmka'zatebně splni,!, předpoklady §§ 428 a 869 obč. zák. a jasně 
projevÍ'!, že budollcně nehude <:Jh'ovati zahavená zviřata jwko domnělý 
jejich vlastnik, nýbrž ja'ko schovatel. Že žalobce byl již dříve v držení 
oněch zViřwt, maje za to, že jest jeijch vlwstníkem, neodporuje před
pokJ.adu>nJ schovaci, smlouvy, i když se v § 957 obč. zák mluvi, jen 
o uisch9yální' dZÍ: věci, nehoť převezme-li vla'snník věc, kterou již má 
v držbě, do u,schování proto, že d'mhá osoba má nějaké j'iné právo 
k uschované věci, jest schovatel ve svém vlastnictví omezen a má proto, 
pokud :právo druhé osoby trvá, ,povinno'st pečova,!i> o vlastní věc právě 
tak, jakoby šlo o věoc dzí, a jde proto i v takovémto případě o uscho
vací smlouvu. Je proto bezvýznamné, že žalobce podal po uzavření' 
s·ohovací sml,oll'vy žalobu na vyloučeni věcí z exekuce, s nílž ostatně 

podlehl podle pravoplatného rozsudku okresního soudu v J. ze dne 
22. č,ervence 1921, Č. j. C 35/31-9, a nelze v tom spatřovati ani podle 
§§ 863 a 963 obč. zák. výpověď schovad smlouvy. 

Námitku zwpočten'í vzájemné pohledávky (§ 1438 obč. zák.) bylo-li 
zwpočteníl uplatněno teprve ves por u, nellze řešiti v nzení, jež bylo 
o mez e n o' n a' d ů vodl zažallO'va'né pohledálV!ky, nebo,f to Inemá 
účinek z"niku zažalované pohl,edávky, jako. jest tomu při započtení 
mimo spor. Střetnutím se dvou vzájemných pohJoed:áve'k neza'niká ještě 
~lavHí' pohlledlá",ka do vý'še druhé vzájemné pohledávky, nýhrž teprve 
tlm, až ta n,eb OHa strana se <lovolala započtení. Bylo-Ii započtení lIplat
něno mim o s p Ol', zruší, se vzájemné pohled"vky již »0 sohě« bez 
soudcovského výroku a s účinky pro dobu, kdys'e pohledávky střetly, 
a :nenio lu mista pro řízení a' mZ!hodiování o vzájemné pohledávce, uplat
něné teprve za spom podle §§ 391, odst. .3, a 411 c. ř. s., nýbrž má 
řečená námitka v úpěti prosté zamítnuti žaloby (srv. rozoh. Č. 12133 
Sb. n. s.). U,pl:atnila-li však ža,lovaná Z<1!počtení vzájemné pohl'ed"vky 
až za sporu, jest o ní rozhodnouti v rozsudku a ph,tí tu ustanovení ci
villlního soudního řádu, nikoliv předpi,sy hmotněprávní o zámiku hlavní 
pohl:edi<Ívky. To nemá tudíž na duvod žalované blovni, pohledávky žádc
ného vlivu, neboť podle § ,391, O'dlst. 3, C. ř. s. lze vyda-ti za mči,tých 
předp'okladu i č<Ístečný ,rozsu>d'ek na plnění, celé bl,avmíl pohledávky. Je 
proto o vzájemné pohledávce namíotané k započtení rozhodnouti až v ko
nečném rozsudku a nelze se jÍ' věcně zabývati v tomto údohí ří,zení. 

čís. 16522 •. 

Obmeškalý vydražitel o.dpo.vídá za škodu způsobeno.U některému 
z hypotekámích věřitelů svý:m o.bmeškánim, třebaže scho.dek nebyl exe
Iwčním soudem určen proto., že nešlo o opětnou dražbu provedenou 
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podle těchže dražebních podmínek, pod1e nichž byla provedena před
cho.zí dražba. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1937, Rv 11 540/36.) 

Srov. rozh. Č. 14851, 14713 Sb. n. s. 

Žal'obce měl na nemovi:tostech manželU Josefa a Žofie K, zwpsaných 
ve vložce Č. 1294 v H., zaji'štěnou poh!'edávlou 3.841 Kč 70 h s příslu~ 
šenstvím. Uvedené nemovitosti vyd~aži,l! dtn.e 14. ledna 1933 v nucené 
draŽ!hě za nej-vyšši podlání' 55.000 Kč žallovwný nezletilý Bohulslav K, 
zastol1pený svým otcem Josefem K st., který k tomu' byl zmocněn okres~ 
ním soudem ve V., avšak dr .. žební podmínky nesplnil, takže nemovitosti 
byly znovu prodány v nucené dra"bě dine 4. října 1935 jinému vydra
žiteli za 38.705 Kč 35 h. Toto nejvyšší pod<Íní bylo s'lo,ženo a bylo roz
vrženo jíný:m' věřitelům a žalobce vyšd na prázdno celou svou pohle
dá",kou, kterou by byl měl při původním nejvyšším podání' nahrazenou. 
Opětná dražba byl,a provedena podle změněných dlražebnfch podmínek, 
neboť odhadní cena hyla po provedeném odhwdě snížena přibHžně 
o 11.(x)() Kč. Tvrdě, že jeho pohlledáylka činí na ji,stině s přÍlslušenstvím 
,3.452 Kč 27 h a že byl odkázán s nárokem na náhradu škody na pořad 
práva, domáhá se žalobce na žalovaném zwplacení 3.452 Kč 27 hs přísL 
S o II dl P r v é s t o I ic e uznal' pndl'e žalohy. O d vol' " c í, s o u d 
zwmí1l' žalobu. O ů vod y: Podle § 155 ex. ř. odpovídá obmeškalý vy
draži,tel za trojí dmh škod: I. za schodek nejvyššího podání, 2. za ná
kkJJdy na opětnou dmžbu, 3. za všechny škody jinak obmeškáním způ
sobené. škody uvedené pod I. .. 2. m"j'i spnlečné to, že se jUch nelze 
domáhati pořadem páva, nýbrž hned v e'xekučním řízení (§ 155, odst. 2, 
ex. ř.). ŘfiZení ,provedené o žalobě na náhradu těchto škod by tudíž 
bylo ~matečné (§ 477č. 6 c. ř. s.). Jen třetího druhu újmy, t. j. škody 

. jin8Jk způsobené se lze domáhati pořadem práva. Aby exekuční' Hzení 
po&kytliO správný obraz schodku, U'stanovu~e § 154, odst. 3, ex. ř. ve
lídm vpů:sobem »Nové dra'žhě bud'tež položeny za úklad dražebni pod
mínky pro první' dražbu ustanovené ... «. Tím~o předpi'Sem má býti do
saženo toho, aby se v řízení o opětnou dražbu ne[]platnÍ'ly žádné jiné 
vl'ivy, než které spolupusobily pH dražbě první, takže není jednalk možno 
přičítati skutečnost, že došlo ke schodku, něčemu jinému než právě ob
meškání, vydražitelovu, jednwk jest tím umožněno vy;po6sti jednoduchým 
aritmetickým úkonem výši schlO'dku a beze vš'eho, přikročil!! k uspoko
jeni postižených z propadlé záruky (vadia), a nestačí~li, z ostatního 
jmění obmešikalého věřitel'e, a to ihned exekud 's pominu'tím pořadu 
práva. V exekuční věci l'TI. sp. E 1384 okresního soudu ve V. byla všwk 
opětná dražba provedena podle jiných dražebníoh podmínek než pu
vodní dražba, talkže vyskytnuvší se rozd'Í'1 mezi puvodnim a opětným 
nejvyšším pOdá,ním není schodkem ve smyslu § 155 ex. ř. Obmeškalý 
vydražitel odpovídá však za schodek a když tu schodek v uvedeném 
smyslu nebyl, nenwstala ani odlpovědnost zaň, ani se nelze domáhati 
náhrady škody vznikl'é ze schod/ku, neboť v exekučnim ří'zení se tak 
stá,ti nemMe, kdežto pořadem práva se nelze domáhati nároku na ná-
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hradu škody ze schodku. Z této úvahy plyne pro ty, kteří jsou v řízeni 
o opětnou dra~bu v nebezpečí, že budou odkázáni na schodek, povin
nost, aby ve svém záj\llIu nedopouštěN "měnu dražebních podmínek pro 
opětnou dražbu, jalk to učinH žalobce, když s usnesením okresního soudu 
ve V. ze dne 5. dubna 1935 souhhtsil. Souhlasil' tedy žalobce silm s tím, 
že schodku podle § 155 ex. ř. nebude a že tím bude zbaven možností 
hojiti se v p'říóně schodku na obmeška'lém vydražiteli. Této situace je 
si žai!obce patrně vědom, neboť ž a I, u j e o nilhrad'll škody. Z toho ža
lobního důvodu může však žádati jen onu "kodu-, kterou utrpěl »jinak« 
(§ 155, odst. 1, ex. ř.) n'eŽ sohodkem nebo náklady na opětnou dražbu. 
Podile žaloby však žalobcova škoda vznikla j,en tim, že při opětné dražbě 
bylo dosaženo nejvyššího podání, které jest nižší než bylo v původní 
dražbě. Ve skutečnosti je tedy žaloba, ačkoliv jejím d'ůvodem je.st ozna
čena náhrada škody, žalobou o schodek podle § 155 ex. ř. NemlŮ'že-li 
však žalobce v žalobě o náhradu škody (§ 155, odst. 1, ex. ř. »škody 
jimk než schodkem nebo náklady opětné dražby způsobené«) uvésti 
jiné zavině'ní žalovaného než to, že pro jeho obmeškání došlo ke schodku, 
není' žaloba odůvodněna. 

N e i v y š š í s o u' d obnoví I rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Podle § 155, odst. I, ex. ř. odpovídá vydra:žitel také za všechny 
škody jina'k jeho ohtmeškáním způsobené. Základní myšl'enkou § 155 
ex. ř. je snaha, aby věřitelé odkáz"ní na rozděJ.ov"nou podstatu ne
ul"pěli újmy tím, že vydraži,tel ,své povin.l1usH nedostál, a aby obmeš
kalý vydražitel musil ze svého dod"ti do rmdélova,né podstaty to, čeho 
s,e nedostává k onomu stavu, jaký by byl nasbl, kdyby k reHcitaci ne
bylo došlo, a aby mimo to n"hradH i jina,ké škody, které tomu n.ebo 
onomu věřiteli z jeho obmeškání vzejdou. Tyto poslední' škody jsou ško
dami indi'viduálními, nejsou součá'stí rozdělované podsta,ty a musí býti 
hra'zeny obmeškalým vyd-ražitelem, i když schodek nebyl exeku·čním 
soudem určen pro'to, že 'nešlo 0' opětnou dražbu za stejných podmínek 
provedenou. Je to dúsledek nespln·ění povinností, jd o'bmeškalý vydra
žite), převzal pravopJ.atným příklepem a podepsáním dražebnkh podmí-
nek podle § 194, poslední odstavec, ex. ř. 

čís_ 16523_ 

účinnost smíru, jimž 'se nemanželský otec zavázal vyplatiti pro ne
manželské dítě odbytné s výhradou souhlasu nemanželské matky, tře
baže dítě po sjednání smíru zemřelo a že se souhlas nemanželské matky 
i schválení smíru poručenským soudem staly teprve po smrti dítěte_ 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1937, Rv II 659/3'5.) 

Dne 30. června 1928 porodna žalovaná Františka K mimo manžel
ství nezl. Věru K, k níž žalobce uznal před soudem otcovství. Dne 
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11. září 1928 u,zavřel s poruční'kem dítěte Janem F. soudní smir, jímž 
se zavázal jako nemanželský otec Věry K vypla,titi jí na jejf. výživu 
a zaopatření 6.000 Kč. ve splátkách, a to 2.000 Kč do 1. května 1929, 
2.000 Kč do 1. září 1929 a 2.000 Kč do 1. května 1930 s 5% úrokem 
pod ztrátou lhůt a pocl následky exekuce uložením do sirotčí pokl-adny. 
Tvrdě, že poručník dítěte Jan F. souhla'si! s řečeným narovnánLm s vý
hradou, že i matika dítěte projeví s tím svůj souhl,"s, že tudí'ž šlo o smír 
podmí-něný souhl,a,sem žalované i poručenského soudu, dále že dne 
18. září, 1928 prohlásila žalovaná před pomčenským soudem, že s na
rovnáním souhlasí, zaml'Čevši, že nezl. Věra K. již dne 15. září- 1928 
zemřel-a, a že uvedla t"klo v omyl pomčenský sowd, který ono narov
nání po smrti, dítčíe dne 19. záři 1928 schválil, a že se tak stalo, že 
i při pmjednání pozůstal'osti po nezl. Věře K byb ocJevzdaci li,s,tinotl 
ze dne 21. prosince 1928 D 377/28 cel'á pozůstalost po ní odevzdána 
žalované, domáhá se žalobce, aby byl- dotčený smk prohlášen VŮ<ČÍ ža
lované za neplatný a neúčinný. Niž š i s o u d y zamítly žalobu, o d
vol a c í, s o u ci z tě,cMo d ů vod ů: V souzeném případě jde o právní 
posouzení- oti<z.ky, zda je platný soudlní smí'r, podle něhož se dne ll. září 
1928 ža,lobce jako nemanždský otec nezleti!é Věry K. zavázal vůči po
ručniku dítěte, že složí jednoll pro vždy 6.000 Kč na výživu a zaopa
tření nezletilé Věry K., přes to, že dítě dne 15. září 1928 zemřelo a že 
řeč,ený smí" byl sohválen pomčens1kým soudem teprve dne 19. záři 1928. 
Ža,lobce domáh:a~jlí,d se neplatnosti uvedeného soudního smíru, odúvod
ňuje žal'Ohní žádost Hm, že pOTUlčnfk dítěte souihl'asil s na'rovnáním ze 
dne 11. září 1928 jen s výhradou, že nemanželská matka projeví s na
bÍ'zenou' částkou 6.000 Kč souhlas, že se matka dítěte dostavila k soudu 
dne 18. září 1928, a ačkoliv mUls'ť1a věděti, že dítě již 15. září 1928 ze
mřelo, zaml-čela tuto skutečnost a tímto předstíráním uvedla v omyl po
ručenský soud, který v domněnce, že d,ítě žije, narovnánísahv,Hi,1. Prvý 
se-nd: za'Stává' stanovi'sko, že při soudním Slmíru dne 11. zá:ří 1928 šlo 
O úpravu majetkových práv nezleHlého dítěte, že dotčeným smírem na
bylo majetkových práv pod podmínkou, že smír buďe schválen poru
če,nským soudem, a' že pru pl,a'tnost smíru nemá významu, že se soudní 
schvál:ení stalo teprve po smrti dHěte, poněvadž pomčenský soud schva
loval smir podle stavu, jaký tu byl v dohě uzav,řen,í smíru, a, v té době 
dítě bylo ještě na živu. Podle názom prvého soudu se platně uzavřeny 
smír nemoh.l státi dod-Meoně nepla'lnÝ'm túm, že neimanželská matka ne
oznámila soudu při svém výsIechu, -že ,d~ftko mezithn z.emfelo, poněvadž 
nelze říci, že by tím byl soud uveden v omyl. Odvo,latd z toho, že 'část
kou 6.000 Kč měla býti zaopatřena výživa nezletilého dítěte aže [Mtka 
dítěte tím, že při svém výslechu soudu zatajila, že dHě již dne 15. září 
1928 zemřelo, vyu"jla' žal0'bcova omylu, vyvozuje, že podle § 871 o'bč. 
zák nevzešel pro ža'lobce vůbec nějaký závazek ze smíru sjednanéh" 
dne 11. září 1928. S timto názorem nelze souhla'siti, nehoť maj'í'-li vze
jíti účinky vytčené v § 871 obč. zák., vyhledává se, aby byl omyl jed
noho smluvce vzbuzen druhým smluvcem. Matka dhěte nebyla· však 
smluvkyní soudního smíru uzavřeného dne ll. září 1928, ježío dotčený 
smír byl uzavřen na jedné straně žalobcem jako nema'nželským otcem 
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a -na druhé straně nemanželským dítětem, zastoupeným poručníkem 3. 

poručenským soudem. Odvolatelovo tvrzení, že k žalobcovu omylu za
vdalo podnět samo pomčenstvo, jest jednak nedovolená novota, jednak 
Jest zcela neodůvodněné, neboť ž1lilohce neuvedl, kterou činností poru-' 
čenstvo bu'ď samo, nebo za účasti matky dítěte L1vedlo nem1linžel,ského 
otce v omyl. Nelze souhlasiti s odvoIatel'Ovým právním názo,rem ani 
potu'd, pokud se sna'žf vyvoditi z § 249 obč. zák, že se smír ze dne 
11. z.áh 1 ~28 nemohl státi, perfektní smlou,vou, ponévadžse schválení 
pomcenskeho soudu sta,ID teprve po smrti dítěte. Poručenstvi se ovšem 
k?nči podle § 249 obč. zák. poručencovou smrtí, avšak tím, že zanikl 
ura~pomčnílka, .n;zani'~la ještě jeho povinnost dokončiti prá'vní jed'nání 
z~ zlvota .nezle~1'leho dll'těte započaté a nezanikla ani pů'sobnost býva
~eho P?:u~e:nskeho soudu co do úkonu vykonaných v době, kdy poru
ce~stvl ! este trvalo, neboť podlle § 1022 ohč. zák m<tjí poru'oník a po
:ucensky soud podle zákona povinnost d'O!končiti j1ednánú započaté za 
Zlvota nezlelJl.eho dj,těte, jes'tli'že t<lkovéto jednám,j, nemůže býti přeru
šeno. be:: patrné újmy dědků. Soudní, smír, který byl původně smlouvou 
rel'a,tl.IVn-e. neplatnou, se stal pl&tným tím, že by,lo dodatečně uděleno 
~chvalem poručenského soudU', a jakmile bylo jehlO schvá'lení' uděleno 
Jest na smír hleděti '3k, jako by byl hned od poórtku nezletHým dítě~ 
tem u.zavře~ pl;arně. \a-ruč~nské sch,;,ál'ení smí'Tu se totiž vztahuje zpět 
k~ dm ~zavreneho .sn1l'f~ a Jest tedy Jeho schválení platné, třebaže bylo 
cla~o az. po n,;zIe~lkove smrti. Není v tom nic nezákonného, když po
mcenske sohvalem bylo uděleno dodatečně tep'rve po smrti nezl'etilého 
dlH~te (viz rozh, Č. 14402, 3501 Sb. n. s., OL U. st. ř. č. 14565, OL U. 
~. r. 5027, 3!l3>1). Ž~lobce by mohl namí,tati neplatna-sl řečeného smínl 
Jen tehdy, kdyby Sl byl, v něm výslovně vymínil, že při úmrtí dítěte 
p~ed schváh;ním smíru pomčenso~ým soudem připadlne jemu ujednaná 
častka, ktera byla určena na VýŽlIV'llI dítěte. Jestliže vša,k opomi·nuI uči~ 
niti v:. smí,r~, takovou,to výhradu a nestanovi!l ani jinou podmínku pro 
ten pnpad, ze by sed:ítě neďo,žHo určitého věku, nemůže teprve dod'a
teĎn,ě doháněti to, co opominul učini-ti včas. Smírem ze dne 11. záři 
1928 byla zlHežitost, týkajkí sesplně.ní žalobcových otwvských povin
ností k nezl. Věře K., d'e!iniotivně vyříz,ena a jest tedy onen smk pro h
lobce závazný. 

Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovol,ání, neshledav zákonného dů
vodu, aby byl mzsud~k odvol'acího soudlu změněn nebo zrušen (§ 510 
odst. 3, c. ř. s.). ' 

čls. 16524. 

.. L.~.~ ~alovati též o obnovu řlzen! skončeného rozsudkem zarnitajiclm 
dřlVejSI zruobu o obnovu (§ 030 c. t. s.), kdyby bez zrušeni zamítavého 
rozsu?Ku nemohl býti z uplatňovanéh.o důvodu obnoven původnl zá
k~adnl spor. Pokud. v takovémto přlpadě vyhovuje žalobnl proSba před
PiSU § 536 Č. 5 c. r. s. 

Jestliže se tresml soud nezabýval objektivnl nepravdivosti svědecké 
výpa-vědi, nýbrž toliko subjektivnl stránkou činu, z něhož byl svědek 
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.obžalován, a osvobodil svědka proto, že mu nebyl.o možn.o přičltati 
zločin křivého svědectví pro svědkovu slabomyslnost v době činu, nelze 
se domáhati obnovy řízení podle § 530 Č. 2 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1937, Rv II 757/36.) 

Žalobou domáhali se manžeI-é Jan a Anna O. u okresního SOUIÓIU v T. 
zjištění, že jim jakožto majitelům urči-tých pozemků přísluršř služebnost 
vozové cesty přes pozemek Č. kat. 1312 v T., patřící manželům Vilému 
a Jindřišce U., a rozsudkem okresního soudu v T. ze dne 3. prosince 
1929, č. j. 327/27-55, hylo žalobě té v)"hověno. Dne 14. ledna 1930 po
da.Ji jmenovaní manželé U-ovi u téhož soudu žalobu C 18/300 o obnovu 
sporu C 327/27 z důvodu, že nabyl'i vědomostí O nových skutečnostech 
a svědeckých důkazech, a dne 31. května ]9,300 podali dar1'ší žal'ob", 
C 276/30 o obnovu sporu C 327/27 z důvodu, žes,e dověděli o dalších 
svěddch, z'ejiménla o Janu H., který může dosv,ědčHi, že po celou dobu, 
po nÍ'ž byl zaměstnán v p-s:ké.mcwkrov<tru, jako pachtýři pozemkú 
manželú o-ový'ch nikdy nejezdil na tyto pozemky přes pozemek Č. kat. 
1312, nýlbrž po cestě k-ské. Obě tylo ža,llOby za obnovu (C 18/30 a 

, C 276/30) byly spojeny k spole'čnému jednání, v němž Jan H. jako 
svědek pod přírsahou dne 6. června 19'30, č. j. C 18/30-11, udal, že 
jezdíl na pozemky manželů O-ových buď cestou k~sk'Ou nebo také cestou 
pros,třední (t. j. přes ,pozem~,k č. kat. 1312). Rozsudkem ze dne 
7. června 1930, č. j. C 18/30-13, byly obě tyto žaloby zamí,tnuty a 
v pří6ně svědka Jana H. bylo uvedeno, že nepotvrdii-I tvrzení man,želIl 
U-ových, že se po jej ich pozemku č. kat 1312 nej ezdH'o, nýbrž že 
udal, že jezdil také cestou prostřední, vedoud přes dotčený :pozemek. 
Tento mzs.ude'k byl odV'okrcím soudem dne 8. Ji.stopadu 1932 potvrzen 
a nenabyl do,sud práIVní moci. Dne 8. února 1933 podali manželé U-ovi 
pod' C 106/33 žal'Obu za obnovu sporu C 18/30 o obnDvu z toho dů
vodu, že shora uvedená svědecká výpověď Jana H. je křivá. P r v Ý 
s o u dl tuto' žalobu zamftl, o- ,d vol a 'c í, s o 'LI d jí vyhov,ěL 

N 10 j V Y š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Především jes-t nutno zabývati se otázkou, zda 'j'est vůbec dovolena 
hloba za obnovu sporu o obnovu. Tato otázka není v civi,lním soudním 
řá:dě výsloIVně řešena. Uvá'ží-H se, že žaloha o obnovu předpokládá ří
zenf ukončené rozsudkem bez rozdBu, zdali jím byla vyřízena věc hlavní, 
či jen ří'Zení o obnovu (§ 530 C. ř. s.), a že se v druhém jako v první'1l1 
případě mohou vyskytnouti dúvody obnovy, z nÍ'chž vychází.materiáJ.ní 
nesprá'v,no,st dří'vějšího rozsudku, tu není dostatečného důvodu odpírati 
přípustnost žaloby o obnovu' proti rozsudll<u, kterým byla dřívější ža
loba o obnovu zamítnu.ta, jestli'že bez zrušení tohoto rozsudku nemohl 
by z uplatňovaného dúvod'u původní zákl-wdní spor býti- obnoven (rozh. 
býv. n,ejv. soudu ve Vídni sbkka OL U. n. ř. 7569). Ta podmhrka jest 
v souzeném případě splrněna, neboť bez zrušení' rozsudku ze dne 7. června 
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1?30, č. j. C 18/30-13, n;mohlo bydojítí k obnově pllvodního základ
""ho sporu C 327/37 z duvodu nového svědka Jana H. 
, Mimo to vytýkají· dovolatelé ve shod·ě s názorem prvého soudu že 
zalob~! pr.o-sba ~e?d~ovídá ~ředpisu § 535 Č. 5 c. ř. s., ježto neobsahuje 
prohlase.nI, ktere Jlne se ma stM rozhodnuti- ve věci hlavni·. Názor ten 
ye mylny. Dovo·latelé přehlížejí, že hlavní věcí pro sou-zený spor jest 
spor C 1~30 ~ mkoh SpOT C 327/27, a když tedy žalobci navrhli, aby 
bylo uznano, ze se obno-va spom C 18/30 ,po-voluje, rozsudek okresniho 
"ouel,: v T. ze dne 7. června 1930, Č. j. C 18/30-13, zrušuje a že se 
zalobe C,18/30 vlhov~je',splnili. všecky náležHosti předpisu § 535 c. ř. s. 

Ve veCI same maJI vsak dovo-I'atelé pravdu. Odvolací soud povolil 
obnovu sporu',o obnov~ C 18/30 proto, že jde o důvod obnovy podle 
~ 530 Č. 2 c. r. s., u nehož stačí, že výpověd' svědka, na níž rozsudek 
treba Jen č"stečně spočívá, jest objektivně křivá, a že tato okolnost 
byla ,v řízení trestním zji,šlěna, a že tomu tak jest v someném případě 
II svedka Jana H., ktery byl rozsudkem krajského soudu trestniho 
v R ze d~e 10. ledna 1933, Č. j. Tk II 1549/30-71, od obžaloby pro 
zloón ,podle §§ 197, 199 a) tr. z. spáchaný křivou svědeckou výpovědí 
ve sP,oru C 18/30, osvobozen j-en proto, že podle posud'ku soudní'ch 
zna~cu .byl v elobě dnu' soi<rbomyslný. Oelvolací soud sice při,pouští, že 
dotceny lr,e:st?1 ~ozsu:dek výslovně nezjišťuje, že se Jan H. obj-ektivně 
dopll'shl knve vypoveÓlI, ~ychází, prý však zřejmě najevo, že pokládá 
skutkovou podstatu !restneho skutku, z něhož obžaloba Jacna H. vinila 
po stránc~ objektivní, za zjištěnou, neboť jinaJk prý by neměl dů'vodu 
d.okazovab ne~ostatek ~kut:ko~é povahy tohoto činu, k němuž Se Jan H. 
do,,?al,. po stranc~ subJektIvnl. Tato dedukce odvolacího souelu je ne
~pra-vna. ,Z t9ho, ze se trestní soud zabýval toliko subj ektiv,nf stránkou 
c~~:l.\c z o':,hoz byl Ja:n H. obžalov"n, napwsto nijak neplyne, že měl za 
Z]IS~enO, z.e Jeho ,sved':,cká vý:~ověd' ve sporu C 18/30 je nepravdivá. 
Je~h p~ok~-zano, z~ ob~a,lovany Je osoba sla·bomyslná, za své činy ne
odpovedina,. ~em~~'~l' t:estní SOUl? zkoumati, zda jieho svědecká vÝiPověd' 
byl-a :pravd.lva, oh nIC. Trestm soud okolno-st, zda svědecká výpověď 
Jana H. byla pravdIvá, čili níkoli, ani zjistiti nemohl. Zdali< totiž Jan H. 
po dl.ouhou dohu desíti let iacko kočí přes sporný pozemek manželů 
~-~-v~ch na pozemky manželůO~ský.ch nikd,y nejel, mohlo, býti zjištěno 
]ed\ne z Jeho vlastni výpovědi. Soudní znalci však v onom trestním nzení 
p.rohlásili 9· ně;", že je:st.n~slédkem vrozené náchylnosti pro poruchy 
~I'~~oosh duSeVint, kO'fuat:nI. cev! a otravy allko~,~I'ové osobou slabomyslnou, 
JeJiz slabomyslnost se ]evI poruchamI pametI, patho,logi-ckými konfabu
la'ceml I ztrátou sebekli-tiky, kterýžto solav 'se rovná zbavení rozumu. 
Za tOl~o stavu je na:prosto nemožné zji-stiti, která vý,po-věd' Jana H. od
P?vlda Skutečnosti," z.da-I,' jeho svědecká výpnvěd' ve sporu C 18/30, že 
p:e~ pozemek manzelů U-ových někdy jezdil, či jeho výpověď v trestni 
vecI Tk }.I 15.49/30, že tam,tudy nilkdy nejezdi'1. Poněvadž pak důvodcm 
obn?v,Y rPZe~1 podle § 530 c. 2 c. ř. s. j·est svědec'ká výpověd' jen tehdy 
kdyz Je.o m v tres-lním ří-zení zjištěno, že byla objektivně křivá (ro"h: 
~. 89038 Sb. n. s.), co·ž v souzeném případě zji-štěno nebyJ.o není tato 
za-loba o obnovu oprávněna. ) 
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čís. 16525. 

Předpís § 467 Č. 2 c. ř. s. má jen za účel, aby nebylo pochybností 
o tom, kterého rozsudku se odvolání týká. Není-li takové pochybnnsti, 
nemuže býti odvolateli na újmu, že neuvedl v odVOlacím spise den vy
dání napadeného rozsudku a jeho čislo jedllací. 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1937, R I 1381/37.) 

Sro·v. mzh. č. 5355 Sb. n. s. 

Odvolací soud odmi,t-I odvol,,"ni, podané ža-Iobcem Dr. Janem K., 
z rozsudku okresního soudu civilního pro vnitřní P. ze dne 25. května 
1937, C Vll 422/37-2. D ů v o cl y: Odvol-ání musí podle § 467 Č. 2 
c. ř. s. mimo všeobe,né náležitosti připravného podáni obsahovati ozna
čení rozsudku, z něhož se strana odvolává. Této náležitosti p'Údané 
odvol'ání nemá, neboť je v něm uvedeno, že se žalnbce odvolává do 
rozsudku projednávajícího s'ÚudU, ja'k mu byl doruč-en dne 2. Června 
1937. V odvolání není uvedeno ani, kdy byl rozsudek vy-nesen, aní jaké 
je jeho čí-slo jednací, a nemá proto náležitosti shora uvedené. Bylo proto 
podle §§ 471 Č. 3 a 473 c. ř. s. ro-zhodnuto o odVOlání v z,"sedání ne-

. veřejnéml tOJk, že se podle § 474, odst. 2, c. ř. s. odmítá. 
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby o žalobcově od

volání dál'e podle zákona jednaL 

Důvody: 

Usia>noveni § 457 Č. 2 c. ř. s., že odvolaccí spis musí obsahovatí kromě 
všeobecných náleži.(ostí .přípravného podání- mimo jiné také ozna·čenÍ 
rozsudku, z něhož se odvolává, má za účel jen odstranění pochybno,s.u 
o tom, kterému rozsudku se odporuje. Jest pak věcí soudu, aby podle 
okolností případu uvážil, lze-Ir mí,ti při shora -dotčeném opominu1i ně
jaké pochybnosti o totožnosti: napadeného rozsudku, proti němuž od
voláni směřuj.e. NelHí~li jkh, jako tomu je v souzeném případě, nemůže 
býti odvoIa-leli na újmu uvedený nedostatek odlvoladJho spisu, že nebylo 
v odvol-ání- uwd<eno, kdy byl rozsudek vynesen, a jaké jest jeho-číslo 
jednacf. V -souzené věci zajil"té sta·čilo, uvedl-Ii odvolatel v odvolacím 
spise, podaném správně u' procesního soudu· prvé stolice (§ 455, odst. 1, 
c. ř. ·s.), "porné strany a jejich pro'cesní postavení, předmět sponl, 
znaoku spisovou a datum doručení rozsudku, takže nemohlo býti a ne·
bylo také u procesniho soudu pO'chy-hnosti, kterého rozsudku se odvolání 
týká. Proto připojil je ku pří'slušnémll' spornému. spi-su, domčil stejn'Úpis 
odpůrci a pn dojití odvola-cího sdělení předložil spisy se zprávou odvo
lacímu soudu k rozhodnuti o odvo']"ní. Neby.Jo tu tedy zákonného př,ed
pokladu pm odmHnuti 'Od,voláni p'O'dl-e §§ 474, odst. 2, 471 Č. 43 c. ř. s. 
(srov. rozh. Č. 5356 Sb. n. s. a Ol. U. n. ř. č. 55501). 

čís. 16526. 

I když bylo sjednáno pojištěni kapitálu ve prospěch majitele neho 
doručitele pOjistky, patří pojistná částka takovéto pojistky zásadně bud' 
do pozustalosti pojistnlkovy, nebo pndléhá aspoň pozustalostním po-
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platkům. Tvrdí-li doručitel pojistky, že on má nárok na pojistnou částku, 
jest povinen dokázati kromě zpdsobu nabytí držby. pojistky zejména 
i to, že pojistník pořldil jednáním mezi živými o svém nároku v jehO 
prospěch. 

Pojistka není pravým cenným papírem znějícím na majitele nebo 
doručitele (au porteur). 

Kdy jest pOjišťovna oprávněna zadržetí z pojištěné sumy částku při
padající na dědické poplatky. 

(Ro~h. ze dne 25. listopadu 1937, Rv I 12lO/36.) 

Srov. Č. 14956 Sb. n. s. 

MUDr. Lev P. sjedna,l u žalované pojiMovny životní pojištěni. 
V únoru 1934 odevzdal poji.stní'k žalobci- svoji životní- poji'stku znějíd 
na 15.000 Kč k zajištění zápůjčky 20.000 Kč s tím, <rby ža-Iobce v pří
padě poji.stníkovy smrti uspokojil z pojistky svoji pohledávku za ním. 
To, že ža'lolbce ll'aJbyl za ži'vota poj1istníkova práv z poji.stek jejkh po~ 
stoupením žalI-obd, neo1známH žalované po]i,šťovně ani pojistník, anI 
žalobee. Pře'sto po .poji'Stníko·vě smrti byla; žaolova,ná ochotna vyplatiti 
žalobci ,poji'stnou částlm celkem 11.397 Kč (po srážce z"lohy 3.000 Kč 
určené na dědické poplatky, dále nedoplatku poji·stné prémie 262 Kč 
40 h, kvitanoního poplatkU' 300 Kč a manipul'a'čního poplatku 40 K~ 
60 hl. Když žalohce resp. jeho právní zástupce trval na vy'placení cele 
poji'štěné č",stky, složila žalovaná spo.nnou poji.stnou částku 11.397 Kč 
a se zřetelem na, soudní' uložení' i, na celou pojistku připadajíd zá'lohu 
na děd~oké poplatky 3.000 Kč, tedy celkem 14.397 Kč ve pro"pěch jí 
neznáJmého oprávn·ěného dO'fU!čítele pojistky, jehož múze určiti a pro
kázati žalobcův právni zástupce. Tvrdě, že žalovaná nepráJvem zadržuje 
částku 3.000 Kč na dědické pqplatky, ježto. poji.stka jemu odevzdaná 
a znějí,cí na domčite],e n~patříl dlo· pozůstal'Qsti zemřelého poji.stnÍika 
MUDra Lva P.,domáhá se ž"lobce na žalované pojišťovně zapla'cení 
15.000 Kč. S o w d p r v é s t o !Ii c e Ulznal pod'le žaloby. D ů v o' d y: 
Ve spoPU je řešití dvě právní otázky: Zcla žalohcův právní zástupce od
mítl právem jednak podepsati kvi·tanci, z důvodu srážky zálohy na dě
dkké poplatky 3.000 Kč, jednak přijmouti čá'stku v kvitanci uvedenou, 
a zcla žalo'vaná pojíšťovna právem slohla u soudu pojistnou mihradu 
pro ni neznámého oprávněného dlOmčitele pojfstky.· Jáclro řeš'en.í' obou 
otázek je v tom, zda po<jistná náhrada patřila do pozůstalosti poji1stníka, 
či nikoliv. Podle čl. 15 všeob. poj. podmínek měla býti pojli.slná ná
hrada, kdy"by se pojistník nedoži>l' kon.oe pojislné doby, vyplaoena ihned 
doručitelli pojustky. O twkovéto poji,stce platí vykl'ádad pravidlo § 133, 
odst. 3, pro souzený případ phtného zákona Č. 501/1917 ř. z., shod
ného s § 128, ods~. 3, zák Č. 145/1934 Sb. z. a n., že pojlstná ná
hmdapatří do po·zů·stalosti tehdy, nepořfdi1-1i o ní zŮ'stavitel mezí živými 
nebo na případ smrti. Zúžuje se tedy řešeni sporu na to, zda v souze
ném případě naUid:a;l pojistn.ík s poji'slkou za svého života, či· nikoliv 
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Žalovaná pojišťovna to popírá ze dvou důvodů: jednak, že pojistník, 
dav pojistku pouze do zástavy, nepoJídli,1 o ni ve smyslu § 133, odst: 3: 
zák. č. 501/17 ř. z., jednak, že i tehdy, kdyby bylo došlo k zmene 
v oso:bě obmyšleného, je takováto záměna protí žalované pojišťovn~ 
neúčinná .pro zanedbánf písemného oznámeni ve smyslu § 10, pos·ledm 
odstavec, a čl. 11 všeob. pojl. podmínek. V souzeném případě však ne
došlo k potvhé ústavní smlouvě, ?ý~rž k ún;luv~,. že, žalob".e má 'p:-á,vo, 
uspokojíti svoji pohledávku ze zapujčky, az pOJFStmk zemre. ZaJI·steHl 
bylo tu tedy pouze titul·em převodu' práva v}a~tnílOk,é~.o a :po91e úmy:l~ 
smluvců a účelu celé transakce šlo o tak zvane zaJIstovac! prevlastnem, 
tedy o dovolenou smlouvu, pr"ktílOkému' životu, vyhovujíd a v poctivém 
obchodním stylou se zhusta vyskytující (§ 424 obč. úk., Jur. Bl. 1914, 
str. 42), a nilkoliv o tak zvwn~u p~'opadn?u z",stavu. ";. t~dy. o smlouvu 
n.eplatnou. Disponoval tudíž pOJl'stmk s pOJl's~kou mez! zlvyml, a proyo ta 
pojistka dO' jeho· pozůsta,l.osti· nepatří (r?zh. c. 8189 ~h. n. s.). Neprav.em 
namítá ža,lovaná že ji t",kováto dispOSIce musela by tI podle uvedeneho 
článku pojistnýdh podmínek .pí'semně ohlášena. Pojistka byla papírem 
maji1teli znějícím a k postupu práv z ní bylo podle §§ 427 :' 1~93 ~~'č: 
zák potřeb! toliko jejího odevzd~ní. Ohmyšleným byla tu mkohv mClta 
osoba,nýbrž doručitel, jemuž se blovaná podle pojistky zavázala. vy
platiti náhmdu. Odepříti by mu je směl'a jen tehdy, kdyby nebyllo, Jeho 
oprávnění prokázáno (čl~ 15,. po,sledllli' ,odstavec, vše~b. P?j·. podmínek: 
§ 151 úk. o poj. smlou,ve), mkdy ne vsak pro neoznamem, k~.? vlastne 
oním doručitelem jest nebo bude. Twkovým výkladem by pOjIstka do'
ručíteli znějící pozbyla svého charakteru a význaJmu. Kdo bude d0r;'~ 
čitelem, není, mo·žno nikdy předvídati. Pojišťovna nemá nárok znatI 
osobu doručitele a tedy i změnu v jeho osobě. K tomuto nelo.glC'kému 
výklwdu dospěla žalovaná tím, že ustanovení čL lO,od·st. 3 a 4, všeob. 
poj. podmínek, myšlená na pojistky s ~lfčitým)I?~novi~ě ;tvede?ým.?b~ 
myšleným, vzt~hl.a na pojístky na doruČItele zl~eJ'I-C!, ? Hlchz ~latI zvla~~nl 
ustanovení čl. 15, poslední odstavec, uvedenych pOJ. podmmek. Patnl'a 
tedy pojistná n<ÍJhrada žalobci jako doručiteli pojistky, ~ři čemž je ne
závažné, zda doručí! pojistku osobně nebo svým z:mocnencem, a proto 
žalovaná neprávem srazila zálohu na dědický poplatek. K tomu by podle 
§ 28 cís. nař. Č. 278/1915 ř. z. a § 30 nař. Č. 397/1915 ř. z. byla opráv
n·ěna a povínna jen tehdy, l<dyby poji·stná náhrada patřila do pozů~ta
losti. By"la-li ostatně žalovaná takového .názoru, pak by nebyla sme],a, 
jak se k tomu nabízela, vypla~iti dom~i~e~i a?i čá·st náh;ady u~edenou 
v kvitanci, nýbrž by byla povmna ~lnttI I nahr~du po~u~talos!t; Nelze 
přece srážeti dědický poplatek z nahrady vyplacene tretI osobe. By!o 
tedy zřejmým nedopatřením, byla-li žalovaná zásadně ochotna plmtI 
doručiteli, aLe při tom chtěla zaj'ístiti poplatek, který on sám není povmen 
p,latiti. Tato dvojakost však nejen že potírá názor a' výklad žaloval~ou 
zastávaný, al·e dosvědčuje též, že žalov<rná neměla pochybnoslI o oprav
nění doručitele a že tedy nebylo důvodu k odmítnutí výplaty podle čl. ~5 
uved. podmínek. Ma-rně se žalovacná snaží dodatečně vyvozovati, ze 

Civilnl rozhodnuti XIX. 97 



:,'1 

!: 

- Čí". 16526 -
1538 

nastala nejistota o osobě oprávněného doručitele, ,poněvadž uej:prve se 
za něho vydával' žalobcův prá'Vni' zástupce a pak teprve žalabce. Právni 
zástupce hned v prvém svém dopisu oznámil, že pojistku inkasu'je jmé
nem svého mandanta, a z jakého důvodu ji jeho mandant drží. Nebylo 
tu tedy ži>dné pochybnosti a tedy ani nejistoty, jak dokazuje i to, že 
žalovaná byla oohotna plniti žalobci jako oprávněnému. Slož·ení u soudu 
se sta,lo neprávem a nezprošťuje proto žalovanou pojišťovnu plnění, 
ponévadž byla jednak bezdůvodně složena č<ÍJstka zme'nšená o 3.000 Kč 
(jež byly sice složeny, a'le na dědický poplatek), jiedmk se soudní ulo
ženi nestalo 8Jni pro hlobce, ani pro pozůstalost, nýbrž pro oprávně
ného domčitele poji1stky, ž<ulo,vané prý neznámého. O d, vol a c í s o II cl 
potv,rdH napadený rozsudek. 

N e j vy Š š í s o' u d zamítl žalobu. 

D ů vod y: 

Podle § 133, ods!. 3, zák. o smlouvě pojišťovací ze dne 23. pro
since 1917, Č. 501 ř. z., podle něhož jest posuzovati souzený případ 
(§ 162, odst. 1, zák Č. 145/1934 Sb. z. a n. úsudkem z opaku), je-li 
sjednáno pojištění kapit"lu ua případ smrti ve prospěch majiteJ.e nebo 
doručitele pojistky, má býti pojistná suma pojata do po,zůstalosti po
jistníkovy, opominul-li pojisník pořídi,ti o nároku meZÍ' živými nebo na 
případ smrti. 

Podle poplatkových předpisů se vyměřují poplatky tal<é tehdy, po
řídil-Id po'ji'stník o svém nároku na pří P ad srn r t i (§ 16, odst. I, 
CÍls. nař. Č. 278/1915 ř. z. úsudkem z opaku, srov. též Věstník min. 
sprav. z wku' 19,16, str. 290 až 293). 

Z toho. vyplývá, ž,e všeo.becně částka z takové pojistky, buď patří 
do pozůstalosti poji.stníkovy, nebo aspoň podléhá pozůstalostním po
platkům, a' že jest výjimečným pHpad opačný. Jde-li o takový výjimečný 
případ, jest tudiž o něm podati prŮ'kaz. Tvrdí-li domčitel' pojistky, že 
má nárok na poji1stnou ,částku, jest tedy na něm, aby prokázal nejen, 
jakým ~působem držby pojistky nabyl, ale i zejména, že v jeho pro
spěch pojistnúk pořídil mez i ž i v Ý m i o svém nároku. Poji'stka, 
i když bylo sjednáno poji,štění ka'pitálu ve prospěch jejího majitele nebo 
doručitele, není pravým cenným papírem znějícím »na majitele« (au 
pmteur), takže to nezbavuje pojišťovnu povinnosti, aby při výplatě 
dbal8J péče řáclného kupce (čl. 282 obch. záJk.; srov. též § 15, odst. 3, 
všeobecných ,pojistných podmínek a rozhodnutí Č. 14956 Sb. n. s.). 

Z předpi,su § 28 ds. n.aL ze dne 15. září 1915, Č. 278 ř. z. plyne, 
že k vydání pojistných částek (§ 28, odst. 5, uved. ds. nař.) je "pra
vidla po.třebí povolení pozů'stalostního soudu. Takovéhoto povolení lze 
postrádati podle § 30, odst. 3, prováděcího nařízení č. 397/1915 ř. _z. 
za předpokladů tam uvedených, tedy mimo jiné za předpokladu, ze 
byla zadržena jed n a pět i n a pojištěné sumy. Pokud závisí vydání 
na souhlasu příslušných poplatkových úřadů, dalo sice min.isterstvo 
financi, za ně tento' souhlas jednou pro vždy, avš",k za podmínek, z nichž 
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je zřejmé, že v souzeném' případě pojišťovna nebyla beze všeho zproš
těna povinnosti zadržeti jednu' pětinu po}istné částky (viz výnos býv. 
min. fin. ze dne 17. dubna 1916, Č. 27.652 a k tomu vynesení min. fi
nancí ze dne 22. března 1928, č. 9932/28-V /16 a návthu' pojišťoven, 
uyeL ve Věstníku min. hn. z roku 1928, oddí,J, L Č. 61, str. 424, a srov. 
též výnos min. sprav. ze dne 10. zář, 1928, Č. 18.574/28 v,e Věstníku 
mi'n. sprav. z roku, 1928, str. 211). 

V mezích uvedených předpisů jest posuzovati zjÍ'štěný ve sporu 
skutkový sta", z ně'h:O'ž jest přihlížeti i, k tomu, že pojišťoVl!1a neobdržela 
ocl pojistnika vúbee ohlášení o tom, zda pořídi'l za hva o svém nároku. 
V dopi,sech :p"k žalobcova právního zástupce nebyla ani uvedena výše 
z"půjčky, k jejílffilu'ž zajištění byla pojistka převedena. Proto nemá pro 
sou'zený~por významu to, že pojistní,k odevzdal žalobci pojistku" urče
ním, aby se z ní po úmrtí pojistniko,vě uspokoj1il, nebY'llo-lí se stano
viska žalované pojišťovny vyloučeno, že z poji'stné částky přece něcn 
z,bývalo, co by patřil'O do pojistníkovy poZ!ůst'alosti nebo aspoň co by 
ipodléhal'o pozůsta:lostním pOipkltkům. 

Nešloť v souzené rozepři přímo '0 otázku, zda částka z clo,tčené po
jÍ'stky patřila po' právu do poji'stníkovy pozůstalosti: či nikoli, nýbrž šlo 
hlavně o. to, jak se měla žalovaná ,pojÍ'šťovna podle platných ,předpisů 
zachovati v té příóně za vyHčenéhost8JVU' věci. Předchozí' úvahy vedou 
k závěru, že žalovaná pojišťo'vna jednala, jak jí ukládala péče řádného 
kupce, jeslHže zadržela 3.000 Kč na dlědi!oké popl:a,tky, to jest jednu 
pětinu částky pO~ii'štěné spornou pO'ji1stkou Č •••• 

Jest nesporné, že byla pojišťovna ochotna vY'platHi pojistnou čilstku 
zmenšenou O' uveclenou Z{dohu! na dědkké Ipopbtky a po srážkádl, jež 
nemají v souzeném sporu významu, a pon,ěvadž v tom smyslu "Io,žila 
dluh svůj u soudu (§ 1425 obč. zák), není žalobní, nárok oprá'vněn. 

čís. 16527. 

Zmatečnost řízeni (§ 477 Č. 4 c. ř. s.), nepostupoval-li soud v advo
kátském sporu po oznámeni, že advokát zastupující stranu zemřel, po
dle § 160 c. ř. s., nýbrž projednal věc toliko se substitutem ustanoveným 
zemřelému advokátovi podle § 28 h) adv. ř., neměl-li substitut od strany 
tehdy plné moci procesní. Nezáleží na tom, že teprve později dala strana 
onomu substitutovi procesní plnou moc. 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1937, Rv I 2053/36.) 

Srov. mzh. Č. 12424 a 11217 Sb. n. s. 

Ve sporu o. vým.az zástavntího práva a Zlp'foštění směnečného zá
vazku, oceněném v žal:obě na 52.000 l{č a projednávaném u krajského 
soudu v P., byla žalobkyně zastoupena Dr. FranHškem K, 8Jdvokátem 
v P. Při ústním jedni>ní, konaném dne 1. října 1935, při němž bylo 
o věci meritorně jednáno, oznámilll Dr. Vladimí,r Š., advokátní konci-
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- Čí~. 16528 -
1540 

pient zemř·elého wdvokáta Dr. Františka K., že uvedený advokát zemřel 
a navrhl odročení roku a povolení lhůty k podání p.řípravného spisu. 
P r v Ý s o u d zamítl jeho náv"h a při onom roku skon61 Sp01" zamí
tajícím rozsudkem. O d vol a c í s -o li' d nevyhověl odvolá,ní žalobkyně, 
jež vytýkah zmatečnost řízení podle § 477 č. 4 c. ř. s. 

N e j v y Š š I s o u d z podnětu dovolání zrušil pro -zmatečnost rOZ
sudky nižších stoHc i s Hzením jim předcházejicim, počínaje ústním 
jednáním konaným dne 5. října 1935, a u,lo.žil soudu prvé stolice další 
jednání a -no-vé rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Ph ústnim jednání, konaném dne 1. října 1935, ozná,mH procesnímu 
soudu Dr. Vl'adimír š., koncipient zemřelého advokáta Dr. K., že právní 
zá,stupce žalobkyně Dr. K. zemfel. Měl proto pro-cesní soud postupo
vati podle § 160 c. ř. s., neboť ustanovení subsl!ituta zemřelému wdvo
kátovi podle § 28 h) adlV. ř. advokátní komorou nen,ahrazuje zmocnění 
podle § 30 c. ř. s. (smv. rozh. Č. 11217 a 12424 Sb. ll'. s.). Tím, že pro
ce-smí soud, nepostupoval nejprve podle uvedeného zákonného před
pisu, odňal žalobkyni možnost, aby dne 1. října 1935 jednala před sou
dem (§ 477 Č. 4 c. ř. s.), neboť žalobkyně nebyl'a toho dne, kdy jedině 
bylo o věci meritorně jednáno, zastoupena wdvokátem v -souzeném 
advokátském sporu. Na věd nk nemění, že žalobkyně dala pozdějoi dne 
25. říjmr 1935 plnou moc wdvokátnÍ' komorou ust<Lnovenému subsHtutu' 
zemřelého Dr. K-y, advokátu Dr. B-ovi. Nechal-li odvol-ad soud tuto 
zmatečmost, třebas takto odvolatelkou nevytýkanou, nepovšimnutou, jest 
~matečný , jeho mzsUIClek, a ježto zmatečn.ost ta vznikla již v prvé sto
lid, bylo, podle § 510, odst. 2, c. ř. s. zrušiti i, rozsudek prvého soudu, 
jakož i dosavaclnf řízeni v prvé a dmhé stolici, počína!jk ústním jed'
ná,ním konwným rune 1. fí;j-na 19,35. 

čis. 16528. 

Odporovatelnost v konkursu. 
K subjektivní skutkové podstatě odporovatelnosti podle § 34, odst. 1, 

č. 2 kOlIk. ř. stačí, musil-Ii věřitel věděti o m o ž n o s t i nezpůsobi
losti úpadce k placení. Otázka nezpůsobilosti úpadce k placení jest 
otázkou právního posouzení. 

Dosáhl-li oddělný věřitel uspokojení z jiného majetku dlužníka než 
ze zástavy, jde o odporovatelné jednání. 

(Rozh. ze dne 25. listo:padu 1937, Rv Jl 380/36.) 

Tvrdě, že za:placcení částky 2.308 Kč 80 h úpacdkyní jest odlporova
telné podle § 34 konk. ř., domáhá se správce konkursní podstaty firn\y 
Karel K. a syn v N. B, na žalované společnosti zaplacení 2.308 Kč 80 h 
s příslušenstvím. Žalobě vyhověly s o u d Y vše ch tří sto 1 i c, 
ne j vy Š š í s o u d z těchto 
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dŮVOdů: 

Napadený rozsudek převzal i zjištění prvého soudu že roku 1933 
podalo ně:koUk věřitelů konkursní návrhy proti úpadkyni, poněvadž 
]lm; ,::edene .e-"ekuce proti ní zůstaly marné, že úpadkyně hleděla vše
mozne s'platIh dluhy těm věhtelům, k t eř i k o n ok u -r sní n á vrh y 
p,.o doa ll, ~by tak o.dvrátila. ko~k~rs, že však musila splácení oněch 
dluhu~onecne zastaVItI, ponevadz Jl S. b"nka zabavil-a v prosincí 1933 
pohledavk~. 100'Q(){) ~č a zas.tavHa jí taJké veškerý úvěr. Nwpadený roz
S!td~l~ Sl t.cz OSV.O]I-l' usudek, ze úpadikyně byla již roku 1933 nesohopná 
ploatIb a ze o teto platební neschopnosti, musila věděti, také ža,lovaná 
která sice měla již .odroku .1931 exelmčnÍ zástavní p-rávo pro svoji vy~ 
komtelnou. ~ohledavku za upadkyní, ale přes to, že vedla exekuci, ne
m;ohla dOSl:Cl zaplacenI a podala pak konkursnf návrh, jejž vzala zpět 
az po zapla,cenl dlužné částky. 

Dovolatelka, jsouc si, zřejmě vědoma vylíčené si1uace napadá uve
dfný z~klaJd r?zs~dku odv~lacího so~du, ale marně. S .h'lediska ,práv
mho posouzem veCl n~zále.zl tu na presném dlli, kte'réhose úpaclkyně 
stala 1"O'I<u

o 
19.~3. nez;~u.sobIloou~ ik placení, ,~ýbrž n", tom, že úpaclkyně 

b:r!~. nezpus'ťYblla plahh v dobe, kdy z"Plahla žalované spomoučá:stku. 
Nliž~l s'Oudy. vycha'zely z toho, že t'Omu twk byl'O, a to, právem. Zaba
v~nl po'hlecla'vky 100.000 Kč a zastaveni úvěru v prosinci 1933, zpuso
blilo pome .• to, že úpadikyně, která byla tehdy i bez tohro jilž imollventní, 
nemohla Jlz Wll! konkursní návI'hy nejnetrpělivějších věřitelů advrátiti 
zaplac~:n!m;?otčených jejich pohledávek, jako to učinila před tíin, 
]SI?UC pz ~dnve n!eschopna z"platiti pahledávky n'a n! exekučně vy
mahane. Zatovana SIce broj! proti úsudkJUsoudů nižšich stoik že 
musila v~děti o tét~ nezip~sobilosti v clen zapbcení sporného dl~hu, 
poukazupc na ~pr~~.u .sveho ~ubstituta v N. B. a na korespondenci 
s Karle,:Jlr K. V te pncme vedl'a zallOvaná v prvé stolici uvedenými prů
vOclf d~kaz, ~ .sv~m ~vr:en!, kt~ré znf doslovně takto': "Předloženými 
doplsy}es.t .. clokazan~o, ze z~l~vacna ~tr,,:n,,: ~,plaltehní neSChopnosti úpadce 
v dobe prl]etf pen-ez nevedela aJfi'1 vede!r nemu-sila, ježto dle zprávy 
Dr. S.;ento O?' ~alované st.rany sám ani placen! nežá:da-l, je'llko,ž s~m 
Sl vyma~al' .~ve ut;My od hrmy K., a tato, i pozd'ěji přisHobHa hotové 
zapl.a.cem .pnp'~cI?~ho zhyt~u.« .Posouzení -logičnosti závěru-, zda žalo .. 
v~na mUlslla v~deh o nezpusobllosti placení ú,p"dkyně, jest věcí práv
mho. P?'souzem a. tu otázkU! po.so"dill'y nižší soudy správně, i když se 
VYCh."ZI- z toho, ze uvedené tvrzení_ žwl.ované Hrmy odpovíd'á, slkuteč
no,~,h;~ebo.ť postup Dr. S. mohl, býti určován jinými o,kalnostmi než 
2lPusobdoSh. upwdkyn.ě k plwcení, na př. tím, že hy se jemu n.ěkdo za 
toto pla<:enI. z.wmčI\', a P?lIhé sliby rmajite\le upadlé firmy nemají vý
mamu, hl.ed~~ll s,: na vyhčené aho.vání úpwdkyně vůči jejím věřitelům. 
.• ,POdO!ýtka se; ~~. ok s~~j~ktiv~! s;kutkové pOvwze oQporovatelnosti na 
venteJo~e. strane Jlz stacl, ]esthze mru'sil věděti ° m o ž n o s t i nezpů
SOhIJOS'Í!- upadee k pla-oení. 
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Dovolací soud musí tedy vycházeti z toho, že úpadkyně byla v den 
zaplacení sporného dluhu žalované firmě nezpůsobilou k pla·cení a že 
žal'Ovaná musi,la o tom věděti. NezáJeži proto na tom, že s hledi'ska § 34, 
odst. 1, č. 2 konk. ř. má význam jen takový věřitelúv návrh na uvalení 
konkursu, na i'ehož základě byl konkurs uvalen, nebo který aspoň do 
uvalení konkursu, třebas na základě jiného návrhu, nebyl ani zamitnut, 
an i vzat zpět. 

I když žalovaná, měla právo na oddělené uspokojení, nic to na věci 
nemění, neboť dovoláni ani nenapadá základ odvolacího rozsudku, po
dle něhož měla mimo to také osobní nMok proti úpaclkyni, taJkže byla 
také konku,rs'ni věřitelkou podle § 51, oclst. 3, konk. ř.: a ježto sporným 
placenim nedosáhla uspokojení ze zástavy, nýbrž z jiného majetkU' úpad
kyně, nemá tu její odddné právo vůbec význa,mu. 

Nehledk na to, že u'stanovel1Í' §§ 200 a 282 ex. ř. nemaji s touto věcí 
nk spo'lečné'ho, ježto jde Q. exekuční řízení vedené na Slovensku, nešlo 
tu o dob r'O V'O ln é pl",ceni dl'užníkovo, ný',brž o placení vy n 'u
c 'e n é návrhem na uva'l,en'Í' konkursu. Z toho dů,vodu není- tře1ba. uva
žovati o právním stavu, jaký by tUl byl při dlo b r o vol n é m 
placení, když o ně v sou,zené věci nejde. Pl:acení je jednáni maljiící 
právni účinky, takže nemůže býti po'ch)"boO'sti, že jiest jeclnáním práv
ním. V dovolání uved'ená rozhodnutí Č. 6382 a 3496 Sb. n. s. se na sou
zený případ nehodí. První z nich se týká připadu podle § 30 s,tarého 
konk. ř., který odpovidá § 33 n)"nčjšiho konkursního řádiu, a ve druhém 
šlo o připad, kde byl vě,řitel uspol<ojen z kupní ceny věcí v jeho pro
spěch z<ubavených. 

čis. 16529. 

Bylo-Ii o.dvoláni plné moci k disposicím šekovým ůčtem za vlastníka 
účtu (společnost sr. o.), zaslané Po.što.vní spořitelně, podepsáno. novým 
jednatelem společnosti s r. 0.., byla poštovni spořitelna oprávněna žá· 
dati dúkaz o této změně. Předložil-li nový jednatel společenskou smlouvu 
a zápis o valné hromadě, týkajlcí se změny v osobě jednatelově, nesmí 
pošto"n!' spořitelna od té doby prováděti disposice učiněné v přičině 
šeko"ého účtu zmocněncem, j'ehož plná moci byla odvolána. Učinila-li 
tak, nejsou tako.véto. výplaty závazné vůči vlastnflru účtu. 

(Ro~h. ze dne 26. listopadu 1937, Rv 1911/36.) 

Valnou hromadou žalujici firmy »R.«, společnosti s ručením omeze
ným, kou,<lnou dne 2,7. července 193'1, byl zvolen jejím jednatelem na 
dobu d"ou tet Antonín B. Ten také předložil dne 30. ,řj,jna 1931 žalo
vané přihlášku žaJu1íd firmy k šekovému řízení. Ponévadlž přibláJška 
nebyla opatř,ena předepsaným výpisem z obchodního rejstříku, vyzvala 
žalovaná poštovní spo,řitelna jednatele žaluojfcí ,společnosti Anto
nÍ,n.a B. Ik 'll<ÍJpr",vě této z;wady. Kelyž potom Antonín B. pře~ 
ložili vJ'pi's z obchodniho rejstříku !<rajského ,souelu, obchodního 
v P. ze dne 19. prosi1lllce 1931, podle něho·ž byl jed'in'ým jed-
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natelem firmy »R.«, zřídila ža!lova.ná poštOVTI'í spo,řitelna uvedené 
firmě dne 8. ledna, 1932 šekový účet č. . .. S ÍÍimt" účtem ,mi pohle
dávkou na něm uloženou dísponova,1 podle podpi'sných vzorců ze dne 
30. ledna 1932 jen Antoníln B. jako jednatel spo,le,čnosti »R.«. Val!1ou 
hromadou žalující firmy, konanou dne 14. srplla 1933, byl jmenovaný 
leci'natel své funkce zbaven, ze služeb žalobkyně propuštěn a novým 
Jednatelem zvolen Kmt B., což bylo žalované oznámen'o dopisem ze 
dn'e 17. srpna 1,9.33 s tím, že Antonín B, není nadále oprávněn di,spo
nova'tj. s. účtem č. : .. a dáva,ti příkazy, nýbrž že výhradně oprávněným 
k tomu jestnovy jednatel Kurt B. Tu zprávu vzala za,lovaná na vědomí 
a zaslala ža,lobkyní dne 18. srpna 1'933 'nové podpcsllié vzorce se žádostí 
o jejich vyplnění a doloženi zJnGny j,ed-natele novým výpisem z obchod
ni'ho rej střiku. Tyto no'vé podpi,sné vzorce byly zaslány na tehdejši adresu 
ž.alobkyně. Po změně v osobě jednatele ž<llující společnosti a pro ne
tlStotu, kdo Je nyni o,právněn nwkládati s šekovým úČltem č .. ,., bylo 
zalovanousta'11oveno, ze d'lsposl:ce S ním mají býti podpisováJny dosa,. 
vadním jednateJ.em An:tonílnem B. i novÝm jednatelem Kurtem B. zá
roveň, a tO' až do té doby, kdy budle o změně' v osobě jednatC'le rozhod
nuto, To také ža,lovaná žalobkyni oznámila a skutečně také 9 šeku 
zněji'Cfch na celkovou ,částku 20.000. Kč ve d!ncch 2., 7" ll. a 18. září 
1933 oba řečení jednatelé žalujid společnosti spo}ečně podepsali. Když 
bylo cine 18. září 1933 žalované předloženo u'snesení krajského soudu 
obchodního v P. O' zamí,lnuU oopovědí nového jednatel'e Kurta B., u'lol'nila 
žalovaná účet č .... dŮosll'edkem tobo opět pro disposice dosavadního jed
nale].e žaloblkyně Antonína B. a 0' tom také žalobkynÍ' a' Antonína B. zv']:ášt
ním dopisem zpravila. Žalovaná vY"Platiol.a za souhlasu poutze Antonína B. 
v době od 19. srpna do 25. září 19033 7 šeku na úhrnnou částku 15.100 
Kč. D~e 10. listopadu 1933 zaslala Ž<ťlobkyně žalované opis lozhodnuti 
vrchmho soudu v P. ze dne 27. řijna 1933, jímž zamítavé rozh'od-nuU 
Krajského soudu obchodního v P. bylo zrušeno a věc vrá,cena soudu 
prvé stolice k novému jednání a rozhodnuti. Hledí,c na u,vedené obtíže 
žabvaná šekový účet Č ...• žalobkyni podile § 10, odst. 2, zá:k.č. 143/ 
1930 Sb. z. a ll. z moci úřední vypověděla a jeho zůstatek v částce 
8.869 Kč 65 h převed'ja do soudni úschovy. Tvrdíc, že žalovaná věd:ěla, 
že rozhodnut{ krajského soudU! obchodního vP., z,"slané jí. Antonínem B., 
nelll pravoplatné a že přesto ,ode dne doručení tohoto ll'sneseni hono
rovala šeky na pouhý podpi,s Antonín.a B. a že tedy žalovaná odpovídá 
jí za škodu tímto jednánim způsobenou jako zmocnělllkyně domáhá se 
žalující společnost l1a žalované zaplaccení 15.100 Kč s phs!. Niž š í 
s o Ll cl Y uzn.aly podle žaloby, o d v Qo I ac i, z těchto d ů vod ů: Já
drem sporu jest otázka, zda žal'Ovaná byla oprávněna a též povinna 
prováděti příkazy, které jí dáva,1 Antonín B. Jako jednatel žal'ujicí spo
lečnostI s 1'. O. i poté, kdy žalovaná byla zpravena o usneseni valné 
hromady žalující společnosti, jímž byl jednatel Antonín B. své vlast
nosti jednatele zbaven a, jímž byl zvolen nový jednatel Kurt B. Žalovacná 
zastává stanovisko, že podle pravidel pro šekové řízení poštovní spo-
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řitelny byl pro ni jedině rozhodující st<l!V obchodního rejstříku, podle 
něhož v kritické době, t. j. v době, l<dy byly žalovanou provedeny pří
kazy, o něž ve spom jde, byl jediným v obchodním rej!stříku zaps8!ným 
jednatelem žalujkí spoleiínosti Antonín B., že proto on jediný byl opráv
něn di'sponovati se šekO'vý;m účtem u žalované poštovni spořitelny, tedy 
i odvolati dohodu o prozatímnim zn<lmenáni dispos,ice se šekovým 
účtem oběma jeďnateli, t. j. dos8!vwdnim jedn<l!telem Antonínem B. a 
nově zvoleným jednatelem Kurtem B., a že ž<l!lov<l!ná nebyla pO'vinna ani 
oprávněna měniti na, přáni třetí osoby stav, tÝ'kajíd se disposíčníhO' 
práva s šeko,vým účtem ž<l!llujid firmy. pn tom VŠ<l1< odvolatelka nepřihN'ží 
k tomu, že žalujíd Hema nebyla osobou třetí, nÝ'brž že byla vlastníci 
šekového účtu, O' který ve spom jde, a že tedy byla podle prvé věty, 
odstavce 1 § 4 pravidel oprávněna naikládaM se svým šekovým účtem. 
Dále odvohtelka při tom zwměňuje o'sobu jlednatele AntonÍ'na B., tedy 
funkcionáře žalující spO'lečnosti, s vlastníkem šekového účtu, jímž, jak 
právě vyloženo, byla pouze žalující společnost. Třeb<ls i lze ze znění 
pravidel, zejména z § 3, oclst. 1, in line a odst. 3, druhá věta, § 4, odst. 3, 
druhá věta a z § 5, odst. 1, vyvodHi, že :pro olávku', kdo jest opráv
něným z1Í!stupcem firmy a kdo tedy za firmu jest opr1Í!vněn učiniti při
hlášku za účelem otevření šekového, účtu' firmy, podpiso"ati pod'Pi'sné 
nory 'Osob zmocněnýoh, <l!hy naklMalyse šeko'vým účtem, jakO'ž i' čínMi 
ozn~mení o změnách v právních poměrech hrmy jako vl<lstníce šeko
vého účtu a o změnách v osobá'ch oprávněných nwkládati se šekovým 
účtem, je pro žalovanou mzhoclujíd- stav o,h,chodnfho rej'Stříku, nelze 
s druhé strany z do,tčenÝ'ch pr<l!vídel vyČí'sti, že by byla žalovaná o'svo
bozena od! povinnosti míti zřetel na skutečno'sti, jež se j~, staly Z'll~my 
a z nichž vyplývá, že se stav obchodního rej'stříku neshoduje se 'Sku
tečným právním stavem. T<l!kováto povinnost zmocnitelova vyplývá 
z ustano"ení § 1009 obč. zák., jež ho zavazuje, aby převzaty úkol ob
staral pilně a poctivě, v čemž je zahrnuta i povinnost bditi n8!d tím, aby 
zmocnitel neutrpěl škody (smv. § 1012 obč. zák.). S toho hl'ed,íska je 
pm 'SpOt význ8!mné dozn1Í!nÍ žalované, že jí byla dopisem ze dne 17. 
s"pna 1932 domčen)Cm 18. srpna 1933 ovnámena změna v osobě jed
natele žalujíd společnosti a že jí byla novým jednatelem Kurtem B. 
předložena společenská 'smlouva a zápi,s o valné hrom<l!dě, na níž byl 
dosavadní jednatel' B. zbaven funkce j edl1iatellské <l! nahrazen novým 
jednatelem Kurtem lB., a že proto hledíc na spornost věci zařídHa, že 
budou od 1. září 1933 prováděny až do vyřÍ'zenJ věci j.en ty disposi'ce 
se šeko"ým účtem, které hlldou p'Údeps1Í!lly oběma jednateli. Z toho, 
co vyl'Oženo, vyplývá, že u žallov<lné bY'!<l! dillvěra v,e st'av zlliPsaný v ob
chodním rejstřÍ'l<u dO'pislem, ze dne 17. srpna 1933 a z1Í!písem o valné 
hromadě o,the,sena resp. že aIespoií byla na neshodu ohchodniho rej
s:HHku se skiu'tečný1m právním stavem upozo:rně'na a ž'e ono upozornění 
bylO' doloženo hodnověrným dOlldadem a výsledku valné hromady ža
j,ujkí spo,lečnostÍ. Jde j'eště o ~o, zda ž<l!lovaná byla oprávněna ~patřo
va1i v us'rue'seni krajského s'oudu obchodniho vP., j'imž O'pověď nového 
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jedna'~el'e Kurta B. s n!>vrhem na výmaz jedu-atele Antonína B. a na 
z1Í!pis jednatele Kurta B. byIa zamitnuta, pastačujiCÍ< dlO'k,lad o tom, že 
byla opět sjednána shoda sta'vu poále obchodmiho rejstříku se skuteč
ným právním stavem, čiH zda dosavadni jednateI. P,ntonín B. zústává 
nadále podle slmtečn'ého právniho sta"ll' aprávněným z1Í!stllpcem žalu
jilCi společnosti. Na tu' otázlm i'est VŠ<l!k odpověděti' záporné Medk na 
to, že 'Ono usnesení nenahylo práv1uí -moci, -llJnbrž bylo rekur,snÍ'm sou
dem ZllltŠena, jak sama žalovaná dromah. Byl-H tu tedy takovÝ' stav, 
že žalo,vané bylo oznámeno. Ulsn'esen'í, valné hr'om<l!dy ž"lujíd společnosti 
o tom, že dosavwdní jednatel Antonin iBi. byl odvolán z jednatelské 
lu'Olkoe a že byl nah1'azen novým jednate],em Kurtem B., že však v ob
chodním rej střiku tato změna nebyl'" dosud provedena, takte v něm 
Antonin B. zů'stal n8!dále zaps1Í!n, jia'lro jednatel žalující spol,ečnosti, pak 
žalovaná nebyla sice se zřetelem na svá pravidla povinna :pro'váděti 
dispo'sice s'e šekovým účtem, pokud by jí byl,y dá"ány novým jedn<l!te
lem Kurtem B., neboť ten nebyl dosud zwpsim v O'bchadnimrejstříku, 
a,všwk s druhé strilJny nebyla ani oprávn,ěll'il; pwv1Í!děti disposice se še
kovým účtem clávané jednatelem Antanínem B., p'Oněvwdž byla uvědo
měna, že byl zhaven fUlnkce jedin8!tele a ž'e tedy jehO' z1Í!pis v obchod
ním rejstříku- neodpO'vídá skutečnému právním" stavu. Že uSll'eseni 
valné hromady žalujíd spol'ečnosti ne'he pokládMi za projev vtBe 'osoby 
třeti, nÝ'brž že je pr0Í'evena vMe vlws,tniikilJ še'kového účtu, bylo vyl'o
ženo již sho,ra. Proto byla žál:oV'an,á povinna p'řjbHžeti k UlSnesení valné 
hrom<l!dy aspoň potu,d, pokll'd jím byl clos'ilJv<l!dní jednalel ft.n'lonín B. 
zbaven 0lPr1Í!vnění Z<l!sNtipO'vaH žaI'll'FCÍ spo}eóno'st j<lko j,ejí jednatel Po
soudil tudiž prvý soud věc sprá'lOn,ě p'Ú právni 'Stránce, pokládal"l'i Ž8J],o
vanou za odpovMn'ou žalujíd spoI'ečnosti za to, že hQ;mo~oval,a š<eky, 
o něž ve sporu jdle, na pOl~hý pod!pilS Antonína B. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolAní. 

D II va dy: 

Jde nárok ze smlouvy a na dopln,ění toho, co ž8!lovaná z konia ža
lující společnos,ti vyplaHla na šeky, jež byly podepsány Antonínem B. 
v době, kdy již také žalovaná poštovnf spnřltelna vMělia o tom, že jeho 
zá'stupčí moc co do podepiso,váni š<eků z<lnilkla. Hledě na skutkový děj, 
jwk jest U!veden v rozsudllm odvolaclho soudU! jwko zjištění vyp!}vajíd 
z provedených dflkazll a ze siowhlasného přednesu stran, je právní po
souzení odvolacího soudu správné. 

Podle § 4 pravidel jest oprávněn nwkládati se šekovým účtem jeho 
vlastnik nebo také jiná osoba, kterou k tomu vlastník účtu zmocní. 
Toto zmocněni musí bÝ'H ovš'em žal'ované pošto\"ní spořitelně ·o.známeno 
a trvá pak t<l!k dilouho, dokucl je vla,sitník u, ní, pí'semně neodvO'lá (§ 4, 
odst. 5, pra"idel). V souzeném ;případě se toto, odvolání zástup'čímoci 
pro di,spu.s,i'ce šekovým kontem u Antonína B. stalo dapisem žalující 
spo,lečl1ioMi ze dne 17. srpna 1933. Její pís,emné odvolání plné moci 
bylo pro žallnvanolU, poštovní,'spO'řitelnlu' závazné a Med'íc na to, že je za 
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žall,obkyni podepsal nový jednatel, směl·a ža·lovaná co do této změny 
v právnich poměrech, ža,lobkyně jako .vlastn,i;:e účlu podle §.5, <;dst. 1, 
pravidel žádati, aby jí byla tato zmena, mela-II to za potrebne, pro
kázána. To se však stalo tím, že jí- nový jednatel Kurt B. předloží'l' spo
lečenskou smlouvu a zápi'so valné hromadě, tý,kajídse této změny 
v osobě jednatelově. Od té doby nebyla žalovaná opráv'něná prováděti 
disposice učiněné dřívějŠ'Ím: zmocně-neem a j,estliže taJk učinHa !pře:,e, ~e
může výplaty up,j'aJtniH jako náležité ,pllnční ve ,:;mysl'll § 1~13 obc. zak; 
vůči ža·lu.j'ící společnosti. Otázka, zda· byla zmen·a ·V osobe ]ednatel,ove 
provedena také v rejstříku obchodním, anebo. kdy .se ta.kstalo, .. nem ~,a 
těchto ok01:ností rozhodujíd, pOlkud se týká drspo'slOe, kterou uC!lnll dn
vější zmocněnec Pmtonín B. Protože pak tu rozhoduje výhradně jen pro, 
hlášeni žalova·né jako vlastnice účtu, nemůže se žalovaná s úspěchem 
dovolávati ani nějakého usnesen.í rejstříkového soudu, když se naMonec 
ukázaIo, že Ku'rt B. byl hmotněpr"v.ně oprávn~r; k pod~isu.ž~lobky,:ě 
na ieiím pwhlášení, ze dne 17. srpna 1933, a muze tecly zalu.]lc! ~po].ec
uos't 'po zrušení šekového účtu žádati, dnpl-nění toho, co žalovi>ná vy
pl'aUla na poulka,zy k n·im nezmocněné. . 

žalovaná dovolávala se .před procesním s·oudem rozhodnutí kr~J~ 
s!kého S"ouduobchodního v P., které však bHže neurčila. Mohlo by mlh 
význal111 - podl-e firemních spisů' - toNko buď usnesení č. l. 66 
ze dne 25. září 1933 Meré však neobsahuje meritorního vyří:zení, nebo 
u'sneseni Č. l. 80, kt~révšak jie teprve ze dne 19. října 1933 a nemůže 
míti žádného výzmmu se zřetelem k době, ve ",te-ré došlo k výplatám. 
Proto není rozhodující záa toto usneseni bylo opatřeno dolo·žkou pravo
moci. V každém příp~doě bylo by hývalo povilnno,stí, ž.aJlovan~ spoři.tel?y 
tuto skutečnost dokázati, z toho, co uvádí v d'ovolam, lze vS2lk souditi, 
že žalo'laJn;í; s!pořitelna 10 ani netvrdí. Již proto není důvodná její výtka 
neúplnosti Hzení opírajíd se o to, že měl býti o onéskuteonosti sl'yšen 
B. jako svědek. .' 

Když tedy výplaty učiněné k po,~kaz:u Anto~!,n~, 8. nel-ze UZ!llaJÍ"I '" 
náležité plnění ve smyslu § 1413 obc. z,ak., ,nezal-e:!" u~ tom, laJk ~nto
uín B. naloúl s ponězi k výplatě poukazaJnyml, ackolrv ! tu Jest zalu
jící spo,lečnoS'ti dMi za pravdu, ž,e ža'l'ova:ná r::řed ~pro~e~n,ím , soude~1 
ani netvrdi,la, že jich bylo Clpo-třebeno' ve prospech z"lu]!"c! spoOlečnostI. 

čís. 16530. 

Předpokladem zdržovacíhoO nároku podle zákona proOti nekalé !l0u,
těží č. 111/1927 Sb. z. a n. jest objektivni nebezpečí dalšího rusem .. 
Takovéhoto nebezpečí tu není, přestal-li žalovaný jako jednatel za
mýšlené společnosti s r. o. již před podáním žaloby uživati závadného 
údaje ve firemnim znění, ježto společnost s ručeni~ omez:ným ~e?'yI~ 
založena a byla místo .ni založena veřejná obchodn1 spolecnost, jej1mz 
je sice žalovaný veřejným společníkem, avšak není oprávněn společnost 
znamenati a ji zastupovati. 

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1937, Rv II 447/37.) 
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Žalují,cí firma J. K, Uhren[abrik, A. O. in K, se podle zákona proti 
neka'lé souolěži dom;í;há žalobou výroku, aby žal'Ovaný Vilém K byl 
uznán povinným zdržeti se sám neboO také s jinými společníky u.žívá.ni 
firemního znění J. S. a spol.,~polečnost·s r. o., lov"rna na' hodiny »B.«, 
B.-Ž.) Í' užívání nynějšího znění »B.«, tov-árna na výrobu hodin, veL 
obch. spol. B.-Ž., nebo j;ného změněného znění· firmy, v kterém jest 
podnik oznaróen jJako továrn.a, ať v německé, ať v každé jiné feči na 
dopisních p2lpírech, účtech, dopi"Snkh ob"lkách, objednaJcích listech a 
kat"lozfch, j'akož i užíNání takový·chto razílek, a že je povinen zapl'aliti 
žalobkyni niuhradu škody 10.000 Kč. K. odůvodnění žaloby přednesla'. 
Žal,ujíd sp-olečnoOst má od roku, 1887 v Ch. pod výše omačenou firmou 
tO'vámi výrobu hodin všeho druhu vyjma bpesn.í hodinky. V březnu 
1935 a později se do\"ěděla, že se někteří dělníci a zaměstnanci firmy 
J. T. v B.-ž.spoji1i k výkonu podniku, klerému'dali firemni znění: J. S. 
a spol., společnost s r. o., továrna ,n'a hodinky »B.«, 8.-Ž., a že pod 
uvedenou firmou zavedli do obchodu hodiny. Aloi,s B., JOSlef S., Jin
dřkh V., Vi1'ém K, (žalovaný) a Hynek T. zřídili spol'ečenskou smlouvu 
podlle zák.č. 58/ I 906 ř. z. a z<cžáda!io zápis spoleónosti' s ru:čením 
omezeným do obchodního rejs·třík'll'. Ža,l'ova:ný Vi·lém K a Josef S. se 
podpisova\.i jako obchodní jodna·telé. Výroba hodin pod touto Uvmoli 
je proti U'sl<tnovení § 2 zák. pro.ti nekal,é soutěži a u~ívání u'vedeného 
mění firmy je podle uved'eného úkon·a nedovolené. firma nebyla za
psána do obohodlnilho rejstříku a spoLečnost s r.učenímomez'eným ne
byla povolena. ŽalovaJný všwk přece uží'val fir·emního zněni, v němž byl 
podnik označen jako továrna, na do:pi,s'l1kh paJpkech, obi'ednacích 
listech, obálkách a razítkách všeho dmhu. Žalovafilý p-oužil dotčeného 
firemního značení i v dopisech zll. čer\"na 1935 p"fiuvním zlustupcům 
ža'lujicí firmy. Když se žalovanému nepodařilo zapsiuní spol'ečn·osli 
s r. O., pokClsi] se o zlup';s veřejné obchodní spo].ečnosti. Ačkoliv také 
vefejná spol'ečnost nebyla ještě zapS'áJna, uŽÍ;val žalovaný v dopi'sní1ch 
papi,rech, účtech,obchodních obáLkách atd. firemního ozna,čelní ».B.«, 
továrna na výrobu hod'in, veř. obch. slpol. v B.-ž. Žalovaný přihlásil 
též telefon pod firmou: »Továrna na výrobu hodin S. a spol., s. s r. 0.« 
a jejich le·lefO'nní stanice č .... je pod on.Ím ozlna,čen.ím zaps·á'l1'a v do
daJlku k seznamu telefonních úča·stníků, kterýžto dodatek vyšel teprve 
koncem srpna 193-5. TfBstním příkaz'em krajského soudu civi'lního v B. 
z 3. listopadu 1935 byla žalovanému uložena pokuta podle § 12 uvoz. 
zák. k obchod. zák. T"ké po podám,ížaloby pokračuje žalo\"aný ve spo
}Ie,čnosti s ostatním·i v,ý'še uvedeným:i- osobamil v už.í!Vá,ní Q,znaóení, pod
niku »továrna na hodiny«. žalovaný A10is B. a Hynek T. si vymohli 
nový živnostens!ký hs·t z 3. s~pn" 1 935 :pro to,vá-rní výrobu hQdi'n a te
prve v posl-ednJ. době dali zapsah IÍlfmu jako veřejnou spo'lečnost pod 
označením »B.«, továrna' na výrobu hodin B. a spoL, a dhe 24. sr:pna 
1935 registrovati pod slovní značkou »8.« pod Č. 6484. PO'dnik, 'O nějž 
jde, je malý podnik, poněvadž účastníci pr"cují jen s malým kapitálem, 
zaměs·tnávají jen mál,o dělniků, většinoOu ručnkh a zhotowjí jen pJiáštč 
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k hodinám, kdežto podsbtnou část hodin obj ednávaj i z továren na ho
cliny, takže tu .nejsou podminky pro o"Znwčení podnikli jako »továrního«. 
Uživ,;ní wmačeni továrniho je zakázámo živnostenským řádem a podle 
něho trestáno, n.ei'sou-li pro ně splněny předepsané předpoklady. Ozna
čenim tím vyvo-lává ža·lova,ný dojem, jla:ko by Mo o veHký podnik, který 
sku,tene hodiny vyr';bi. Živn·ostenský inspektorM v B. prohlédl podnik 
a po vykonaném šetřeni zjistil, že n.ejde o továrni· provoz. Zalovaný si 
byl vědom, že n:e11í oprárvněn užívati označenÍ: »továrna«, poněvadž do
pis, kterým oznámil společenstvu hod[nářů v B. přesídlení, podepsal 
spoh, s Jo.selem S. lkmou »B, hodiny«. Proti žalobě n"mítl ža'lovwný, 
že společnost J. S. a spol., spollečnost s r. o., továrna na hodiny »B.«, 
B. Z. vůbec neeXÍisto'vala a žalovaný ji'ž dlouho před podilním ža:loby 
přestal provozo.vwti pod firmou spo,leono·sti s r. o. tovární výrobu hodin, 
takže fe možnost opakováni d(}mnělé nekalé soutěže vylollčena. Potom 
byJa založena veřejná obchodní spo.Ječno's.t »B.«, továrna .na výrobu 
hodim v H., která pod označ·enou firmoll proV1ozovaJa obchody. Podnik 
který žalov"ný spolu s výš-e jmenovwným zwloži,l, byl skutečně tavá·r
nim ,podnikem. Výměrem z 22. bř,ezna 1935 d"l živnostenský úřad po
val'ení, k ta,vilnni výrobě hodin a bylo též dáno ži'vno'sten,skopráV1ní schvá
l,ení provozovny pro výrobu hodin. ,po továrnkku a Ona společnost je 
z",ps,;na do obchodního rejstříl<u. Padle rDzsalhu výmby běželO' sku
tečně o továrni podlruik. Firemní (}značen.í, není, ~působHé jakýmlcoliv 
způsobem poiílcodi,ti žalujicí firmu nebo ZÍ'skwti zaniklé spo,lečnQs,ti ně
jwkou př,edlno'st v sou1ěži. Niž š í s o Ul d Y zwmmy ža:lobu, a d v'o
l a:c i s o u di z těchto di ů v o iCI ů: Nesprávné práJvni poso,U'zen,s,ou
d,em prvé s,tO'I'ice vidí žalobkyně v tom, že u žalovaného VÍ'léma K. ne
byla shledána jalco podminka zdržovadho nárolcu, že jlest a v době 
podáni souzené žaloby tUl bylo nebeZlpečí opakován! činu, jen'ž Jest pod
lcl'wdem žwloby a v n.ěmž žwlohkymě spatřuje 'nekalé j,edná.ni, záležející 
pO'dlle zji'štění na:pacleného rozsudku v tom, že žalovaný Vilém K. v do
pise ze dne 11. července 1936, zasl'a'ném práV1ním zástllpcům žalující 
firmy, dále v dopise ze dne 20. března 193,5, za'slaném redwkci ča'sopisu 
»Č.«, pak v phhlášee za'slané řoed-itds,tví po,št a telegrafů v B., já byla 
teprve dne 19. listopwdu 1935 opravena, a v dopise zas.raném Fran,tišku 
D., padepsal měnlí firmy J. S. a spoJ,., spol'ečnost s LO., továrna na 
hodiny »B.«, B. Z., a,č ,prý ta:l<ová společnost do obchodního rejstříku 
nebyla vůbec za,psána a ani žádnou továml] nemá. Jde tu v podstatě 
o vyřeš.eni otázky, zda k za,ložení zdržo·vadh-o ,nároku podle zákona 
proti nekalé soutěži jest nu'lmá j;ednak obj,ektivní jsoucnost ,ruebezpečí 
dalšiho opakování n~ka,l'ého jedn,;ní a zdw " do jwké míry mu'sí žwlobce 
prokázati takovéto nebezpeóenství. Napad'ený mZS\.ldek zamítl totiž 
žwlobní námk prá:vé proto, že tu t,all<ovéto nebezpečí nen'í, a jeho právní 
názor dovolatelka nwpadá ji/ko nesprávný, poukamjíc n.a názory vysl'O
vené ve Skálově K'omentáři, v Sedláčkově dile »Obligační právo« a 
v r'Ozhodnu,ti nejvyššího souelu Č. 10g09, 11143 Sb. n. s. Než nehl'edíc 
na uvedené Sedláčkovo dílo, v :němž se připouští ~pornost dotč'ené 
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otázky, ,plyne právě z 'ostatní odvolatel:kou, uvedené litemtury a judi
katury opak toho, co tV'fdí. Uvádíť Skála ve svém Komentá:ři k zákonu 
proti nekalé soutěži, že je ,přeclpoklwdem ža,IO'by ~držovwcí, že z ruši
telova činu vznilkla škoda anebo že takováto šlwda hrozi a že ď,est tu 
objektivné obwva dal'šího takového rušení. Ze ta'l<ovéto nebezpečí· tu je 
a že má zájem na jeho odstranění, nemusí žalobce dokazovwti. To po
soudí soud podle volného uváženi :podle zjištěných skutečnosti. Zalo
vaný však může dokaZDvati, že té obavy tu nenÍ. V rozhodnutí Č. 11143 
Sb. n. s. uvildí nejvyšší soucl, že rušebni čin, pmvedený ,před podáním 
žaloby, opravňoval odv·olaci soud k závěm, že jest odůvodněna obava 
z dwlšiho rušeni. Jwk uvedené místo Skálova Komentáře, tak i uda:ná 
rozhodnutí nejvyššího soudu 'vycházejí totiž z názoru, že poclmínkD11 
zdržovacího nárol<u jest obava dalšiho rušenÍ. V tomže smyslu li'vádí 
i Hamanův Komentář (str. 17), že zdržovaCÍ' žaloba předpokládá po
jmově nebezpečí ,opakování, byť i to v zákOně neb)"lo výslovné uve
deno, že takovéto nebezpeči tll musí býti. objektivně, že však žalobce 
je nemusí dokazovati, nýbrž že jest na žalovaném, aby dokázal, že tu 
takové nebezpečí není. RO'zhodnuti nejvyššího SO'llld:uč. 10909 Sb. n. s. 
neřeší přípwd, o' jaký jde v souzené věci, ale i· z něho je ú-ejmé, že soud 
prvé stolice v případě tam řešeném :př,edpoklildal n,ebezpe6 dal'šího 
rušení jako objektivně c1ané. Z dotčené Hteratmy a judikatwry plyne 
tudíž jako ,př,evládající .názor, že podmínkou zdržovacího nároku ve 
smyslu zákona proti nekalé soutěži jest nebezpečí dalšího· mšen,í, že 
v době podání žaloby tu musí býti aspoň 'Objektivně nebezpečí dalších 
rušebních činů a že sice žaJobce nemá povinnosti dokazova:ti Ia'k(}véto 
nebezpečí, al,e že žalovanému je možno dokázalti, že neb.ezp"či twkového 
tU' vůbec není. V souzené věci s,e ža'lujíd fi'rma domáhá především ná .. 
mku, aby bylO' žalovanému uloženo zdržeti< se užíván'Í firmy »J. S. a 
spol., společnost ·S r. O., továrna na hodiny »B.« B. Z. Tu je ske zji
štěno, ja:k již bylo také uvedeno, ~e ža:l,ovaný Vilém K. užíval v ko·res
pondenci onohO' firemMho znění, avšak poslední z jehO' činů pocMzí 
podle nenapadeného zjištění soudu prvé stolice ze dne 11. červ,ence 
1935, kdy totiž podepsal žalovail1ý dopis s uv'edeným zněním napsaný 
a odeslwný právním zástupcům žalujíci firmy, a že všechny ostatní pří
p~dy soudem prvé stolice zjištěné pocházejí z dřívější doby. Zároveň 
zjistil soud prvé stDlke, w tomuto zjištěni Ddvolatelka vůbec neodpo
ruje, že šlo u žalovaného a jeho ~pDlečníků o skutečné založení spo
lečnosti s r. o. a ne a podnik financovwný, že té společností byl vydán 
příslu'šným živnostenským úřadem živn'Ústenský Hst, že ona společnost 
byla k zápisu, do obchodního rejstříku oprávněna, že však z{jpis nebyl 
proveden jen proto, že společnost nemohla vyhověti podmínce minis
terstva vnitra o zvýšení kmenového kapitál,u. Podle zjÍ"štění, soudu prvé 
stolice 'Ohlásila pa:k dotčená společnost složení živnosti u živnosten
ského úřadu dne 5. června 1935, kteréžtO' sl'ožení bylo řečeným úřadem 
vzato na vědomí dopi'sem ze dne 11. července 1935, a poct.';ním ze dne 
10. července 1935 byla odvolána i opověd' společnosti k zápisu do ob-
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chodn.íiho rejstříku. Zjištění soudu prvé stolice, že po uved,ené době 
žalovaný Vilém K 'Onoho firemuílho znění již neužíval, odvolalelika ne
odporuje a přejímá je i odvolací soud. OdhlášenJm živnosti u živno
stenského úřadu a zpětvzetím opovědi této spole.čnosti k zápisu do 
obchodníh.o rejstříku pozhylo pro žalnvaného Viléma K, který podle 
zjištění soudu prvé stolice byl jednatelem oné společnosti, jakéhokoli 
významu užívati d'il1e firmy řečené společnosti. Užívá'n'í takovéto firmy 
mělo smysl a význam jen v době, kdy byl podnik v činnosti a Jody byla 
ještě naděje, že bude zapsán do obchodnílho rejsmku, kterýžto zápis 
byl podle § 2 zi>k. Č. 58/1906 ř. z. podm,nkou' pri>vní existence společ
nosti s ručením omez·eným. Uválží-I,j se dák, že, jak soud prvé stolice 
také zjisti-1, byla na mÍ'stě ptrvodně zamýšlené společnosti s r. o. zalo
žena jiná 'spo],ečnost, a to veřejná společ,nost pod firmou »B.« továrna 
na výrobu hodin B. a spol. v B. Ž., že nově založená společnost opo
věděla u úv,nos:tenského úřadu živnost dne ll. óervence 1935, ž,e této 
spo],ečnosti byl dne 3. srpna 1935 vydán živnO'stenský list a že žalovaný 
Vilém K. je společníkem i této nové spokčn.osti, avšak bez práva za
S.tulpova,u její podnik a zaú podlpvsovati" není, zaji!sté rozumné'ho dlu
vodu pro názor, že by žalovaný VHém K je-š,tě někdy v budoucnu užíval 
ptrvodn.í'ho mění firemn:ího J. S. a~pol., společn,ost s r. O., to'vám-a :1a 
hodiny »B.«, B. Ž. Žalobk,yně usuzuje n·a takovouto možnost a na 
obavu další-ho uži'lání původníhO' ;mění firmy z toho, že ještě dne 
ll. červ,ence 1935 v dopi,se naJps.aném právním zástupcům žalující firmy 
užil žal.ovaný Vilém K onoho firemního znění, ač už v té době byla 
i opověd' k zápisu firmy do obchodníhO' rejstříku odvolána a žlvn'o.g,! 
s'ama na živnostenském úřadě odhlášena, a že také změ:n-a ve firemním 
ozna6ení v telefonním seznamu, v ně,mž pÚ"vodilé byla zaznamenána 
firma púvodní, byla provedena teprve 19. listopadu 1935. Než tu jest 
poukáza'ti na to, že shora uvedený dopi,s ze dne 11. července 1935 byl 
n.apsl<n toho clne, kdy bylo teprve živnosten.ským úřadem vzato na vě
domí odMášení živmosti pod původní firmou, a den potom, kdy odvo-
11<na byla o'P'ověd' k zápisu této původní firmy do obchoclního rejstříku. 
Patří tedy llIŽÍ'vání původního firemnihoznění ješ!ě do ,doby, kdy. s~ 
řÍ'zení 'll' úřadu stran zániku tohoto pOdn,liku pod pU'lodm !lfl110U pravo 
končilo, a nelze z toho, že žalovamý ještě dne 11. července 1935 užil 
původního fir,emního zněnI, dŮ'vodně usuzovati, že jest obava, že tak 
bude činiti i později. Ani z 100hO', že bylo púvodní firemnÍ' znění, pojaté 
do telefonního seznamu na .přihlášku učiněnou u ředi,telství pošt a 
tellegra'fú v B. 'l'řed 12. bIemem 1935; olpraveno tePlve 19. li'stolPa,~u 
1935 nelz,e ni,c vyvozovatI- pr,o opravnenost odvolatelcllna nazoTu, spIse 
lze ; toho že změna firmy byla ohlišena, byť i poněkud opOžděn,ě, 
Ulsuzo,,,,,ti, 'že podnik veáený pod zm0něnO'u firmo!u vúbec nepo111'ý~l.í na 
užívání, dřívějšího znění. Nebezpečí, že žal,ova!n,ý Vilém K bUlde ,:zlv,al! 
původrútho firemního znění i nadáll,~~ ,rt'elze ~y?OZ.O~3Jtl ant ,z tO:ho, ze z~
lovaný Vilém K. popřel, v ž,alobm odpovedl zazalovany na·rok a ze 
\alklo nepřímo trval na oprávněnosti uží'válllí, původl1Í firmy, neboť jeho 
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námitky v odpovědi na žalobu a vůbec v souzeném sporu směřovaly 
v podsta,tě k tomu, že zá!vadný stav žalohky,ní vytýkaný již před po
dáním žaloby vůbec pominul zaJloženim nové společnosti pod změněnou 
firmou. Jestliže tedy soud prvé stoHce dospěl' na po.dkladě shora uve
dených zjÍ'štění k záv.ěru, že u žalovaného Viléma K. j'iž nyní není a že 
ani v době pod'ání žalob~ ·dne 20. srpna 1935 ji,ž nebylo nebezpečí, že 
bude podpIsoval! znamem !Irmy J. S. a spol. společnost s r. o., tovMna 
na hodiny »B.«, neposoudil věc po právní stránce 'nesprávně a právem 
také žalobu z toho důvodu zamí,tl, neboť podl!e shora uvedených vývodů 
je nebezpečí dalšího nekalého jed,nání podmínikou žaloby zdržova,ci a 
nebezpečí to ještě př.ed podáním této žaloby pominulo, jak žalovaný 
pwkáz"l. 

N e ~ v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uv,edl v otázce, o niž 
tu jde, v 

důvodech: 

Co s'e týká zdržovacího nároku, posoudil odvolací soud věc sp.rá\"ně, 
měl-li za to, že předpokladem takového nároku jest obava dalšiho ru
šenÍ. Třebas to není v zákoně výslovně uvedeno, plyne to zřejmě z účelu 
zákona, který ma sloužiti praktické potř,ebě. Zda v konkretním případě 
vyžacluje 'oprávněn,ý zájem žalobcův, "by byla vydána rozsudkem za
p'Ověd' urči:té:ho j-ednání se strany ža1'ované, nutno pÚ'soudHi v l<a'ždém 
jednotli'vém přípa,dě podle zjištěn,ého stavu věd. Hled'Í"Ii se na poměry 
sOllz,eného případu, jest souhlasiti se závěf<em nižškh soudů, že v sou
zené věci- prakticky vzato - j'iž ,mi v době žaloby nebylo skutečné 
obavy, že by ža·lova,o,ý i nadále mohl užívati oněch 'označení, jež ža
lobkyně pocll,e žalobní prosby považuje za závadná, ve spojení s firmou 
společnosti s ruóením omezeným. Stačí v té příčilně poukázaJti na pří
slušnou část důvodů odvolacího soudu. Jest sou'hlasÍ'ti též s názorem 
odvoj,,,cího slOudu, že za zji'štěného stavl! věci přestal nastra'ně žalo
vaného jaikýkol,j význam a zájem na tom, aby nadMe uží"al oné firmy; 
na tom nic nemění' ani to, že byla Ona n"ma uveden,a ještě t"ké na do
pisu ze dlne ll. července 193,5, když přece onen dopis, byl oc\pov,édi na 
dopis právního zá'stupce žalobkynina s tímto označením adresáta. Ža
lobkyné neprávem vytýká! odvolacímu rozsu,dku f'Q.zpor se spisy, pro
tože napad'ený rozsudek nikterak nepomíjí skutečnost, že k opravě 
v telefonním seznamu došlo teprv!e ,dne 19. listopad:u 1935. S důs],edky, 
jež z té skutečnosti činí, lze celkem souhlasiti a jest doda.ti, že zápisem 
do telefonního seznamu do,šllO vpravdě k trvalému sta'lu, jehož nápravy 
oy se byla žalohkyné musi,la dom:iJhati příslušným petitem žalobnim na 
odstmnenf Závadného stavu, jenž však v její žalobní prosbě n,ebyl ob
sažen. Že ani procesnÍ' stanovi,slko žal'Ova;ué:ho neshčí k odůvodně'ní 
možnosti a obavy opaJkováni, vyloži'l, správně odvolací soud. Nutno 
s ním souhlasiti také ve vývodech, jež se týka'i'í firmy a označení ve
řejné sp-olečnosti, kteréž osta.tně žalobkyně v dovoláni nevěnuje po
zorUQis'Ť. 
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Postup odvolacího soudu a stran, rozhodl-li soud prvé stolíce o mezi
tímním návrhu určovacím (§§ 236, 259 c. ř. s.), který sám neprávem 
věc n ě upravil. 

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1937, Rv I 2159/36.) 

Y řÍ'Zení o žaJlobě, jíž se žalobkyně dom<Í!hak, nároku (oceněného na 
300 Kč), aby žalovaJní byli mn<Í!ni povinnými' dovoliti žalobkyni n,ebo 
jejímu zmocněnci :přezkoumání a opis všech knih a písemností ža,j-ova
ných, předn'esH žalovaní, že mají zájem n,a l-om, aby bylo zjištěno, že 
1. smlouva sjednaná dne 6. břeZina 1923 zemřelým manželem žalobkyně 
a ža.Jobkyní samou. s žaIov:xnými n,ení společen'skou smlouvou, 2. že 
ods,t. 7 dotčené smlouvy platí j_en pro 1lJplatnění práva pHsllUlšícího po
dle odslt. 5 zemřelému žalobkyni,ruu manželovi a ža),obkyni, 3. že žalob
kyně vypo,věděla uved-en,ou smlouVlU_ :x že protO' byla ona -smlouva pře
měněna ze spoJ.eče-ru~ké smlO'uvy o smlouvu o zápůjčku, 4. že žalobkyni 
byla již čá<sl nedoplatku 40.000 Kč vyplacena a 5. že protO' není již 
možn'o u'ŽitÍ' ani odst. 5, ani odlsot. 7 řeóené smlou'Tya že tudi,ž 'Tznáší 
mezitímni návrh na určenÍ\ uvedených práV\nkh poměru ,a prá'v, na je
j:ichž existenci nebo neexistenci zceJa závi'sí rozhodnutí žalobní žádosti. 
S o ll< d P r v é s t 0-1- Í' c e zamíll žalobu, o mezltímním návrh-Ul roz
hodl pak tak, že se určuj e, že žalobk)'ně nemá podle odst. 5. Č. 3 
smlouvy ze drue 6. bře'zna 1923 práva po,žadoV'ati na žalovaných opís 
bilaJn-ce a :předlo~ení potřebných d,okladů. O d vo I a c í s O' u c1 na od
vO'I<'lní žalobkynino, odmítl její odvolání" tÝ'kaljkí se žalo:bního, nároku, 
k odvo,},á!n'ÍI o mezitfmrním návrhu urč,ova'CÍlml pak uznal právem, ž,e se 
zamřtá mezitímní, náv'rh, že se zjišťuje, že žalobk)'ně nemá podle od,st. 5. 
Č. 3 smlouvy ze dne 5. března 1923 práva požadovati na žalovaných 
·opis bilance a předloženi potř'ebných dokladu a napadený ro-zsudek do
pl'ňuje tak, že s-e další mčov:xcí žádost shora pod 1. až 5. u'Tedená za
rmtá a že žal'ov<ťní jsou povinni uaJhraditi žalobkyni '/~ útrat s-oudu prvé 
s-toli-ce al ú<tr:xt odvol:xcího Hzení. 

Ne j 'T Y š š j. s o u d zrušil na dovoh,ni žalovaných rozsudky niž
ších soudů, tÝ'kajíd se mezitlmního návrhu ur-čovacího vyjma výrok 
O' útratách první, a druhé stolice, odmítl: žalobkynino odvolání, pokud 
čelilo proti nevyřízení, mezitímního ,ná'Trhul určov:xcího, a důsl,eclkem 
toho změnil rozhodnutí< odvoladho- soudu v o-tá,zce útr:xt tak, že se ná
klaJdy 'ří'zení všech tří stoIk ,navzájem zrušují. 

D ů vo dy: 

Od-volací soud zdůraznH správně v napadeném rO'zsudku, že mezi
-tímní- určova'CÍ návrh toho znění, o němž soud prvé stoUce v odstavci 2. 
svého rozsudku rozhodl, totiž "že blobkyně nemá práva požadovati na 
žalov:xných podIe odst. 7 Č. 3 smlouvy ze dne 6. bř·ezna 1923 opis bi
lam'ce a předložení potřebnÝ'ch dokladů«, ž .. lovaní vůbec neučinili, - což 
-osta,tně též žalovam·í v dovoláJní připouštějí - a že ,procesní soud nebyl 

I 
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oprávněn seMavi,ti si nějaký enllnciát ze skutečného určovacího ná-vrhu 
žalovaní'ch, neboť n,ešlo o pouhou styl'Ístkkou, nýbrž o odchylnou 'Těc
nOll úpravu onoho návrhu. Ale odvolací- soud poch)'bi1, dospěv k úsulďku, 
že bylo změnou prvého rozsud'ku zamí-lnouti takový vůbec n,euóněný 
mezitímní návrh určo'Tad, tl!a'opak měl j1ej zru'šiti, poněvaJdž nemě-! pod
kladu v návrzi-ch stran, o ni'chž měl prooesní· soud jediné rozhodnouti. 
Neučinil-li tak soud druhé s,tolke, bylo dovohlní žalovaných vyhověti 
potud, že sllušelo zmši,H výroky oboU' nižškh SOllďŮ učiněné o tomto 
domněJ.ém bodu mezitímni.ruO' n<Í!vrhlu mčo'vacího, ",niž bylo naříditi 
o něm další jednání a wzhodnu1k Ale odvolacf soud pochybil i v tom, 
že rozsudek prvého S,oudu doplnil tím, že zamítl sku'tečně učiněný mezi
tÍ':mnlÍ' určovaCÍ' návrh žaloV'aných. Proces'ní. soud 'O' :něm vů~bec neroz
hodl, aniž je z jeho rozsudku patrno, proč takn-eučinil. 1 kdylby ,se při
pu'stilo, že na vyřízení meZÍ'tímního návrhu určo'Taciho (§§ 23'6, 259 
c. ř. s.) má náwk nejen s,trana tento návrh učini'vší, nýbrž i odpůrce, 
mohl by tehdy, ne"ozhodl--I·i O' něm procesní soud v ro,zsudku, žáda,ti 
toliko O' dopliruění rozsudlku ve smys,lu § 423 c. ř. s., nikoli však tomuto 
opominutí odporovati odvokÍJním. Neprávem dO'v,ozu}e odvola'cí soud 
z us'tanovení § 495 c. ř. s. oprá'Tnění, aby s<Í!m d'opInH rozsudek prvého 
souclu samostatným výrokem o ná,mlm,o n-ěmž prvý sond vůbec n,e-

. 1'O"hodl. Odvo,lad soud měl proto správně odmítnouti žalobkyninn od
volánÍ-1 Ipokud směřnVlalo proti nevyří1z.ení ře'čeného meziHmního Iná1vrhu 
určo'Taciho. Jeho výrok byl proto twké v té _pří,čině zrušen a bylo vyslo
ven", odJmítnutí oné části žalobkynina odvol<Í!ní. PodotÝ'ká se, že nebyIo 
he odvol<Í!ní v té pří'činé pokládati ani za vč-as podaný návrh podle 
§ 423 c. ř. s., neboť mebyI učiněn ve Ihůtěo-smid'"nnJ, ježto- rozsudek 
prvého soudu; byl právnímu, zástupci ža),ohkyninu domčendne 23. li,slo
padu 1935, odvolání však podácnoos'obně teprve dn'e 3. prosince 1935. 
Bylo protO' rozhodnuto, jak se st:xlo. 

čis. 16532. 

Veritel', ktorému dlžník na zaplatenie poskytnutej mu póžičky po
stúpu v blldúcnosti sročné nájomné za prenajaté miestnQsti svojhQ 
domu, nie je oprávnený PQžadovať v prípade vyhlásenia konkurzu na 
majetok dlžníko-v, aby nájomné, ktQré sa stalo splatným po vyhlásení 
ko-nkurzu, bolQ z konkurznej podstaty vylúčené. 

(Rozh. z 5. novembra 1937, Rv IV 297/37.) 

Autoll'omná ort. židovská obec v N. pohoala si v r. 1930 od S. banky 
431.000 Kč a na zaÍ's.tenie pOži.iíky povolila V'klad z<Í:IO'žnéhO' práva na 
jej - v dl~ofbnom úpise u'Tedený - n-ehnutel'ný mal :tok a na jehO' 
úžiotky; na zaplateni-e dlhu pO'stúpila S. baUlke nájomné za prenajaté 
obchodné miestnosti v jej dome 'S tým, že nájomnki majú pbHť ná
jomn-é priamo S. banke po celú dobu jestvovanÍ'a dlhu. Zálo,"n.é právo 
hola 'TI-ožené na n'ehnutel'nosti dlzničky a S. b:xnka vyberal'aná,jomrué 
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od 1. januára 1931 do 28. lebmára 1936. - Dňa 3. marea bnl na ma
jetok dlžníčky vyhlásmý konkurz. 

žalobu S. banky. aby jej cedova,né a od 1. marca 1936 splatn.é ná
jomné bo,lo vylúčené z konkurznej podstaty, s ú d p rve j s t o I I c e 
zami,etol .. O d vo I a c i s ú d žalobe v)"hove!. 

Na j v y Š š í s ú d rozsudok odvokl!cieho súdu zmenil a obnovil 
ro.zsudok súdu prvej stolice. 

Treba prisvedóť doV'olaoej sťa'žnosti, že odvol-ad súd porušením 
hmotného práva vyhovel žalobe. 

P,rávo awtonomnej židovskej obce v N. v)"berať nájomné od nájom
nílkov jej domu sa za,ld.adal'O n.a dvo.jstrann.ej smlwve, pod!'a ktOfej ona 
.povinná bola dať prenwjlaté miestnosti k dispozici'i Thájomníkom a títo 
boli povinní za to pl-atiť nájomné. 

Keď a:utonomná židovská obec v N. toto v budúcnosti smčné ná
jomné pod'l'a: dIžobného úpi'su cedova,la žaluj'Úcej banke, závisd' tento 
právny úkon už od poóatku na rezolutívnej podmienke, že poĎas ce
léhu trva,ni'a cesi'e - splácanía poh!'a:dá"nky bwnky - (pomeno
vaná už nwb. obec) prena1ímatel'ka, v čase sročnosU Jedno,tIivých 
nájomných súm bude mať právo pr.edmetom nájmu di,sponovať, 
t. j rpr,edmet nájmu' podJ'a smlHrvnej pOíVi!flinosti náj'Q1mní(k!om pre
pustiť; ked'že však clňa 3. marca 1936 UJpadla do kon'kurzu, stra
tila tým dispozičné prá'V'o nad p'fedmetmi nájmu a nad' nájom
nýmisml>uovami. Na,stalia preto rezo'lutíiVDI" ,podmi,enka doty-one cesie, 
aJko prá'."neho úkonu, vzťJJhujúceho s.a n'a pren.wjl.omné sumy v budúc
Dlosti smčn·é. Preto, žaluďúee strana: na záJl<la,de tejto' cesi'e nemMe vy
stúpi.f vyl"čoiVa:cou' žalohu podi!'w § 47 komk. zákona. Totiž keď v dO
sJ.eclku konkurzu stratila úpadokyňa dispoZÍ'čné pr<Í!Vo nad predmetom 
nájmu, stratila aj právo požadovaJť nájomné od n;ícjomníl<ov a preto 
rueje:stvu:le toto právo aJni pre ,oesi.onárku - Plre žaJlujúcu banku -: 
'Morá by mohl'a vystúpi'f a'j na z<'lkhde ces·i'e len prá'vom pomeno'vaneJ 
n<'lb. obce a:1<0 prenajímatelYky. 

Preto aj ked' nájomné 'h.olo ced'o'vané, patrí po vyhláJseni kon~2:rzu 
sročné nájomné do sopoločnej, 'kon,lru'fznej podsta,ty, a:k dom a uZltky 
z nehoo - nájomné - uetvorie zvláJšlnu podstatu, s.!lúžiaou k us!~?ko
jeniu verile!'ov, ktorí si opl:atno naJdohtlldh n.a dom a na JehlO uZI~ky 
zvJ.ášlne llspOlkojovacie práJvo. Nepatri však do rámca tohoto sporu ne
š,enie otázky, či sporná! cesie je pre žalujúcu bankUl zaisf.o'ladm' pre
vodom podi!'a odst. 3 § 12 konk. z<ikona, a v dós,ledku toho či a na
,korko ;patri žalujúcej banke zvláštne uspolwjovacie právo p.od'l'aodst. 1 
§ 12 a § 51 kOlnk. z<ik. 

Preto je dovolani,e d6vodné a bol ofO'zsudok .odvo,l"cieho súdu zme
nený a, obno"ený rozSQ1,cJok súdu prvej stolice. 
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čís. 16533_ 

Podl'a § 5 zák. Č. 4/1931 Sb. z. a n. mo.žn.o po.voliť zaistenie výživ
ného. len pre dávky splatné v jednom ro.ku o. d p o. d a n i a ž i a d o s t i, 
nie pre dávky pozdejšie.*) 

(Rozh. z 9. novembra 1937, R lIJ 683/37.) 

Z d6vodov: 
ž"I'Ohkyňa domáhala sa v rozlukovem spore, "by ža,lovaný manžel 

zaviazaný hol platit' jej oda dna pravoplat·nosti ro·zlukového rozsudku 
mesa,one 500 Kč a:ko kon.ečné výživné. Práva požado,vať dO'časné vý
živn.é pod!'a § i02 manž. zák. sa žal.obkyňa výslovne vzdal'a. - Za ,prie
behu sporu pred súdom prve], stolice žiad'a,la žailobkyňa, aby podl'a §. 5 
zák č. 4/1931 Sb. z. a n. povolenw bola v jej pro'slpech zai'Sfovacla 
exekúcia pre 6.000 Kč, to,tiž pf'e dá,vky ,pohdovan,ého konečného vý~ 
živného splatné v jedinům roku .odo, dňa pravopla:tnosti rozsudku, ktory 
má byť v rozlukovom spore v budúcnosti vynesený. 

S ú ,d ,p r v ,e j s t o I i c e exekúciu pod!'a žiadosti povolH. R e~ 
k u r Z;fl, Ý s úd usnesenie súdl1' prvej stoHce zme1tH a ži.wdosf za
mieto!. D ,6 vod y: Podl!'a § 5 zák č. 4/19.31 Sb. z. a n. maže na,"rhnúf 

, zai'S'ťovadu exekúciu pre vý'živné splatné v Jednom ruku ten, kto sa do
máha aby súd stanovÍ'l V jeho prospech nMok n" výživné. Z tohoto 
7Jneni'~ Úko·na plynie, že podmienkuu povolenia zaisfovaoej exekúcie je 
ske púhe podanie žal110by a!ebo n,ávmhu, avšak taJkého obs,ahu, ž,e při
znani'e výživného, je deklaratomej povwhy, t. j. závislé jedineod prav
divosti skutkových tvrdeui, ° okolnostia:ch spad'ajúckh clo minulosti, 
o kt()ré sa žaloba alebo návrh opIera. Tento predpoklad uie je v sú
d,enom prípade s:plnený. ža,lobkyňa totiž 'sa zriekla v rozluko,vom spore 
nánYIru. na dločasné výžhmé a požadluď,e výlučne len prisúdeni'e koneč
neho' výžIvného, pre ktoré bol'a práv,e na,pad.nutým ,",snesením povo,lená 
zaisťovada exekúcia pod!'a § 5 dt. zák Tento nárok je však podmie
nený tým, že bude v prospech žalobk)"ne v rozlukovomspore vyne~ 
sený .rozsudok, ktorý bude mať konstitutivluý účinok, a závisí tedy 
oprávnenost tohoto nároku od budúoej okolnosti, o ktOfej je tera'z ešte 
nei,sté, či objektivne ,-,óbec nas,tane. Preto bola IPre tento nárok zaisfo
vacia exelkúcia pod:!'a § 5 dt. zák. povolená neprávom. 

N a j v y š 3 í s ú d rekurz ža.IOlbky,n,e za.mletol. 
D ó vod y. 

Žalobkyňa hada pod!'a § 5 zák. Č. 4/1931 Sb. z. a n. zaistenie k o
n eč n é ho výživného na dobu jedného r.okt~ počímjúc dřlom, ktorým 
mzsu(!o!k V' jej spor'e Ol roduku nadO'búrďne právnej moci. 

Z po.rovnania predipi'sov §§ 5 a 6 zwk. Č. 4;1931 Sb. z. a n. plynie. 
že podl!'a § 5, ktorý treba ppe jeho v)"minečnú p'O'vwhu vykl"dať s:P'0-
sobom 'O'hmed~udúcim, možno povoliť zaisteni.e vý,žifVného].en pre dávky 

*) Porov.: Or. sb. Č. 1843, 1974, 2,Z77, 2789. 
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spI'atné v jednom roku o d IP od a n i ažia d o s t i o zaistel1!i'e, nie 
však pr,e dáJ\Cky na dobll iPozdiejšilu. 

Vdosledlm' toho bolo usnesenie rekurmého súdu - hoci z ilnl1'oh do
v-odov - p'Otvrdené. 

čís. 16534. 

Hoci bol advokátsky kandidát v sowame advokátskych kandidátov 
zapísaný a neskór z neho jedme pre nedostatok ČS\. štátneho občianstva 
vymazaný, pri vybavovaní jeho novej žiadosti o zápis do soznamu kan
didátov advokátstva po nadobudnutí štátneho občianstva treba skútnať, 
či v deň poclania tejto žiadosti vyhovuje všetkým poamienkám stano
venÝlffi v § 6, odst. 1, zák. č. 40/1922 Sb. z. a n. 

(~ozh. z 18. novembra 1937, R IV 454/37.) 

N. N. bol z«pí,saný clo so,znamu aldvokátskych kandidáJtov liŽ pred 
28. októbrom 1918 a u ad~okáJtskej komory v K. (na Slovensku) dňa 
8. nktóbra 191'9; usnesením adVokátskej komory zo dňa 20. aJugusta 
1921 bol zo s'Oznamu aJdvokátskych kaJndildáJtov vymazaný, ll~bn n-emohoI 
preukáczať, že j-e ČIS. štáJtn-ym občanom. N. N. predJ,ožH dňa ll. augusta 
1937 advokátskelj- komOlre llilstilnu o tom, že je čs. štátnym občanom, 
a ži<rdal o znova zapísanie do soznamu a!Óvokátskych kandidát ov. 
Advokátska komora v T. vyzvala žiaJdatel'a, aby svoju žiadosf doplnil 
'l1,edzi iným vysved6eními o. vykonanýoh twch štátnych skúškach. Na 
toto vyzvan'le žiadatel' predlo-žH index právnickej fa!kuMy v K. (teraz 
v RumuflislkUl), podl'a klnréhn vykona'l dve základné skúšky adosta! 
abso·lutorium a sv-edectvo právmiokej fa<kulty v K. o tom, že dňa 18. 
marca 19'07 v)'konaJl prvé rigorózum. 

A d v o k á ts k a k o mor a v T. ži-"do·sť o zapllsanle do S02)namu 
advokáltskych kandidMov za'mieHa. D 10 V 'O' d y: V § 6 zák. č. 40/1922 
Sb. z. a ,no sú stanovené podmienky, pri- s,plnenl ktorý-ch j-e možné zapí
sanie 'kandidá,ta advokáde do soznaJmu. AdvokáJtska komorazi'stila, že 
žiadate,j~om precll!Ožené svedecŤVOo v}Okonan! prvého rigoróza .nie je 
clostatočné, aby na zá!klade toho mohol byť do so'mamu kandidátov 
advokacie ZaJpí,saJný. Tiiež ostatné doklady nepost"čujú. Prl pOls'Úďení 
o,tázky z<\pílsania ad'VokMsk« komora mohla l,en to Ulváži.ť, -či žiadat~l' 
teraz platnJÓm z"konným preďpisom vybovuje, a' IKeďže im l]evyhovel, 
nemohla mať zretel' na to, že v minulJ,ostl, n.iekedy pred prevratom ešle 
za bývalého Uhorska bo.I do. soznamUl advokátskych osnovnikov zapí
saný. - V odvolaní uplatňoval žiadatel' medzi iným aj 10, že nešlo 
o. žiado.sf o zapílsaJn,ie do. so'znamu «d~okátslkych kalndidátov, ale o. zpat
uvedenie do neho, leho. žiadatel' bol :pTed vymazaním zo so'Znamu vy
zvaný len na to, aby dokázal, že je čs. štálnym občanom. JehO' 'OIpráv
nenosť a schopnosť byť advokálskym kanididMom nebola nami·etamá. 
Uclel'ením -čs. štiutneho, obči,an",tva odpadIa tMo jediná vada a v do
sledku tOlho, má nastať restitutio in integr.um. 

Na j vy Š š í s úd odvoTan,ie zamietol. 
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D iÓ vod y: 

Ani ad'vokátsky poriad-ok ani záJkon č. 40/1922 Sb. z. a n. nepozná 
nejaké »zpatuvedenie« Óo soznamu advokátskych kandidátov ("ko by 
tomu v podstate bolo v prípado.ch § 3, odst. 3, prve] vety citovaného 
zák. č. 40/1922 Sb. Z. a n., k.o.ré sa však tJÓkajú advokáto.v a nie advo
kátských kand-id!ictov), ale proste- iba z<\pis r-esp. prijatie do tohoto- so
zn2Jmu, a to i v prípade § 12, odst. 2, adv. por., lebo i tu ide 00 ».pri
j,aHe« (hoci) nové. Práve z tohoto ustanovenia vysvltá, že soo z<Íipisom 
do soznamu kandidátov nie je -~pojené nejaké zvláštne (nadobudnuté) 
právo na z<Í!pis aj v budúmosti, lved'by to,tiž naprwv-ená bola závada 
(v danom prípade nedostatok čs. štátneho občianstva), pre ktOTú bol 
zapísaný kamdidát zo sO'Zuamu zase vymazaJný, ale že je rnzhodné, či 
žiadatel' v deoň podanía novel; ži'adosti (§ 13, pos,Jedný odstavec, záJk. 
čl. LIIl:1913) vyho'luje zákoným podmienkam. Po tej stránke však na
padmt-té usnesenie správne zdoraznuje, že žiadatel'om predostrené sve
dectvo o složení, prvého rigoróza pod!'a § 6 zák. č. 40/1922 Sb. Z. a n. 
nedostačuje. Nezáleží preto n,a tom, že úadatel', ktorý podl'a vlaJstn1'ch 
údajo'! bol vymaza'ný 7)osoznamu ad>\"okátskychkal]d'idáJtov ešte 
v r. 1921, bol takto- ošte pred účinnosťou spomenutého záKonného tlsta-

. novenia z r. 1922 do so-znamu advokátsky'ch kandidátov hod ešte i po 
prevrate zapílsaný. 

čís. 16535. 

Na po.rad práva patri uplatňovanie nároku na náhradu ško.d_y, vznik
lej tým, že vozidlo, poskytnuté ,k použitiu pre vojenské dopravné ciele 
na základe zvláštnej nájornnej smluvy, bo.lo vojenskými osobami po.
Skodené. 

(Rozh. z 18. novembra 1937, R IV 483/37.) 

podra prednesu žaloby vojenská správa najala od žalobníka pre 
voj'en$ké dopravné de!eaill'tomolbil a ten to po čas nájmu zavinen.ím vo
jenských osoh zhorel. - Žalobou domáJhal sa- žalobník na žaJ]ovanom 
erilr'e náhTady škody, kto-rú tým utvpel. 

S ú d p rve j s tol, i c e spor pre nepríplIstnosť poradu práva 
(§ 180 č. 1 Osp.) zastavil. R e'k li r z.n Ý s ú d jl~hoUlslDeg.enie Ipotvrdil. 
Do V,Q -d! y: Soud prvé stnlicespor zastavil z důvodu § 180, hod 1, Osp. 
proto, že škoda na žalobcov-" autu' n.asbj.a při- proipůjč-ení vozidla k vo
jenským účelům v míru a že podle § 20, odst. 3, z"kona ze ,al]e 12. ,lwětna 
1932, č. 68 Sb. z. a- n., rozhodují polHioké úřady o nároCÍ'ch. dlržiltelů 
vozidel na náhradú škody. Sou,d prvé sto-lice sena o.důvoclmění svého 
stanovilska dovo,lává ,smlouvy, která byla uzavřena mezu vojen.skou sprá
vou a žalobcem. Tato Ismlouva v pOIslednímodsltavci obsahuje usta
noveni: »V ostatním platí ustanloveni' zákona ze dne 12. kvěln<l 1932, 
č. 58 Sh. Z. a 'no a vl. nar. ze dne 22. prosince 1932, č. 193 Sb. Z. a n.« 
Ža-lobce vrekUlrsUl tvrdí, že předpisů citova"ého zákona nemo.vno na 
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souzený případ použíti, ponévadž citovaný zákon jedná pouze o vo
zidlech rekvirovaných za součinnosti administraiivních úřadů, kdežto 
v daném přjpadě jde o dobrovolný nájem vozidla. Tento názaržaloibee 
však není správný, neboť z<ikon ze dne 12. května 1932, Č. 68 Sb. z. 
a n. v odst. 2 § 4 vý'Slo,vně uváJdí: »Potřebu (vozidel) lze uhraditi též 
dobrovolným nájmem, je-li možno twk učiniti za cenu nepřevyšujíd ná
hra:du, ji'ž s,lu,ší poskytnouti za dO!jl'faJvní prostředky požadované podle 
tohoto zákona.« Ustanovení § 20 nerozNšujle, zda jde o náhrwdu škody 
za auto rekvirované a'nebo poskytnuté na z{ťkktďě dohrovo'lného nájmu. 
ZáJkon shora uvedený v celém svém rozsahu sleduje úček poskytnouti 
vojenské správě možnost . opatřiti' si potřebná vo'zidIa i v době mku a 
poskytnouti vojens,ké s,práJVé výhody i ve všem, co s poskytová:ním 
těchtO' vozidel souvisí,. K výhodá-m v tomto záJkoné voj'enské správě vy
hrazeným patří i administrativní řízení pm nároky na n"hradu šlwdy, 
s tím souvisíd stručnost řízení, krátké lh,ůty, menší útraty a podobně. 

N a j v y Š š í s úd usnesenie re'l<urmého súdu zmenil, vyriekal, že 
spor nemMe byťzasta'1rený z d6vodu nižšími súdmi uv'edeného a vrátil 
vee súdu prvej stoUce na ďwJ,šie pojedmíNanie. 

D6vody: 

Podl'a tvrdeuia žaloby a smerodwjneho skutkového stavu ,poskytol 
žalobník auto k použitiu pre vojenSiké dopra'1rné del<e na úklade zvlášt
nej náj omnej smlwvy z au~usta 1935, tedy nw zákl,ade smluvy súkromno
prá!v:nej. Nejde teely o poskytn'llltie dopravnéhO' pwstried1ru, v záu~me 
1rerejnom ,povinné a v)"nútené v 'smys,le z"kona zo dňa 12. mája 1932, 
Č. 68 Sb. z. a n. o p {) Ž a d o van í, dopravných pmstriedkov pre vo~ 
jenské del1e v dohe mieru a nemlož'e sa p:r.eto na sporný nárok na ná
hradu škody za poškod'enie auta vzťahovať ani kompetenčnýpredpis 
§ 20, odst. 3, tohoto zákona. Na tO'm nič nemení, že § 4, ocls,t. 2, zákona 
~pomína aj možnosf uhradenia potr,eby dopravných pwstriedl<ov dobro
vorným nájmom, leho lým sa - bez výslovného ustanovenia zwkona -
na súkromnoprávn,ej povahe ']lomem medzi žalohnikom a vojenskou 
s:právDu nič lJ1.ezmeni1o. 

Poukaz spomenutej už smllulvy na to, že »v ostatním« platia usta
novenia zákona č. 68/1932 re~p. nariaclenia Č. 19'3/1932 Sb. z. a n., je 
po tejio shánke bez význ"mu, leho strany ,nemohly by pre nárok, n> 
spadajúci pod ti<eto ustanoveni a, dohodou založiť příslušnosť admini
stratívneho úradu. 

čís. 16536. 

Písomné uvedomenie, dané banke majitel'Iom vkladu viazaného na 
jeho podpis, že táto móže vklad vyplatiť II r čit e j (podl'a mena ozna
čenej) o s o b e, neznamená devinkuláciu vkladu, preto banka je Po.
vinná náhradou škody voči maiitel'ovi, ak vklad vyplatila inej o s o b e, 
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predloúvšej vkladnú knižku, bez splnenia podmienok, stano.vených vin
kulačnou klauzulou. 

(Rozh. z 18. novembra 1937, Rv !ll 461/37.) 

Martin K. mal vložené peniaze u P. banky na vkladnú lmižku. Č. 8610, 
ktorej pokrač.Qva:ním bola knižka Č. 13.842. Vkladná knižka bola vin· 
kulovaná tým sp6sobom, že vklad móže byť vyplatený len proti pod
pisu vkIadatel'a Martina K. Keď Martin K. odcestoval do Ameriky, ne
chal vkladnú kn·ižku v úschove u svojej ma,nželky a z Amenky uvedomll 
P. bank" dopi'som za 4. februára 1932, že dovol'uj!e, aby celý vkl"d bol 
vyplatený jeho manželke. Mamželka Martina K. vybrala z vkladnej 
lmižky dňa 25. februára 1932 15.000 Kč, zbytok bo'1 vedený nad'alej 
na vkladnej knižke Č. 13.842, klorá vykazovala ku dňu 30. aprila 1935 
saldo 25.499 Kč 50 hal. P. banka va v)"rovnacom :pokračovaní, sko'nče
n'om dňa 10. júla 1934, zaviazala· sa na zaplaten;e 75% zo súm pohl'a
dávok S1rojích veritel'ov, tak že 25% hola z vkladu odpis.ané. Likvidáciu 
P. banky konala L. banka, ktOfej boIo 'sdelené, že1rklad Martina K. je 
vinkulova'l1ý a že vÝ'P'I,a!a mMesa stať len ,proti .podpisu M~rtin~ K. 
al'~bo j'eho manželky, ktmýé toto'žnosť má byť nadJne ustena. Ltk~j: 
dujúca L. banka vyplatila zbývajúci vklad 'nezn,c,meJ osobe, ktorá Jej 
"nl<lwdnú kni:i!ku predložila. - Martin K. domáhal sa žal'obou na P. banke 
zaplMenia 25.499 Kč 50 hal. tvrdiac, že vkladná knižka bola j-eho man
želke ukradnutá a bola Hkvidujúcou L. ba1nkolt vy:platená neznámemu 
mužovi, ktorý sa j1ej predstavil ako Martin K. 

S ú d prve j s t ,o 1 i ce žalobe či'ďs.točne vyhovel a zaviazal ža
lovwnú P. banku, aby zapla''Íla ža.lohníll<o,v;' 25.499 Kč 50 h v smysle 
vyrovnania zlO. júla 1934, t. j.·19.124 Kč 60 hal. Odvola'CÍ súd 

. rozsudok súdu prv,ej stoHce čiastočne zl11!enil a pris'Údi<l žal,obníkovi 
25.499 Kč 50 hal. s prí's\. bez ohradU! na vyrovnanďe z Hl júla 1934. 

Na j vy Š š í s ú d obnovU rO'zsudok súdu prvej stolice. 

D6vody: 

Podl'a stavu veei, ktorý odvol-ací súd formálne správn'e zisti!, a 'ktorý 
je preto smerodajný v dovo<laoo!11 pokračovaní, sporný vklad bol viazaný 
(vinkulovaný) twk, že mohol byť vypl,atený len proti podpi'Su žalobníka 
Martina K. Táto vinkulácia vkladu je vinku,!.wdou pravou 'natol'ko, že 
bola .vý,pl.atw vkloadu vf.a:zaná na podpi'sž"lobníka, oprávňujúcí na vy
brani'e vkladu. Vinkul'woná klwuzu.la bola učinená aj v knihách žalovanej 
banky, aj na vklad'nýoeh knižkách Č. 8610 a 13842. 

Správne le sta,uovis,loo odvobcieho súdu, že dopis žalobníka ze 
4. fehruára 1932 neznamená zruš<enie povodJl'ej vinkulá-de, wJ,e len, že 
žalobnik dal) v smysle vinkulá-ciesvoj' podpis k tomu, aby jeho man
želkai mohla hoci celý vklad vybrať, žalobník však dotyčne :prípadne 
nevybraného ",kladu z'o's!al naďalej vlastníkom a na n·evyhranú čia'Stku 
sa vzťahova!." naďalej p.6vodná vinkulácia. 

j 
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To vysvítá aj za samého la!ktu, zisteného súdom prvej stolice na 
zá!klade dát pojednávanía konaného v míestnos,tiach L. banky v Ž., kde 
boly obchodné knihy žaJ.ovanej strany, že aj po vyplateni časti vkl,adu 
manželke žalobnfka - n'a základe dopisu tohoto za, 4. lebmára 1932 -
zostala v knihách ža'lovanej ban!ky vyznačená vinkul,ačná klauzula pod!'a 
povodného znenia, a že tMo klwuzula pod!'a pov'O'dného men;a je u,ve
dená aj na poslednej strane vkladnej knížky č. 13842, na kiofej sa 
končia zápisy sumou 25.499 Kč 50 hal. 

Preto je sprá!vne stwnovi'sko odvoIacieho súdu, že vklad po výšku 
nevyhran,ej časti bol nad'wlej vlastnílCÍvom žallolbnika, ~e Viklwdná knižka 
č. 1.3842 wj po dopise žalobníka zo 4. lebruára 1932 zostwla povodlll.ým 
spi6sobom vinNul'Ova,ná, mohla byť bez podpi'sn žwlobnDkw v}lpl'atená 
lba manželka žalobnika, pf'eto pre i'Oú osohu vkladná kni~ka hez pod
pi'su žalobníka nebola p"'pierom majite!'ovi. svedčiadm a žalovaná b",nlka 
inej 'Osoboe vklwd vyplatiť Mhola oprávnená hez ná·ležitého zistenia, čí 
j-e uči'Thené zadosť podmilenke vinkUlláde,na !kto,rú bol'a výplata vkladu 
vi!azaná. 

že si žal'Ovwná banka bola toto v,edomá a sama tomu tak rozumeIa, 
v)'svitá z trestnýchspisov, na ktmé sa nižšie súdy oct'l'o.J'ávajú, pod1'a 
kto"ých bol'O sdeJ.ené lilialkou L. hanky v Ž. L. balnke v R., ktorá ko
nala likvidáciu žalovan!ej P. banky, že vklad je vi!nkulo'vaný a výplata 
mMe sa stať l'en proti' podpisu Martina K., alebo jeho manželky Márie 
K., klo.rých totožnosť má hyť rÍ'adne zistená. 

Ked' sa výplata stala bez povšimnutia vinNuMóe a bez riadneho 
zi50tmiia totožnosti oprávn.enej osoby, ide to na vwb žalovan'ej banky, 
ktorá je za '."klad a za konande ·osoby výp'lalu vykonavšej zodpovedná 
a tJÍlmlo pl ale ním níe je 1'06 žalohnilkovi deHbemv·aná. 

Proto právem určily nižšíe súdy zaviazanosť žalovanej ba'nky na 
zaplatende sumy '."kladll ako ná!hrady žalobní;kovej škody. 

že by žalobník bol býval kona'l v dorozumenf s. neznámou mohou, 
klmá vkladnú knížku z d,ržby jeho manželky nelP'rávomodňaJ!a, blovaná 
banka nedokázal:a a ináč škoda n'enastwla z toho, že bola vkladuá 'knižka 
Ulkradnutá, ale z toho, že bOola nl€známej osobe, ktorá jI,u predložÍ'l'a, ho
norovaná bez toho, ž'e hy bolo v)'h,,'."ené podmienkam vinkul<icie. 

Aj keď bola vkladná kni,žka n-eznámym páchalel'om oclňatá z držby 
manželky žalobnika, nemMe prísť žalobník wko vlastník vkladu ešle 
nevyhraného do lepšieho položenia, než keby mal v ďržbe vkladnú 
knižkll. 

žal'Ovaná b3!!lka by bo'la bývala povinná vyplatiť vklad pod!'a pod
mi'cnok v)'rovnania len protÍ preukázaniu a odovzd"'Thiu vkladnej knižky 
žalo bníkom , a kým 10 nehollo splnené, nebol'a žalovaná banka a ani 
nemohla byť v opozděni s vypJ.wtením vkloadu v medziach vy.rovnania 
a mMe mať žalobník škodu l'en: p'O výšku takej sumy, kto!fá mu ušla 
v}"pla1ením neoprávnenej osobe v medziach vyrovnania žalova,nej banky, 
a to je podl'a vkladu·ej knižky a podmieuok vyrovnani:a suma 19.124 Kč 
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60 h,d., ktorú prisúdil súd prvej stolice. Preto bol obnov'ený v teJto 
časti rozsud:ok súdu prvej stoHce. 

Je všwk zákJ.adná dovólaCÍ" sťamosť, že odvolaCÍ' súd porušením 
hmotnéhlO práva prisúdil žalobníkovi celý vklad bez ohl'adu na nútené 
vyr'Ov,nanie ža:lovanej strany. 

čís. 16537. 
Na výťažok vnútenej správy uplatňuje sa zákonné prednostné právo 

za10žné (§ 265 zák. o prlamych daniach v znení prllohy vyhlášky min. Hn. 
č. 227/1936 Sb. z. a n.) platebnou výzvou podra § 266; nestači púha 
prihláška k rozvrhu. 

(Rozh. z 24. novembra 1937, R IV 332/37.) 

Na nehnute!'nosti e"ekúta bola d!ňa 13. decembra 1933 zavedená 
vnútená správa. Pri rozddení výťažku vnútenej s,právy za hospodársky 
rok 1935--1936 príhlásH berný úrad medli iným alko prednostnú po
hil'adávku nedoplatok dwne ,pozemkovej a domov-ej' za roky 1932-1933. 
S ú d p rve j s t O I' i c e n<imietkam zúčastnených v~ritel'ov vyho~el, 
neuznal zákonné prednostné právo zá:ložné toh'Oto pnhiaseného dano~ 
ného. nedopJ.a1ku a poh!'wdávku hemé:ho úradu newadil. R ,e ,k u r zn y 

. s Ú cl usnesenie súd.u ,prvej stohcezmenH a pohil'adávkm bemého úradll 
nw dani' pozemlkovej a dom'Ovej za wky 1932-1933 Hadll ako pred-
nostnú pohl'adávku. 

N a j vy Š š í s ú d rekmzu exekvenlky S. banky v}"hovel, usne
senie rekuzného súdu v napadnrutej ,časti zmenil a obno,vil usnes'enie 
súdu ,prvej slolice. 

Z d o vod o v: 

Rekurz cxekventky S. banky je oprávllený. Je skl' v podslate správ!ly 
výklad, ktorý usneseni'e "ekmzného súdu dáva ustalloveniu odst. 1 
§ 265 zá!k. o priamyoh dani"ch v tom smysI'e, ž;e výrazom »n'eh~,:tel'
HOSť« treba tu rozumeť nie I,en podstatu nehnute:lnoslt, ,ale aj 'J'eJ UZltky 
(výťa.žok vnútenej správy), lebo však ináč nemalo. by ~o, ž~ zákQ:~ sa 
v citovanom §e zmieňuje ti'ež o d'111pov'Olenw vnuleneJ spIavy, ,"obec 
významu. AI.e to samo o sebe k uplatneniu tohoto veoného ručenia eš!e 
n,estači, lebo zákon o priamych da'll1ach v § 266 pre tOoto' upl,atn.e.'ll1e 
vJ'sllQ,vne predpisuje platebnú výzvu, oc\káz.anú lOáč na porad admlll!
stratívny, vynímajúc, že by šlo o kon~urzne a,J,ebo vyrovnaCle pokračo
vani:e aleho o exekučný precl'Rj zaťazeného ohl'ektu. Z tohoto usta~o
veni" všwk, Moré sa - na rozdie1. od odst. 1 § 265 - 'O v'nutene] sprave 
nezmieňuje, treba mať za to, že na výťa~ku vnútenej správy nern:;'žno 
Llplalni.ť vecné ručenÍe pod:!'a § 265 zákona o pnamych da'Olach puhou 
,prihláškou k rozvrhu týchto výťalž'kov, ale iba normáilnyn; sposohom, 
t. j. platebnou výzvou prv~j vety 'Ocl'sl. 1§ 266. Rovnake stanovts~o 
zaujíma ostatne J samo mInIsterstvo' tmancl'l vp SVO]!0':1' ,vynnse z ,1. ]Ul'~ 
1935, č. 165.000/193i5-111/9a (teraz v meni vy,no'su mlmster,stva hnanclI 
z 5. júna 1937, Č. 27.260/1937-111/9a). 

i 
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Správne je preto práv ne stanovi,sko súdu prvej stoli'ce, že z výťažku 
vnútenej spr"vy nemažu byť hradené starši'e daňové nedoplatky, o' ktoré 
tu ide, a preto Najvyšši súd rekurzu exekventky vyhovel a usnesenÍe 
rekurzného súdu v napadnwtej čwsti zmenH a obnovil rozhodnuti-e súdu 
prvej stoHce. 

čis. 16538. 

Nemožno poradom práva uplatňovať proti eráru nárok z bezdůvod
ného obohatenia, vyvodzovaný z toho, že žalobník po obvineni z dů
chodkového priestupku v nepričetuom stave zaviazal sa v upúšťacím 
pokračovaní zaplatiť eráru a skutočue zaplatil žalobnú sumu, hoci dů
chodkový priestupok v skutočuosti nespáchal. 

(Rozh. z 25. novembra 1937, R IV 457/37.) 

Žalobník prednies'Ol v žal'Obe, že bol pre podozrenie z dachodko
vého. pdestupku zatknutý a za priehehu vazby sa vzhl'a.ct'om na svoju 
artenosklerózu v nepríče:tnom stave zaviazal v ulP'úšťa,com pokračovaní 
zaplatit' eTMu sumu 110.404 Kč, hocí sa necitil vinným, a tMu sumu aj 
za'Plahl. V dachodkovom trestnom pokrwčo'vaní, konanom proti spolu
abvi·neným:. boIú však c1ok"za,né, že d6chodkový púestupok spáchaný 
nehol. - Zalohou sa d'Omáh,,1 na ža}ov<IJnom erár'e vrátenia zaplatenej 
sumy 110.404 Kč na tom základ'e, že sa hou erár bezc1avoclne obohatil. 

S ú d p rve j s t 0·1 i ce náJmietku žalovalného eráru, že vec ne
patri.na porad práva (§ 180 č. 1 Osop.), zamieto!'. Re:kurzný súd 
usnesenie súdu prvej stolice zmeuil, námi'etke žalovaného eráru vyhovel 
a spor zastavil. 

N a j vy Š š í s úd rekurz ž<IJlohni,ka zamietoL 

D Ó vody: 
V otázke, či žalobou uplatňovaný nárok je nál'o:kom s'Úkromnopráv

nym alebo v,erejnoprávnym, :u'ezáleži na tom, akým sposobomžalobnik 
svoj nárok na vouok formuloval, najma že mu dal' po'dobu nároku, ply
n'Úceho z predpisov sÚ'kmmného pr"va, al,e iha na tom, aJkej povahy 
P?dl'a svojej vnútornej podsta,ty }e právn.y pomer, z ktmého je žalobný 
narOlk vyvodzoV'aný. NemOže byť pochybnosti o tom, ž'e upúšťadm po
kračovaním, t. j. pominutím riadneho trestnéh'O pokračovania, d6chod
kovéh'O proti ža,lobn,íkovi uspori<ťctan.ý bol' medzi stranami pomer ve
rejnopr,wny (ve" trestná). I keby toto ul&pori'aclwni,e mala azela povahu 
smluvy, nebola by to smluva súkromnoprávna, ale t. zv. ver,ejnoprávna. 
Na žiaden sposab nie je tedy riaclny súd po,V'olaný riešiť O'tátku, či tento 
veTejnoprávny akt obstojí alebo neobstojí pre údwjln'Ú n.epričetnQsť ža
lobníka v čase jeho žiadosti o upúšťade pokra;oov<IJnie, wni rozhodnúť 
o tom, ž·e žalobník dotyčný trestný čin dJóohocll<ový n.espách<ťI. Máme 
se .preto 'Snaží žadobnik odeť svoj nárok na vonok v rúcho súkromno
prá",n,eho námlm z bezdavod:nébo ob-ohatenia. 

Správne pretO' rekUlr~ný súd napadnutým usnesením spor z clavodu 
bodu 1 § 180 Osp. zastaviL 
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čís. 16539. 

Kdo podle ujednání s obcí v:ěnoval část svého pozemku veřejnému 
provozu (komunikaci) a převzal závazek zříditi přechod (schody) přes 
soukromý železniční násep, aniž se vzdal vlastnictví k onomu pozemku 
a k vystavěnému přechodU, odpovídá třetím osobám za škodu způso
benou vadnou povahou konstrukce zřízeného přechodu. 

Obec jest odpovědna v takovémto případě jen za běžné udržování 
přechodu ve schůdném stavu (odstraňování sněhu a posypávání při 
náledi). 

(Rozh. ze cine 1. prosince 1937, Rv I 449/36.) 

Ž"lobce, jenž utrpěl zrwněni při pádu na schodech přechodu. vedo,; 
cího přes pískov?,w žele;;nióní ~ráhu. pam~i žalované spol,ečnos!l U. }a
vody v L., se na zaclovane spolecn'O,stJ domaha zap.lacem 2.82~ Kc s ;pn~l. 
z clůvodu náhrady škody. S'O n d p r v é s t o ],C e umal zal·ohnl na
rok důvodem po ,pTá,vu. O cl v o ]. a c í S' o 'li od zamítl žalobll. 

N e j v y Š š i s o u d zruši'l rozslIdky nižškh stolic a uložil soudu 
prvé stolice, aby o věd dále jednal a znova rozhodl. 

D ů vod y: 

Podle zjištěni nižší'Oh s!Q,udu došlo rOku 1931 k přeložení veř0iné 
spo~!ovad cesty z L-y clo L-:u. Nová cesta vedla přes železnični těleso 
soU'kromé pí'skové dráhy ža'lovalné společnosti, přes které měl. býti zří
zen přechod .. Obec L. a žalo!vaná 'společnost se ďohodly, že přechod 
ten zřidí, žalovaná, a to taJk, že postaví ;po obOlU stranách železničního 
tělesa dřevěné schody. žwlovaná tak lIčinila a když dodatečné zvýši'la 
želeZlni,čni nilsep .o 1.50 m na a'si 3 m, zřídila schody nové. Dne 10. ledna 
1935 uklouzl žaloboe na těchto, schode'ch a utrpěl zranění. Žalobce shle
dává příčinu úrazu jed'nak v tom, že s.chody n,ebyly řádně postaveny, 
iežto bylo upotfeheno vadného materiálu (sta:réšH<lmé pražce) a ježto 
šcházelo zábradlí, jeclnak v tom, že nebyly při tehdejším náledí řádně 
posypány pí,skem. Soud prvé 'Stolice zji'StH, že žalobce upad'l na scho
deoh, které hyly zaváty sněhem a zled'ovatělé, a zjisUl dále podl,e vý
sledků místního ohledání, že schody jsou přHiš strmé a zhotoveny z ne
zpracovaných pražců s oblými hranami a č;,stečně oblým povrchem. 
Odvolací soud, jenž n'e~měniI zji'štění soudu prvé stolice, zamítl žal~ob~ 
o náJhradu škody prolo, že ža,l!oV'aná spoleČlno'st není k žalobě pasw.ne 
oprávněna, ježto 'se s.chody 's,taly součástí veřejné komundlkace, a že je
iich ud'ržováni ve sohůd'ném 'Stavu náleželo obci a ž,e proto vadnost 
konstrukce může uplatni>ti j.edin'ěobec L. jako smluvkyně. Od!volacímu 
souelu nelze V'šak pilně .přisvědči'ti.. Podle § 28, ods'!' 3, zák. Zle dne 
16. dubna 1864, Č. 7 čes. z. z. přísluši obci s:tarati se o udržováni 
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obecních cest, a o beZ)pečné a snadné ježdění po silniCích a vodách. 
Podle § 12 o cestách ze dne 12. srpna 1864, Č. 46 čes. z. z. jest každá 
obec povinna Ú'izovah obeoní silnice a cesty ve svém olbvoclu a je udržo
vati, při čemž podle § 5 téhož zákona jsou poklá>dány mosty a jiné 
umělé stavby za část silnke. 

Podle shora dotčeného zjištění byla část železni'čn;ího náspu žalo
val10U společnosti věnována veI,ejnému provozu a b)"la k tomu konci 
upravena postaven'ím schocřů. Stalo se ta,k na základě ujedJnání zúčast
něné obce a ža.[ované společnosti jwko vl'as'tnioe železni'čního tělesa. 
Ža,lovaná společnost se nevzdal'a při tom svého vl'astnktví a disposič
n,í:ho práva s železničním náspem a schody a také později násElp zvýši'la 
a schody změněnému n'á'spu přizpŮ'so bila, aniž se dotázala obce L. 
Vlastnická práva Ž<llované spo],e,čno,gti h)"la podle toho omezena jefi! vě
novánÍlm veřejnému provozu, a1-e jina!k zůstala prO' žalovanou nedotčena. 
Nedotčeny zůMaly twké povi",noSiN hllované spollečnosU, plynoU!cí z je
jího vl,astnictví, a ježto tato ani netvrdila, že obec L. převzal,a povin
nost ručiti za bezpečnost schodů, stíhá ji tato povinnost i nadál'e (srv. 
rozh. č. 15063 Sb. n. s.). Žalovaná jest proto, odpovědna Ijlako' vkl:stnice 
s,chodů za jejich odbornoU! konstrukci a neodpovídala by j;en za běžné 
udržO'vánÍ' ve schůdném stavu, t. j. za odstranění &něhu a pos~pá,nÍ pIi 
náledi, já ov'šem stíhá obec L. 

Odvo,lad &oud vycházeje z jiného privního nazÍránf na věc, nepro
bral spor v naznačeném směru, nevyřídil odvolání v této příčině a ne
učinil' potřebná skultková zFštěn'í, zejména t~ké, jaJk d~lece tvrzené kon
slmkční vad'Y 'schodiště měly vliv na zadržovánÍ> sněhu a zledovatěnÍ. 
Blylo proto zrušHi napadený rozsudek a ježto' zřejmě hude třeb~ jed
nánI, v prvé stoHó (§ 510 c. ř. s.), i, její roz'sud'ek a vrátiti v,ěc k no
vému pro1jlednáni a rozhodnutí. 

Čís. 16540. 

Nežádal-li kupítel nemOvitosti z á r o v e ň s žádosti za vklad práva 
vlastnického ke koupené nemovitisti o v)'maz exekučního práva zástav
níhO', které bylo vloženo na d'0tčené nemovit'0sti p '0 P'0známce P'0řadí 
pr'0 zamýšlené zcizení, P'0zbyl nároku na výmaz PQdle § 57 knih. zák. 
a nemůže se ani žalobou domoci tohoto nároku, opřeného jedině 10 usta
novení § 57 knih. zák. Ani v tom, že zástavni věřitel dal vložiti exe
kuční právo zástavní pro svou vykonatelnou P'0hledávkn po zápisu oné 
poznámky pořadí, ani v tom, že nechc,e svoliti k jeh'0 výmazu, nelze 
spatřovati Istiv'0st neb'0 jednání proti dobrým mravům. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1937, Rv I 1228/36.) 

Srv. rozh. č.l0681, 12151 Sb. n. s. 

Žalobci koupili trhovou smlouvou ze dne 2. prosince 1933, &jednanou 
se spoluvlastníky Josefem B., D., O., inž. O. a Oretou H., nemovitosti 
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zapsané ve vložkách Č. 646, 1669, 1678, 2412 poz. knihy pro kat. 
území Ž. PodIe uvedené smlouvy n'epř,evza:li žalobci až n,a dluh .pře,"zatý 
na srálóku kupní ceny u Ch·ské spořitelny ani knihovní, ani neknihovni 
dluhy prodatelú. Jmenovaní, prodalelé da,]j, dne 8. li,s,topadu 1933 v uve
dených vložkách poznamenati podle § 53 knih. zák. pořadí, pro zcizení. 
Dne 7. prosince 1933 bylo podl,e u'snesení okresního soudu v Ž. z,e dne 
ll. prosi,nce 1933, E 4548/33, v!ožen9' exekuční zástavní právo pro po
hledáv;ky žalovwného 62.051 Kč 36 h s pří'S!. a 20.349 Kč 80 h s ,přís!. 
na pětinu uvedených nemovitostI ,patříckh Josefu B. Dne 13. prosince 
1933 bylo podle dotčené trhové smlou'vy vlo,ženo ,právo vlastnické pro 
žalubce v pořadií poznamenaného zcizeni, při čemž žalobci nežá>dali zá
roveň s ná>vrhem na zá>pis vlastniokého práva pocile § 57 knih. zák 
o výmaz dodatečně zwps~ných břemen, zejména ne exekučního' zástav
niho práva pro uvedené poh\led'ávky žalovaného, nýbrž navrhli te'nlo 
výmaz teprve 28. dubna 1934. Ježto se žalovaný vyjádHI proti výmazu, 
byl jejich návrh na výmaz zamítnut. Tvrdíce, že žaJ'ovaný ,nabyl jen 
formálního knihovního práva ve prospěch uvedenýoh pohlledávek, které 
měl pro~i Josefu B., že žalohci zapomněli jen n'edopatřením dáti uve
dené zástavn.Í' právo. vymazati) ž,e ,se proto žalov~ný nemůž,e: prá:v.em 
oclVolávati na to, že nahyl zástavního práva s'kutečně i hmotněpnivcně, 
že jest zástavním prálVem obohacen, ježto věděl ,o tom, jakým způso
bem k jeho zástavn'Í'mu právu došlo, totiž jenom nedopatřením žalobců, 
a že žalovaný jediná l,stivě a pwtÍ' dobrým mravům, když jleho zástavní 
právo, lpřes to, že vmiklo i'en formální' ,chybou žalobců, nadá,le vázne 
na uvedených vložkách, domáhajfse žal'obci jedmak zjištění, že žalo
vanémru nepiřísluší proti nim pohledávky 62.051 Kč 36 h s přísI. a 
20.349 Kč 80 h s pří,s!. na úkladě U!snesení oheslllíhlo, slOudu v Ž. ze 
dme 11. prosince 1933, zn. sp. E 4548/3.3, jednak, "by žalovaný svolil 
k výmazu ústa\Oního práva, ,které by,lo vlo~eno pro uv,edené :pohle
dávky na pětinu nemovitostf Josefa B., zaJpsaných v dotčených vlož
kách. Niž š í s o u cl y zwmítly žwlobu. 

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

D ů vod y: 

Podle § 57 knih. zilk., po,voH-N se vkbci zcizení nemovdtosti v po
znamen1tném pořadí, jest na žádolst toho, pro koho byl vkl!ad vykonán, 
z3Jwveň zaříditi výmaz zápisů, které byly 'sn~d vymoženy v přlčině této 
nemovito'sti po podá>ní žádosti za poznámku. Nejvyšší soud, v rozhod
UlllI!í Č. 10681 Sb. n. s. vyslovil a odůvodni>! zásaJclu, že ,nebyl-U navržen 
výmaz zápisů, jež se staly po žá>do!sti o poznámkiu pořadí pro zamýš
lené zcize1J'í nemovitosti, z á r O v ,e ň s žáclostí, podle níž byl povolen 
vklad zcizení nemovitosti v poznamenaném po,řadí, nýbrž teprve po
zději, jest takovou kniho\Ooí, žá>dost zamítnouti. V rozhodnutí Č. 12151 
Sb. n. s. vyslovi\! nejvyšší soud,že výmaz zálPi,Sů uvedený'Ch v § 57 knih. 
zá>k. lze povoliti i tehdy, byl-Ii po vydobytí poznámky zamýš\wého zci
zení nejdfíve vykonán vklad vllastnického práva, nikoli však v pozna-
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menanél11 pořadí, a teprve poto.m, avšak ještě ve Jh II t ě § 55 killth. 
zák. bylo zažádáno o poznámku, že povolený již vklad vlastn,ického 
práva na poznamenané pořadí, a zároveň o výmaz zápísů vykonaných 
po poznámce pořadí. Na zásadách vyslovených v těchto rozhodnutích, 
na jejkhžodůvodnění se odkazuje, setrval nejvyšší s,oud důsledně 
i v jiných neuveřejněných případech a totéž stanovi,sko jest zast,:,váno 
v Bartschovi Vl. vyd., str. 437, v Klangově Komentáři k § 439 obč. zák., 
str. 224, v Ehrenzweigovi »Sachenrecht« z r. 1923, str. 300, pOlmo 9 
a v rozhodnutí nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 14. září 1926 Ob II 735, 
uveřejněném v Gellerově »Zentralhlatl«, str. 150/1927. Dovo-!;ací sóud 
n,eshledává dúvod,u, aby se v souzené věci od zaujatého právního sta
noviska odchý1i1-. Ježto tedy ža10bci s žádostí za vklad práva vlas-tnic
kého ke koupeným n·emovitostem zároveň nežád",N, aby by-l podle § 57 
knIh. zák. nařízen výmaz exekučního práva zástavního pro pohledávky 
žalovaného, které bylo zřízeno na ideální Jos,etu B. připsané jedné pě
tiI~ě koupených nemo'!itosti po poznámce zamýšl,eného z-cizení, pozbyli 
naroku na takovýto výmaz podle § 57 knih. zák. a nemohou se toho 
nároku s úspěchem domáhati ani žalobou, opímjíd se jedině o usta
nO"'!ení- § 57 knih. zák. Žalobci vytýkal'i v prvé stolici lstivost a do.lus 
na straně žalovaného, a spatřovali je v tom, že žalova!ný v d,obě exe
ku·míbo zřízeni svého práva zástavního' věděl, že ideWlní pětina nemo
vitosti patřící jeho dlužníku Josefu B. jest j,jž prodána žalobcům, kteří 
nebyli- jeho osobními dlužnfky, a v tom, že blo.vaný chce ve svůj pro
spěch využíti opominlUtí- po případě ;právního omylu žalobců. žallovaný 
však by.! oprávněn na ideální- pětinu sv<Sho dl,užníka Josefa B., dokud 
mu. byla knihovně připsána, vllO-žiti exeku'ční právo za'sta,-"ní pro své vy
konatelné pohledávky, ovšem s motností, že bude' podle § 57 knib. zák. 
vymazáno. V tom tedy, že tohoto s.vého práva pOHži'l, nelze spatřo'!ati 
lstivo.st nebo dolus. Rovněž tak ·nelze spatřovati -]Istivost nebo dolus ani 
j-edná!ni příčící se dobrými m1ravům, v tom, ž'e ža,J'ova!n)r, :~dyž se jeho 
podmíněné právo. zá'stav'I1Í' sta'lo, promešká'ním žalobců n,epo:dftní:něný:m, 
neohce svol"iti k jeho výmazu. Že hy byl žalo'laný toto jejich promeš
kání nějakým způ-sobem zavinil, žalobci netvrdiH. Rovněž ne],ze mluviti 
o bezdúvodném obohacení žalovaného, když pwti> Jo,sefu. B. vykona
telné pohledávky, jak je nes:porno, skutečně měl a když dal .pro ně na 
jeho n.emovitosteoh zříditi exekuční právo zástavní, které sice mohlo 
býti ve lhůtě § 55 knih. zák na ná'Vrh ža,lobcú podle § 57 kni-h. zák. 
vymazáno, avšak ža·lobci tuto ihůtu svou vinnu promeškali. Nebylo" 
proto třeba o lstivosti a zlém úmyslu žalovaného, pokud byly žalobci 
upI-atňovány, prováděti důkazy a nent dovolací dúvod vadností řízení 
v té příčině oprávněn. 

čis. 16541. 
Sta'!ebni a bytová družstva. 
Byl-Ii sta'!ebnl vklad složen na základě prospektu rydanébo peněž

ním ústavem, který získá'!al členy a přijímal od nich vklady pro druž-
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stvo, a v němž byl obsažen slib úroko'!ání a umořOvání stavebních 
vkladů, a použilo-Ii družstvo složeného vkladu pro sebe, jest povinno 
jej zúrokovati nehledíc na to, zdali se .ieho valná hromada na zúroko
vání usnesla, či nikoli. 

Pozdějši usneseni valné hromady družstva o zúročení stavebních 
vkladů nemá vliv na nárok člena na úroky do té dOby jíž splatné. 

(Rmh. ze dne 1. pro'since 1937, Rv I 1260/36.) 

Srov. rozh. č. 13114 Sb. n. S. 

Žalující obecně pro-spěšné a stavební družstvo »0. S.«, zapsané spo
lečenstvo s ručením omezeným v P., se na žalova'né EHšce N., která hyla 
jeho ·členkou, domáhá doplacení 550 Kč 80 h s přís!., 1.026 Kč 60 h 
s pří s!. a 60 Kč 70 h s pnsL jwko rozdílu nájemného, jež podle žalob
co'!a tvrzení jest určeno čtvrtletně částkou 1.026 Kč 60 h a na něž zů
stala žalovaná v různýoh čtvrleUch 1930 až 1933 dlužna zažalované 
částky. žalovaná uvedlla proti ž<élohě, že si zadržova>la určité čáSTky 
nájemného proto, že jí měly býii vypláceny 4% úroky z '!kladu 
17.000 Kč a že ty činí, ročně 680 Kč, takže její vzájemná pohledáVika proti 
žalobci jest větší ,než nedoplatky nájemného, a namítla dotčenou s.voji 
pohledá'!lou k započtemí proti zažalované pohledávce. Ža.lujíd družstvo 
popře].o oprávněnost kompemsační n.ámitky, tvrdíc, že úroky z VlkJ.adů 
nebyly členúm vypláce'ny, ježto usnesením valné hromady bylo úro
kov!mí vkladll zastaveno a členům to ozn,"meno. So udp r v é s t 0,

I ic e zamítl. žalobu, uzna'!, ~e kompensační n·árok žalované jest do výše 
zažalovaných částek po prá"u. O do v o I a c í s o u d uznal podle ža
loby, neuznav, že vzáj-emná pohledá",ka namítaná k započtení není po 
právu. 

. N e j v y Š š í s o oU d obmo'!i]. rozsudek soudu prvé stoHce s dodat
kem, že žal-ob ní pohledávky jsou vyrovnány k za.počtení namítnutou 
vzáj emnou pohl>edávikou strany ž<lJlované. 

Důvody: 

žal-ovaná '! prvé stOilici namítla, že zažalované pohledávky na ná
jemném jsou vyrovnány ÚToky, které jí mělo· žall>jící dwžstvo platiti ze 
17.000 Kč, jež slož Ha jako stavební zálohl>. Prvý sou:d zjistil, že úroky 
ze stavebních vkl",dů měly býti původn-ě členům vYlpláceny. Odvolaci 
soud uvádí, že svědecké '!ýpovědi, podle nichž ,prvý sOl>d' ono zjištění 
učinil, jsou v té příčiněmemčité, poněvadž podle nich »měly býti« vklady 
úrokovámy asi »3% a 1 % .umořovány«. Tak to v>šwk udal j-enom svědek 
Dr. K., kdežto svědkyně H. a V. udal>y zcela přesně, že jejich Vlklady 
měly se 3% úročiti a 1 % umořov<éti, a ocitá se proto od'!olad sOtld 
v té pří6ně ve vytý:kwném rozporu s. '!ýpovědí uvedenýoh dvou svědkyň. 

PJ"\1ý soud z '!Ý'povědi Emila G. &Iyšeného při vý·s].echu' stran za ža
lujíd dmžstvo zjistH, že až -do valné hromady 15. kvHna 1933 existo
vala povinnost družstva úrokovati a umořovati čl>enské stavební ",klady. 

l'! 
li .. 
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Odvolací soud uvádí, že takovýto zaver nemá opory v právě dotčené 
výpovědi. [ to je v rozporu se spisy, neboť Emil O. udal, že původně 
se měly úroky z vkladů členských vypláceti. 

Prvý soud pak na podkj,aděshora ",vedených výpovědí prospektu, 
v němž bylo slibováno úrokováJní vkladů, zjistil, že mezi spornými stra
nami byla taková dohoda uzavřena. Odvolací soud uvádí, že prvý soud 
vychází v té příčině z mylného předipoklladu, ježto nešlo o prospekt 
žalujícího družstva, nýbrž o prospekt S. záložny, tedy o prospekt třeti 
0'soby. Tento právní názor je mylný. Podle vlastního vylíčení ža,lujícího 

. družstva v jeho odvolání šlo o prospekty S. záložny, kterými byl'i čle
nové žalujícího družstva získáváni a v níchž bylo úrokovámí aumořo
vání vkladů slí,beno, Když tedy žalujici družstvo získávalo oněmi pro
spekty členy, bylo také povinno dodržeti prohlášení tam učin-ěná. Jiný 
výklad by se p-říčil požadavkflm ,poctivého obchodního styku (§ 914 
obč. zák.). S. záložn,a byla ve spojení s žalujíCÍm dmž-st"em, neboť 
získávala pro nč čl'eny a ,p-řijíma'la od nich vklady, a také přijala sta
vební vkj,ad od žaj,ované. Když tedy žalující družstvo vkladú složených 
členy pro sebe užilO', bylo .povinno dod~žeH poclmílnky, na jejichž zá
kladě jednotlivci skládali "kl,ady pro družstvo II S. záložny, a tedy je 
úrokovati, když bylo v .prospektech, jak je n-espomo, výslO'vně uv,edeno, 
že se složené V'kl'<Ldy budou úrokovati. Že i ža-Iu:jíd družstvo na to takto 
pohlíželo, plyne z v~po~ěd:i Emila O., který udal, že žal'ovaná má vklad 
17.000 Kč a že úrok měl býti, který v prospektu byl slíben, 4% a že 
4% úroky byly stanoveny podloe do.tčeného prospektu. Tu vý,po-věď jest 
pokládati za vhl'stní přednes žallUjícíbo společenstva. 

Podle § 23 stanov žallujícího družstva modality zúroč,enÍ vkl'adů, 
výši úrokŮ'vé míry, počátek a konec zúročení- a počítání úrokl! stanoví 
valná hromada po návrhl1 představenstva a dozorčí rady. Právní názor 
odvo.Jacího s-oudu, že žaluljíd dmžstvo n,ebylo ,povinno ž3!lované úro
kovati je:jií stavební vkl-ad, ježto se žáJdná valná hrom3!daneu~nesla, že 
se budou Vklady úrokovati, je mylný. Složiti příslušný stavební "klad 
na nájemní dúm ža'lujícíh'O družstva není povinnosti plynOUCÍ" z člen
ského poměru družstva, nÝ'brž podmínkou poskytnouti bytu, v jeho ná
jemnílm domě, kdo. takový vklad složil, má v té p-řičin,ě vůči družstvu -
<liť byl jeho členem nebo ne - postavení věřitele a jeho stavební vklad 
gest zápůjčkou a plaU co do jejího úro-kování a splatnosti jen to, co 
bylo mezi ním a družstvem ujedn.áno (rozh. č. 13114 Sb. n. s.). Když 
tedy žalov,má slo-žila pro družstvo sta"ehní zálohu na zákl<lidě prospektu, 
v némž bylo její zúmčení slíbeno, a družstvo V1kladu tO'ho pro sebe upo
třebHo a také tuto sV'O,lI povinnost s počMku pln-ilo, jest povinno joej 
úrokovati nehl-edí-c na to, zdali s,e jeho va-lná hrom3!da na úrokování 
u,snesla, čí nikoli. Valná hromada žalujícího, družstva ze dne 15. května 
1933, která vzala na vědomí, že úročení' a umořování stavebnÍ'Ch vkladů 
ne'ní toho časl1 3! nebylo <Lni až do té cloby možné a že k němu dojde, 
jakmile družstvo dosáhne finacnční rovnováhy, nemohla nikterak mfti 
vliv na úroky v té dohě již splatné, a jež žalov"né příslUlšely a které 
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žalovaná také již uplatňo,vacla jednack srážkou z nájemného, jednak kom
,pensační námitkou v s'Ůuzený·ch sporech. BylŮ' proto rozhodnouti, j"k 
-shora uvedeno. 

čis. 16542. 

Pozůstala vdOVa, jejž usmrcený manžel byl v době usmrceni sice 
ještě výdělečně činný, avšak již tak vysokého věku (73Ietý), že jest 
podle obyčejného běhu věci očekávati v krátké době úplnoo ztrátu jeho 
výdělečné způsobilosti, nemá nárok na důchod na doživoti, nýbrž 
toliko na dobu, po kterou by byl býval její manžel podle obecné životní 
zkušenosti ještě k výdělku způSObilý. 

(Rozh. ze doe \. prosince 1937, Rv I 2645/37.) 

ža:lobě, jíž se žalobkyně - pozůstalá vdova po Josefu L., zemřelém 
dne 23. července 1931 náslcedkem zranění utrpěného při automobilové 
neh0'dě dne 22. června 19.31 - domáhá tna žalov<vné majiteke auto
mO'bilu a řidiči mimo jiné i pla,cení důchodu, niž š í s o II cl Y částečně 
vyhověly, phznavše žalobkyni 'dlIchod 650 Kč měsíčně, po,čínajíc dnem 
23. července 1931, a to doživotně. 

N e j vy Š š í s o u,cl uznal žalované solidárně povinnými za:platiti 
žalobkyni 650 Kč měsíčně, počínaJe dnem 23. čer"ence 1931, a to jen 
do 9. ledna 1937, :j'inak žalobu o placení důchodu zamítl a v 'Otázce, 
o nilž tu jde, uvedl v 

důvo·dech: 

Jest nesporne, ze zemřelý manžel ža,lobkyniru se narod-HI roku 1858 
a že tedy byl v době nehody 731,etý. 'Úraz se stal 22. července 193-1 a 
o požadovaném důchodu bylo v .prvé stoHci rozhodnuto dne 9. ledna 
1937. Byl by tedy v době vyneseni rozsudku ,pr"é stolice již 79letý. 
I když bylo zjištěno, že byl až do poslední doby př-eď úrazem, tedy až 
do svého 73. roku stál,e ještě výdělečně činný, je přece samozřejmé, 
že by jeho výdělečná schopnost v následujídch letech byla poklles!a 
tak, že by v době vydání rozsudku prvé stolice, t. j. dne 9. ledna 1937, 
kdy byl- již 79letý, byl" úplně zacnikla, neboť stařec v t<vk vysokém 
věku nebývá podle obyčejného- běhu věcí ji'ž schopen výdělku, i když jde 
o zaměstnání, které nevyžaduje zvláštní, těl e sn é zdatnosti. A že by 
tomu tak nebylo u její-ho manžela, žalobkyně ani netvrdila, <vni nedoká
zala. Za toho stavu věci ,není tudíž při,sudek ·důchod až na doživotí 
žalobkyně odůvodněn. B'ylo proto dovol<ťní žalovaných v té přIčini' vy
hověno a žalobkyni přisouditi důchod :j'en doótsně, a to do té doby, 
kdy o nároku na něj bylo v prvéstolid rozhodováno, pr'Otože podle 
zkušenosti lze předpokládati, že by byla v té době výdělečná sch'Op
mst manžela žalobkyně již úplně pominula. 

Civiln! ro/hodnuti XIX. 99 
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Cís. 16543. 

Jest posoudíti po.dle o.ko.lností jedno.tlivého. případu, :tda so.udni smír 
(§ 204 c. ř. s.) jest novací, či nikoli. Nebyl-li soudním smírem změněn 
ani právní duvod, ani hlavní předmět pohledávky, nejde o. novaci ve 
smyslu § 1316 obě. zák. 

Smluvce se nemuže domáhati neúčinnosti soudního smíru ani pro 
změnu majetkových poměrU druhého smluvce (§§ 936, 1389 obč. zák.), 
nastalých dlouho po nastalém prodlení s plněním puvodního závazku, 
musil-li s dotčenou změnou v době sjednání smlouvy počítati, ani pro 
rozpor se dobrými mravy (§ 819 obč. zák.), jde-li o okolnosti, jež na
staly prodlením smluvce dOvolávajícího se dobrých mravu. Jen okolnosti, 
jež tu byly v době smíru, mohou založiti rozpo.r s do.brými mravy. 

(Rozh. ze dne 1. pro.sí'nce 1937, Rv II 60S/36.) 

Srov. rozh. Č. 15585 Sb. n. s. 

žalují1cí stavební a úSPo.rné společenstvo poskyUo žalovaným 
v červnu, 1932 ,podle dlužního. úpisu ze d.ne 6. června 1932 z,;půjčku 

38.000 Kč, která byla krribnvmě zajištěna ve vln,ž,ce 984 na nemovitosti 
žalovaných, skutečné však byla vyplacena jen část valuty. žaJlovali proto 
vypúj'čitelé o vyplacení zbytku a za sporu se tehdy žalované společen
stvo smírem z 12. května 1933 zavázalo, že Ž<llov3!ným mimo útraty 
spom zaplatí zbytek vaJl1uty 15.620 Kč 10 h s 9% úroky od 5. prosince 
1932 a 8.601 Kč s 5% úroky od 1. října 1932 v měsíčních spl';ilkácll 
po 5.000 Kč, počímje dttle 1. června 1933, a pozdější' sp1'átky vědy 15. 
každého následujícíiho měsíce, a to pod ztrátou lhůt. útraty ~poru a 
první splátlm zaplatilO' žalujíd společenstvo dne 13. června 1933, další 
splátky však oclepř'e1o zapl.atiti. Nemovito's,t žalovaných byla pak dne 
31. května 1935 k ná'lrhu jiného vymáhajícího. věřite'ie exekučně pro
d,;na za nejvyšší podání, 64.374 Kč, při čemž zaji'štěná zápůjčka vyšla 
na prázdno. Tvrdíc, že podle stano'l může žalující společenstvo poskyt·
nouli jen hypotek<>nlÍ' z';'půjčky a že prodejem domu o,dpadl pndklad 
pro další vl'1placení zbyt~u zápůjč:ky podle smíru ze dne 12. května 1933, 
taJkže se okolnosti mezí tím změni'ly do té míry, že nelz,e na něm důvodné 
žáclati plnění smím, který podle úmyslu stran směřoval :jlen k hyp.otekární 
Z1~půjčce,a že tudí,ž uvedený smk pozbyl pndl:e §§ 936 a 1389 olbč. zák 
své účinnosti, dom<>há se žalující společenstvo, aby byl řečený soudní 
smír, sjedn'aJný dne 12. května 1933, prohlášen< za neúčirrný. Niž š í 
s o u d y zamítly žalobu, (} d vol ac í, ,g o' u cl z těchto d ův o d ů: 
Narovnání jest zvIáštním případem novace, při čemž dosav3!dní závazek 
zaJniká jen potud, pokud se zakládá n'ový závazek N<\padeným soud
ním smírem, jímž uzn.al0· žalující, spn],ečenstvo svůj závazek k výplatě 
valuty smluvené Z<ÍJpůjčky, byla sjednána dohoda o výši, o způsobu a 
době splacení. Jinak však byl původní smluvní poměr mezi smluvci 
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z důvodu zápůjčky nedotčen, zeJmena co do práva žalujícího družstva 
žádati placení, anuit a plněni o,statních převzatých závazků a co do. 
osobního i věcného ručení žalovaných za splacení z<>půjčky, 'ježto v té 
phčinč smlmci nic v dotčeném smíru neujednali (§ 1378 obč. zák). 
Oba naposledy Ulvedené závazky převzali žalovaní ,písemně v dlužním 
úpisu, podle něhož zů'stalo zástavní právo nadM,e vloženo pro pos'kyt
nutou zápůjčku na jejich nemovitosti. To, že byla žallOvaným později 
nemovitost prodána v exekuční d:r3!žbě a že žalujíd společenstvo vyšlo. 
se svou zajištěnou pOhledá;okou na prázdno, neopravňuje ještě žalobce, 
aby se podle §§ 936 a 1.389 obč. zllk. domáhali pro neočekávaJnoll změnu 
v majetkových poměrech žalovaných neúčinnosti soudního smi'ru. Ža
lobce si neuvědomuje, že velobě poskytnutí zaptljčky žalo'v3!ní vyhověJ.i 
všem statutámím podrní:nkám 3! že bylo jen na něm, aby jim vyplattl 
vaJlutu povolené zápůijlčky. Byl-H však s výplatou v prodlení a ani poté, 
kdy se napadeným smírem zavázal k v)"pIaoení' valuty, převzatý z"vazek 
nespl'ni1, přivodlil sámsv'ým prodl'ením, že došlo k exekučnímu prodeji 
zástavy před: výplatou valuty zápůjčky. To, že je nyní po prodeji zá
zástavy ohroženo splacení zápůjčky ža'l'ovanými, jest pokládati za ná
hodu, která moh],a stihnouti žalující družstvo jako zásta:vního věřitele 
(§ 1311 obč. záJk.) i tehd.y, kd)"by bylo valutu záJpů'jčky vyplatilo, ať 
hned' po jejím zajištěni v pozemkové knize, či podle smím. Rozh. C. 9987 
Sb. n.s .. , jehož se žalobc.e dovolává pro sv.oje stanovi'Sko s hlediska 
§ 936 'nbč. zák., se nehodí na soulzený případ, neboť nastalá změna 
hospodářských poměrů nemá bu v.Jivu na ž3!lobcovu mohoucnost k splnění 
pi\evzatého záva"ku soudním s'mírem. 1 když odlp'3!dla zástava daná 
žallOvanými k zajištěn:í původně poskytnuté zá!půij:čky, zůstávají, vzá
jemné nároky smluvců ze z<Íipůjčky zachovány, ze,jména oSlObní závazek 
dlužníkův k spl'3!cení zápůjčky, když věcné mčen,í odpadI:o (§ 467 obč. 
zák.). Je ,llfoto bez významu i žalobcúv odkaz rr3! ustanovení stanov, 
že smí poskytnouti z,;půjčky jen, jsou-li hypotekárně zajištěny, ježto tu 
nejde již .o poskytnutí zápůjčky, nJ"brž jen o jeF výpla'tu, neboť zá
půjčka byla svého času přesně poctl'e stanov povalena. Není' proto její 

. vÝ1p:lata proti st3!novám resp. ustanov,ením § 88 společenstev. záJkona 
Č. 70/1873 ř. z. a tudíž nej.deo ·siplnění, ze smím co do. ohsahu nedo
vo:leného (§ 879 nbč. zák), pro nějž ,by se ža:lujíd družstvo mohlo. 
dovú-Jiá'Vati ~e'Úči:nnos\ti soudního Simku'. Není však plnění převza.té ža
liobcem proti dobrým mravům ani proto, že jest mu na újmu, neboť 
původní smlou,va ° poskytnutí záJpůjčky i obsah s:Q.udrriho smíru: ne
odipomjí dobrým mravům. PosoudH tedy prvý 'soud věc po právní 
stránce správně. 

N e i' v y š š í s o II cl nevyhověl dovol'ánL 

Dú vod y: 

Narovnání, jes,! v § 1380 obč. úk. uwed<lnn ja1ko smlúuva o' obnovu, 
tedy jako d.ruh novace. Ale z § 1379 .obč. zák. pll)'ne, že každý smír, 
i když byl lak pojmenován, nemusf býti novací, rreboť z·evwbnější us ta-

99" 
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noven! O tom, kde, kdy a jakým způsobem má býti splněn záva"ek už 
trvající, i'aJmž i jiná vedlejší ustanovení, jimiž nenastává zrněna co do 
blaViního předmětu> anebo právního důvodu, nesluší pokládati za smlouvu 
o ~bnovu. Nutným předpokladem novace jest mimo jiné Ú <ll ys 1 
s tr a n, aby uSll<utečněnfm nového závazku' zanikl starý hlavnf závazek 
(§ 13750bč. zák.). }eproto podl.e okolností fednotlivého přípaoo po-
souditi, zdali soudní smír jest novací podl,e § 1376 obč. zák., čili nic. 
Twkový úmysl v soudním smím, onejž tu jde, nebyl výslov.ně projeven, 
nelze pak na něj ani usuzovati (§ 863 obč. zák), hledí-Ii se k tomu, 
že nebyl·o nic změněno na předmětu závazku, že knihovní zajištění zá~ 
pújČlky, jejíž výplata byla smí,r.em určena, měl,o dáti trvati. Nebyl,-li tedy 
změněn ani právní důvod ani hlavní .předmět pohledávky, nedošlo k no
vad ve smyslu § 1376obč. zák. V tom jest dovolateli při svědčiti, ale 
tím neúskává dovol,atel,nilc .pro sebe, na·opak jeho pr.odlení, v plnění. :jest 
Hm del'ší, n,eboť smlouv'<l ta hyla uzavřena již 6. června 1932. TvrdH-li, 
že pro další .neplacení uljíednaný;ch splátek po 15. červnu 1933 měl dů
vod v tom, že mu v této době nnikla pohledávka vzájemná z dřívéjši 
zápůj./lky, neuvedl pro prodlen1 Ipřed touto dobou nic závažného, co by 
prodteni to omlouvalo, a nemů~e tim odůvodniti neúčinnost smím vů
bec. Jak v době ujednané smlouvy o zápůjčku, tak v době smíru bylo 
pro žalobce vlo'ženo právo zástavní pro jeho pohledávku ze z~půj6k)' 
na n.emo'vitosti hlovaných. Tato podmínka .smlouvy i smíru tedy byh 
splněna. Je<stHže dovolatel stále zdůrazňuje, že smír měl účel knihovního 
zajištěn.í, nelze poznati, o jaké jiné zaji,štění mohlo jíti 

. L:alobce dáIe uplatňu1e, že po ujednání smíru na'stala tím, že nemo
vrtost žalovamých, která byla jistotou pro žalobcovu pohledáVilou, byl'a 
prodána v dražbě dne .31. května 1935, taková změna poměrů, s níž 
strany ui'ed:návajíoe' namvnání, nemohly počitati, a jež má nepochybný 
vliv na mohoucnost žal·ovaných plniti převzatý závazek. Avšak ani to 
nemůže býti důvodem pro neúčinnost smíru. Je"li sjednaný ·smír, jak 
byIo uvedeno, jen ujednáním o vyplacení smluvené zápujcky a podnět 
ke smíru dalo prodlení žalujícího společenstva v plnění jeho závazku, 
nemůže se žalobce právem dovolávati na změnu poměru, která na'stala 
dlouhou dobu po nastalém prodlení. Dovolatel znal stav dluhů váznou
cích na majetku žalovaných, věděl podle obsahu smiru, že jsou žalo
vaní zavázáni platiti jiný dlwh, na jehož úhradu se zavázal platiti splátky 
právnímu zástupci žalovaných, nemohl proto ze svých úvah důvodně 
vyloučiti možnost dražby nemovitosti. Právem tedy neshledává odvo.Jací 
soud ani v tom podklad pro neúčinnost smíru. Řečeným smírem bylo 
žalu;j-ící družstvo zavázáno splatiti ujednanou částku, jak správně uvádí 
prvý soud, do pol,ovice listopadu 1933. Že by se v té době změniúy 
n'epředvídaně majetkové poměry žalovaných, nebylo vůbec tvrzeno. Ne
splnHo-li žalující družstvo ani do té míry svůj závazek soudním smí
rem převzatý, nemuže se vůbec odvolávati na změnu poměrů po smíru 
nastalou a nemůže také, porušivši převzatý závazek, označiti plnění 
z něho požadované za jednání odporující dobrým mraVŮm a zásadě 
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poct,ivého obchodníh? ~t-ťk~. Jen .okolnosti, jež tu byly v době smlouvy 
(smlru), mO'hou zalozltt JeJI rozpor s dobrými mTavy, nikoli však okol·
nosti, jež nastaly prodlenim smluvnika dovolávajícího Se dobrých mravů. 
Posoudtl tedy odvo,lací soud věc správně, uznal-li, že není dtlvodu aby 
byl smír sjednaný mezi stranami ,prohlášen za neúčinný. ' 

čís. 16544. 

~yhradí-li si dlužník při placení právo žádati vráceni přeplatku, 
kdyby se nesplnila rozvazovacl podmínka, pod kterou plnil nejde o pla-
cení dluhu ve smyslu § 1412 obč. zák. ' 

Věřitel, který plnění s touto podmínkou přijal, nemůže žalovati na 
plněni dlllhu, nýbrž jen za podmínek § 228 c. ř. s. o určení že dlužnikn 
nepřlsluši z oné výhrady nárok na vráceni platby. • 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1937, Rv II 905/36.) 

Proti žalobě, jíž se žalujkí advokát domá:há na žalovaném zaplacení 
800 Kč s přIs!. jako nedoplatku 20% přirážky ve smyslu § 7 advokát. 
sazby z O'dměn ZaJ právnIcké práJce pm žalovaného konané ve sporu 
Ok I 7.06/3.0, namítl žalovaný mimo jiné, že na žaloboovu. llpomínku 
o z~placení odmé~y a výloh poukázali žalobci dne 28. l.i1stopadu 1932 
na utraty uvedeueho sporu 2.799 Kč 38 h, neuznav účtovwnou 20% 
přirážkUl za spol'ečeruství' v rozepři a vyhradi" si domirh'ati se vrácení 
přeplatku, ukáže-li se, že jeho námitky proti žalobcovu účtu jsou., odů
vodněn~, dále že žalobci byl celý účet za právnIcké práce v onom: sporu 
vyrovnan, dokonoe přeplacen, a že také žalobce zúčtoval částku 2.799 Kč 
30 II na svou odměnu ve sporu Ck 1 7.06/30. S o 1.l d: P -r V' é s tol i ce 
zamítl' žalobu. O d v o~ a c í s o u d uzna,l co clo částky 690 Kč 30 h 
s přís!. podl'e žaloby. D ů v od y: Ačkoli prvý sond uz'nává solidární 
povinnost žalovaného. zaplatiti žalobci' útraty ·sporu Ok 1 7'06/30 kraj
ského soudu dvi,lního- v S. i s 20% přirráž:kolli' za spol'ečenslŤ'vÍI v rOze
při ~ž do.9oby, kdy fíizení po mimosoudním smíru zústalo proti žalo
vanemu lnz. Rolandu H. a Alžbětě H. v klidu přece žalobní žádost za
~nítl, n;aJje ,za toc. ž~ )est zaplace~ím čá.stky '2.799 Kč 3.0 h uspokojen 
zalobcuv narok, clmo pO' odečtem 3.338 Kč 95 lL zaplacených Dr. H~ou 
z?ytek .v~.výši 1.927. 14 h" a. t? i co clo sporné 2.0% sp-ole,čenské při
razky, JeJlz zaplacem se prave zallObee souzenou žalobou domáhá. Soud 
prvé stolice také sprá'Vně vychází s hlediska § 1415 ohč. zák., že totiž 
pro ot,c,zku, která pohledávka jest plněním dlužníka uspokojena, je rOZ
h.odující především vůl,e platícíhO' dlužníka, jenž.e tuto· zásadlu neprovedl 
do důsledků. ZaplatU-1i žwlovaný částku převyšulj!Íci vlastně 7Jbytek ža
lobcovy neuhrazené pohlledávky. ale .učinil tak s výhradou, že žalobcův 
.nárok na 2.0% přirážku za spoliečenstV'í zahrnutou v tomto zbytku ne
uznává a· že si vyhrazuje požadovati z·pět, co snad z toho dtwodu pře-
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pl,atB, jest dť1s1'eclně podLe z,"""dy vyslovené v § 1415 obč. zák ,poklá
dati i spomý nárok na zaplwceni 20% přirážky za společen·stvi za ne
uspo'l<oj-ený, neboť podle § 1412 obč. úk. jest placením jen to, co bylI) 
plněno jwko dluh, tedy s úmyslem dlužníka uspokojiti plněním věřitelův 
nár'Ok. Z~adní ,povi'Olnost žwlnvaného k náhradě i 20% přirážky za spo
lečenství ve sporu Ck I 706/30 podlle ustanovení § 7 vlád. nař. Č. 95/ 
1923 Sb .. z. a n. byla prvým soudem ~právně Ulznán'a. Jde tedy ješlě 
jen o. to, kolik činí· (násJ.eduji důvody v otázce výše, o něž tu n.eJde). 

N.e j vy Š š i s ° li d obnovil rozsudek so,udll prvé stolice. 

Důvody: 

ŽaAIQ'vaný ovnámH ža'lobci výslo'vně dopisem ze dne 27. ]ii.g.(opadu 
1932, že musouólJsně poukazuj.eč,"stku 2799 Kč 38 h na útra'ty sporu, 
j'ímž byla míněnarozep.ře Ck I 706/30 kr"jského sOludu civBnihlO vB., 
a vypl'ývá jasně z konečných vět uvedeného dopisu, že n,"kllwdy, které 
vvnikly v pozůstaI!Ostní, věd, mě]!y býti zapraveny teprve později po při
sl:u,šném rozděleni. Z dopisu' žal'Oboova ze dne 19. prosince 1932 je 
patmo., že žalobce, obdržev ji:ž č,"suku, 2799 Kč 40 h, žádal ještě ° za
place,ní sporných útrat vzniklých v pozůstallOstní věci a vyjedn,"vaI se 
žalovaným ještě o výši při<rážky za společemtvi v roze;při, na n,iž se 
vztwhoval,a výhrada ž",llQ,vaného žádati pO' přípwd'ě vrácení- přeplatku. 
Nebe proto tvrdi,ti, že mohlo býH pochyhno, jaJký úmysl dlužnlík měl 
aneho že věhtel úmyslu dlužnikovu odporoval, a pravidlo vyslovené 
v § 1416 ohč. z<Í'k. nemá tedy v souzeném případě vúbec významu. 
Mezi stranami j'e sporné toEko, zdali výihTada dl:užníkova, že bude žá
dati vrá;cení čás,tky, ° kterolU snad přelP'lwtÍ'! žalohcovu útratovou pohle
dáv1<Ju, poněvadž prý mnává solidární rUlče,n,il (a tedy též dotčenou 20% 
přirážkul) jen pod podmínkoU', že je obsaženo v plné moci jím pode
psané, ·od:nimá konané platbě po'vahoU' plněni co do uveclené přirážky. 
Na tuto o·tázku odpověděl odivo'l:ad soud. neprávem kladně, maje za to, 
že sporný nárok na zaplaceni' 20% přiráž,ky za spol'ečen'stvi v rozepři 
nutno pokládati za neuspokojený, n,eboť placenim podle § 1412 obč. 
zák. 'j,est jen to, co bylo plněno jako dluh, tedy s úmysl,em d'J.užnúka 
uspokojili plněním nárok věři,te1ův. Podle správného výkladu prohl'"šení 
žal'ova'ného ze d:ne 27. listopadu 1932, jemuž nebylo věřitelem tenkráte 
odporováno, měl dlužník úmysl uspokojiti spomý nárok jen za před
pokladu, ž,e závazek ten již podepsanou jim plnou mocí, byl založen. Pro 
připad, že by se dodatečné zjistil opak, vyhradil si žal'Ovartý nárok na 
vrácení přeplavkn. Šlo tedy ° plněni s rozvazovací podminkou, j-ež vě
řitel přijat Ježto oba nižší soudy uznaly, že žalobci podle plné moci 
žalovaným poclepsané pHs'luši 20% přirážka za společenstvi v rozepři 
a žalovaný tomu již neodporuje, je tim zjištěno, že předpoklad pro vrá
ceni čá,stky připwda'j'íd na onu přirážl<uodpacll a že podminka ji'ž n·e
může nasta,ti. Tí:m však se změnilo podmínečné plnění v .nepodlmí,nečné, 
neboť je objektivně prokázáno, že žalovaný též tu,to přirážku byl po-
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vinen zapravHi. Námk žalobcův na řečenou přirážku byl' žalova,ným Fž 
dne 28. Hstopad:u 1932 uspokojen, žalobce roubl se snacl za podmínek 
§ 228 ~. ř. s. domáhati zji,štěn'Í, že žalova,nému z oné výhrwdy UElpHsl,uši 
nárok na vrácení této přirážky, ale- nemohl po dmhé žádati z",p],,,,cenL 
Slušelo proto obnoviti rozsudek prvého s'Oudu, jenž plně tomuto práv
uhnu stav,u věci o·dpovidal. 

čís, 16545. 

I. Vykládacíh'O pravidla § 915 obč. zák. lze užíti jen tehdy, je-li 
projev smluvní tak neurčitý a nejasný, že není v něm žádné opory pro 
výklad nějakých výrazů ve smyslu § 863 a 914 obč. zák. a čl. 278 obch. 
zák. 

II. Jestliže byla ta ustanovení všeobeooých pojistných ,podmmek pro 
pojištění zboží při dopravě motorovými vozidly, předpokládajícich, že 
pojistník jest sám dopravcem a vlastníkem motorového vozidla, upra
vena pro pojistníka, klerý jest jen zasilatelem (špeditérem ve smyslu 
čl. 379 obch. zák. )zvláštnimi pojistnými podminkami, a to tak, ~e ono 
pojištění platí za připojených všeobecných pojistných podmínek po pří
padě psaných zvláštních podmmek a že psané podmínky mají přednost 
před všeobecnými podmínkami, pokud se odlišují, jest vyložiti vzá
jemný p0111ěr pojistných podmínek tak, že zvláštnimi pojistnými pod
mínkami jsou vyloučena jen ta ustanovení všeobecných pojistných pod
mínek, která se na pojistníka - špeditéra - nehodí. 

CRozh.. ze dne 2. prosince 1937, R I 1395/37.) 

ža],ujicí firma F. S. a spol., zasilatelstvi v P., byla podle pojistky 
ze dne 13. června Hl35 Č. 4978 poji,štěm 'li' žallované pojišťovny proti 
škodám, jé by jí vznikly při dopravě zboží motorovými vozidly. Tvrdíc, 
že jako špeditérka zjednala na 30. srpna 19-35 autodopravce Ferdi
nanda. S. k provedení dopravy zboží firmy Em. P. z R. do P., že ná
kladni, alu,tomobi'l na cestě havamval, že se část nákladůslala nepo
třebnou, část byJ.a poškozena' ačás,t Sle ztrati,J,a, taJkže poškozená firma 
Em. P. požaduj,e na žalobkyni žalobou vzniklou škodu ve výši 24.522 Kč 
50 h s příiS!. a že žalovaná poji,šť'Ovna, přes 10, že byla zpravena o po
jistné příhodě, odmítl'a dopi,sem z 12. 1Í'stopadu 19·35 nárokžalujíd firmy 
z pojistné sm·loi\.lJvy. Domáhá se ža'luijifcÍ' firm!a na žalo,vané pojiš1'ovně 
určovací žalobou výro'ku, že žalovaná }est povinna odškodniti žalující 
fi'emu na podkladě pojistky ze dne 13. června 1935č. 4978 ze škodného 
přípwc1u, nasta:lého diOle 30. srpna 1935 při dopravě zboží fi:rmy Em, P., 
pokud právě uv'edená poškozená firma se na žalobkyni domáhá náhrady 
škody. Proti žalobě namítla žalovan<'l pojišťovna mimo jiné, že neručí 
podle § 3 Č. 6 a· § 13 Č. 2 vš,elObemých poj. podmínek za' škodný případ, 
ježto automobil, jímž bylo zboží, dopravováno, byl přetížen o vice než 
30%, taJkž·e nehoda byla způsobena hmbou nedbalostí. S ou d P Tvé 
s t o I, ic e uznal podle ža-loby. D ů V'O d y: Soud jest názoru, že podle 



- Čís. 16545 -
1576 

pojistky z 13. června 1935 platí všeobecné pojiMné podmínky jen teh<ly, 
kdyby byl pojistník sám majitelem motorového vozidla nebo provozo
val, dopravu svým zaměstnancem, že však smluvci výslovně mezi sebou 
ujlednali pojištění dopravy zboží, která bude prováděna najatýfni ná. 
kla<lními automobily kteréhokoliv podnikatele, a že proto sjednali 
zvláštní pojistné ,podmínky. V čJ. 10 dotčených zvlácštních podmínek 
jest podmínkou ručení pojišťovny, že řidič automobi·lu, jímž bude zboží 
dopravováno, musí, míti pIatné úřední oprávnění k jeho řízení, jinak že 
,poji'šťovna neru-čí .. Hledíc na to, ž·e pojišťovn,a právě řečeným ustano· 
vením op<:!kuje pouze ustanovení § 3 č. 7 všeob. pojistných podmínek, 
je zřejmé, že v jiném: směru nechtěla svoje mčení omezi,ti-, ježto by 
byI-a jinibk jistě takovéto omezení pojala též do zvláštnÍCh podmín.ek. 
§ 13 c) všeobecných pojistných podmínek 'se zřejmě vztahuje pouze na 
případ, kdy automobil řídí, pojistník sám anebo jeho zaměstnanec, a 
neplatí, Jde-li o zj.ednaného autodopra'Vce. P,ři poctivém styku obchod~ 
ním by ža].ovaná byla musna výslovně uvésti twkovéto omezení ďo zvlášt
níiCIr pO'jistnýoh podmínek, IP'rá"ě tak ,jlako u!\Oedla, že neručí, kdyby auto
mobil řídila osoba bez "ůdčího lÍ'stu. Smluvci nemohli přece předpo
kJ;áďati, že se žalující li·rma poři zjednávání autodopravců pro jednot1iv", 
trallsporty postará záJro"eň o to, aby zjednan-í autodopravci dodržovali 
bezv<:!dne veškeré bezpečnostní předpisy. Pojistná, smolou"a by neměla 
laké pro pojistnika žádného smyslu a neposkytovala by pojistníkovi 
vl"stně ž:í:dné výhody. V~dyť žal'obkyně by byla zpravidla kryta za' 
možnou škodu již ručením autodopravce za škodu zpúsobenoU' jeho 
vl'astní vinou. Za smysl som'ené pojistné smlouvy jest právě pokládati 
"ůl'i poji'stiti, se pro všechny případy, l<dy žal,ujíd lirma u.trpí při do
pravě zbožj; škodu. jestliže poji'šťovna ve zvl"štnÍ'Ch po:jiislných pod
mí'nkách výslovně omezila své ručení čl. 10 a jiných omezení tam ne
uvedl'a, odvolává se neprávem na ust"novení §§ .3- č. 6 a 13 Č. 2 všeob. 
poj. podmínek, který'Chžto ustanovení nehodlal,i smluvci zřejmě užíti při 
sj-ednán-í zv.]láštn-ích poji'S,tn.ých podmínek hledíc na odchyln.ý ~působ 
pojištěni. že by řidič molomvého vozidl'a, které hibvarovalo, neměl 
opn,vněl1i k jeho řízení,žalo'V',má "ni, netvrdila. O d vol a c j. s o u d 
ul'oži,l .soudu prvé stoHce, aby po právni moci znušujídho usneseni dále 
o věci j'ednal a znovu' -rozhodl. D fi, vod y: V prvém ods,Iarvci pojisll<y 
Č. 4978 pro pojištění zboží při dopravě mo,torovými vmidly se praví, 
že pojistitel' ,pojišťuje žaluijlÍCího pojistnika podl'e vše O' b ,e c n Ý c h po 
případě podl,e z v'l á š t n í c b podmínek k pojistce připojených. V dm
hémodstarvci jest j",ko předměl pojištění ozn"čeno spediční- zboží dle 
uvnitř uvedených dodatko\'ých p·odmínek V.e třetím odstavci je stano
vena d'oba pojištění,. V po'sIedním se praví, že pojioŠtění pk,tí za připo
jených vše ob e c n Ý 'C h podmínek pro pojištění zboží při dopravě 
motomvými vozidly po případě psaných d Q. di a teč n Ý ch podmínek. 
Tu je vymezen vzájiemný poměr těchto zvláštních či dodatečných psa
ných podmínek kti,štěn.ým všeobecným podmínkám tak, že psané mají 
př e dno 's t před tištěnými! podmínkami, p o' k u' d 'se o' d I il Š Ul j í. Tím 
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jest jasně vymezena povaha a platnost zvláštních podmínek, jak ostatně 
vyplývá již z jejich jména. Jsou jen dodatkem všeobecných podmínek, 
které nep'řestávaj!- býti z "k 1 a, dem smlouvy a' jež platí všude tam, kde 
zvláštní, podmínky neupra'vuijí tutéž ,I'átl<u· ji,na;k, kde tedy v~niká ,rozdí,lná 
smluvni úprava. Kladně řečeno, z v I á š tn í, podmínky pl'atí o látce vše
obecnýmI podmínkami bud' vůbec neupravené, nebo upra'Vené odl,išně. 
TITk pře dm ě t 'P o j i š tě n í, se řidí podl,e prvého odsta,vce zvláštnkh 
podmínek a nikoHv podI'e § 1 všeobecných podmímk. U s t a ,o. o ven í 
§ 3 vš'eobecných podmínek o omezení, poFstitelova ručení pl~tí, jen, 
pokud by zvláštn'í podmínky neust<:!n,ovovaly něco odHšného. Takovouto 
odchylkou ve prospěch poji'stníka je us,tano'Vení čJ. 7 zvláštních ,pod
mínek, podle něh'Úž je na rozdíl od § 3 č. 1 všeobeoných podmínek čás
tečně kryto i nebezpečí krádeže. Da'l'ší tal<ovouto odchylkoU' smluvenou 
ve prospěch pojistitel,e je čJ. 10 zv,j"štnkh podmíMk. Kdežto Č. 7 § 3 
všeobecn-ých podmínek vylučuj-e ručeni, je-li automobil říz,en n e
op r á vně n o u 'Osobou, ustanovu~e čJ. 10 zvl<Í!štních podmín,ek posi
!ivně, koho jes.t pokládati za 00 p r á v ně n é hořidi,če, a tím ri'Siko již 
všeobecnými pOdmi,nk<:!mi odmítané ,jlen <ostřeji olhran,jču~ea tak je 
vlastně zmenšuje. Tu tedy je táž látka upravena o d I i š oll ě § 3 Č. 7 
všeobecných podmínek" čJ. 1 O zvláštních podmínek a pl!atí proto usta
novení podmínek zvláštních .. Naprosto vŠa!k nelze z toho, že dodatkové 
podmínky upravují odlišně jen některá ustanoveni § 3 všeobecných 
podmínek, vyvozovati, že o s t a t n jo u'st~novenj, § 3< zvlášln,ími podmín
kami' nedotčená 'll e p I a t i. Naopak z toho, co řečeno, dllsl'edně pllyne, 
že ustanoveni § 3 všeO'becnÝ'ch ,podll1ín'ek, pokud nejsou odlišně upra
vena podmínkami zvláštními, platí. P I ib t í prO' to ustanoveni § 3 Č. 6 
všeobecných podmínek a plalí z téhož dův-odu (nedostatku odchylného 
ustan.o'vení zvláštní.ch podmín,ek) i us t a n o vell í § 13 Č. 2 všeobec
ných podmínek. jestliže tedy byly podl'e vůle stran až na dopl'ňky a od
Chylky obsažené v podmínkách zvláštní oh položeny za z á kJ,a d 
sml,oulvy podhlÍ!llky všeobecné, je pohjejioh vý1kJadu, jak je 
to v poctivém obchodním styku pravidlem, vycházeti' z jejich rozum
ného smys.lu a nikoli ze slnvního měni. Zejména nelze vyvoditi z toho, 
že se všeobecné podmínky, které jsou, stylisov"ny pro dopmvU' 2lboží 
strojem poj istn,í,kovým, podle svého slovného zně"í nehod·í, na 
poměr mezi. špeditérem a poji'šťovnou, že tyto podmínky prostě neplatí. 
Neboť jestliže smluvci uj'edn<tli pla,tnost všeobecných podmí'lIek, bylo 
jejich úmY's].e1m, <:!by vskutku platily, a ne ~by se proto, že z řečené 
příčiny jest za pojistníka označen dopravce, skutečný poji'stní,k vymkl 
ze závazků, jež podle ,pojistné smlouvy stíhají dopravce zvoIeného špe
ditérem a tím i důsledně špeditéra. jest nesprávný závěr prvého soudu, 
že by při uvedeném výkladu pojištění neposkytovalo pojistníkóvi žád
ných výhod. je ,přece počítati s tím, že spedi,tér ijliž z důvodu po'VInnosti, 
kterou mll ukl "dá čJ. 380 ob-ch. z"k., zvolí dopravce t<:!k zdatneho, že 
nezpůsobí pojistnou příhodu ani, úmyslně, ~nj. z nedbalosti, a že hude 
pečovati o technicky bezvITdnýstav svého vozidla a bude dbáti vše'Ch 



- Čís. 16545 -
1578 

úředních bezpečnostních předpisů. Pak pojistná smlouva kryje spedi
térovo risíko stejuDu měrou, jako kdyby byl uzavřel smlouvu dc;pravce 
sám. A nic ví-ce, ani nic méně nebylo smluveno, l<dyž byl.y s jistými 
odchylkami- polož-eny za zákIad smlomy všeobecné pojistné podmínky, 
pl"tné přfmo pro pojištění dOlpravcovo. Tím j-est již jasné vyjádřeno, 
že poj:i-šťovna ručí jen tehdy, dbal-li dopravce špeditérem zvolený 
vskumku Iečených podmínek Toho si, hyl a musel býti- žallující pOji.st
nik j8Jko Zikušený obchodník dobře vědom. Nezáleži protOo na tom, že 
nebyIo smluvní ustaTI_ovmí for m.li lov á n o tak, že pojMťovna neručí 
za škody, jež byly zaviněny pojistnikem, t. J. špeditérem, nebo dovoz
cem, nebo řidičem, jehož dovozce upotřebil, nýbrž j"ký s!mysl jest za 
zjištěného stavili při rozumném a obchodni poctivosti vyhovují-cím vý
kladu přikládati onomu slovně nepřesnému ustanovení. Bylo by také 
v udporu s rozumovou úvahou i spr8Jved:l!ností, :lby speditér, který za 
základ pojistné smlouvy poloHl všeobecné podmínky druhu, o který 
jde, ručil podle sl·ovného jejich výkladu j-en za to, že řidič má přislu'šný 
vůdči Hst, a aby měl tedy na újmu pojišťovny menši risiko, než kdyby 
hyly sjednimy, a to třebas na účet špeditéra, ind.ividuální pojistné 
smlou'ly se zvolenými dopravci. Povaha podnikatelské únnosti š-pedli
t~l:a přináší s sebou, aby bylo z dúvodu rychlosti a pohotOovosti, jež je 
pn provádění spedice 'P0třebí, i dopravní- poji'štění ulzavřeno jaksi ge
nerálně. Ani tento hospodářský úě-el pojistné smlou'Vy nemůže však 
vésti- k vÝ'kl:adu, který by znamenal nezamýšlenou a ta:ké nezaslouženou 
výhodu špeditérovu. Ustanovení §§ 3 Č. 6 a 13 Č. 2 vseobecných pojist
ných podmínek pl-ati tedy i pro špeditéra jako pojistníka potud, že mne
zen.í a zánik mčení, které by :plamy ve vztahu k dopravci, platí i ve 
vztahu ke špeditérovi, že tedy ani špeditér nemá nárok na plnění po
jišťov-ny, neměl-li by .jlej z ciúvodu ve všeobecn-ých podmínk<'lch sm.l:u
veného dopravce sám z příčin v jeho osobě vzn·iklých. Čím opatrnější 
bude špeditér ve výběru dopravce, tím menši bude i jeho ris,jko. Na 
námitku, ž,e tu neni dozor možny, jest odvětiti, že tomul tak není, a 
kdyby i tomu t"k bylo, že jde lIl' o risiko, jež špeditér dobrovolné pře
jimá, když pojišťuje sám zboží d.opravované cizími v(nidly. Pravá vůle 
stran a smysl ·smlouvy by.]y tedy vyjádře.my jasně, výkladem smlouvy 
lze se ji dopátrati a nelze se tlldíž dovolávati ani ustanovení § 915 obč. 
zák, ani! judikatury, jež jina1k dús.]edně (viz posledně v rozh. Č. 15987 
Sb. 11. s.) přičítá nejasnos.t pojistky :právem na vmb pOjÍ'šťovny. Poně
vadž odvolad soud pro odchylný právní- názor pokládá usta11o·vemí § 3 
Č. 6 a § 13 Č. 2 všeobemých pojí-sIných podmínek ve -shora řečeném 
smyslu pro pojis.tníka za závazná a pro-tože se žalovaná !,oji,šťovn·a do
tčených ustanovení (přetí-ž6lli ;xutomobH'U a hruhé ned:balosti) dovolala, 
žaluj íd firma však }ej iohskutkové před:pokIwcly popřela, kdežto prvý 
soud uvedené skutkové, podle n<'lzom od_vol;xcího soudlu podstatné oko-l
nosti· nevz8J1 na přetřes, byl 'napadený roz·sudek zrušen a uloženo prvému 
soudu, aby pn právni mod zl'ušu:jfcí-ho usnesenf dopltnll řízení nazna
čeném směru (§ 496 Č . .3 c. ř. s.) a znovu rozhodl. 
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Ne j v y Š š í s o li d nevyhověl. re!mrsu žalující firmy. 

Důvody: 

Stačí, odk~zatj. především na přiléhavé odůvodnéní n8Jpadeného lIsne
sení a k r~kursním vývodům Se dodává 1010: Ustanovení clmhé věty 
§ 916 orbč. z~k. lze užíti jen tehdy, neposkytu1j'e-li obsah smlmwy samé 
žádné opory pro výklad nejasných výrazů voe smyslu §§ 869 a 914 obč. 
zák. o čl. 278 obch. zák. V souzeném případě nejde však o taikové vý
razy, kter-é by nehylo vúbec mOžno bezpečně vyložiti, a vyklád;xl-li si 
prvý soud smlourvu jinak než odvolací soud, n,eplyne z toho ještě, že 
.pro nrej;xooost nelze smlom,u vůbec vy-Irnžiti. Právě pro-to, že vše
ob e c,n é po.jiistné po-dlmóuky předpokládají, že po'ji,stník jest dopr;xv
cem a v.lastnírkem silostro-je, mu-sBa býti upravena z v l-"š I .ll í m i po
ji-stnými podmínkami ona jeji,ch ustanoveni, klerá se Mhodí- na pojist
níka - speditéra (čl. 379 obch. zák.). Jen ta ustaJnovenÍ se navzájem 
vylučují a nikoli veškerá ustan.oveni těch a oněch pojilstných podmírnek. 
Že lomu tak jest, vyvodit dúvod-ně odvo.lací soud z pos!l.ediního O'cistavce 
pojistky Č. 4978 a dospěl k správnému závěru, te o objemu< ručení v sou-o 
zeném případě neplatí § 1 vše O< b e c n Ý c h pojls·tn'ých podmínek, 
nýbrž Č. 1 z v I á š t n í c h po'jis·tných podmínek, a že U!stan'O'venÍ § 3 
Č. 6 8J § 13 Č. 2 v1šeobecných pojistných podmínek jest užíti i n,a sou
zený přírpad, pon-ěv8Jdž právě dotčená u-stacnovení nebyla 'jrinak upravena 
zvláštními poji.stnými podminkaJmi. 

Stěžovatelka len.Io názor napadá, ukazujic na to, že podle § 3 Č. 6 
všeobecných pojistmých podmínek neručí pojišťovna za škodu úmyslně 
n-<jbo z nedbal.osti způsobenou jen pojistníkem, tedy v souzeném případě 
speditérem a řidi1čem si'lostroj e, ni'kolli všaJk i za škodu zrpů'Sobenou ďo
pravccm. jenž je vlastníkem silo-stroje, což prý by neměla, žádný smysl, 
poněvadž by osoba dopravce (totiž vlastníka n'ebOo držitele sil-o-stroje) 
tímto ustanovenÍ'ln nebyla postiž'ena, ač má největší: vliv na užívánÍ- sil-o
stroje, kdežtOo pojistník - špeditér- jenž prý téměř nikdy škodu Zpl!
so-biti nemůže, byl by timlo ustanovením zasažen. To by byl ovšem 
výkla,; pro pojistníka-špe-ditéra velmi příznivý, poněvadž podle něho 
by pojišťovna ručila i za škodu dopravcem, vl;xstníkem silostroje, zpú
sohenou úmyslně nebo z nedbalosti. Než stěžovatelka netvrdí, že ono 
lIstanoveni jest takto vykládati, nýbrž tvrdí, že ho nelze na souzený 
případ vůbec užíti, poněva-dž ne>byl0 ve zvláštnkh pojistných podmín
kách rozšířeno vý,slovně i nit dopravce - vktslníka sHostroj.e. To by 
mělo v z"pěti, že pojišťovna ručí za škody úmysině nebo z nedba
losti způsobené kteroukoli-v z oněch tří osob. Tak to VŠaJk a:ni stěžova
telka sama neposuzuje, neboť připouští, ž!e žalovaná mírfllila ze Sivého 
ručení vyloučiti škody úmyslně nebo z nedbalosti způsobené j8Jk po
]istníkem-špeditérem a řidičem _silostroje, tak i dopravcem, vlastníkem 
silostroje, ale ž-e to jasně nevyjádřila ve smlouvě. Byť i to po'.i'í:šťovna 
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výslovně nevyjádřila, nelze přece ono ustanovení pokMdati za tak ne
jasné, že je nelze vůbec vylo-žiti a že proto nejasnost jde na vrub po
jišťovny podle § 915 obč. zák., neboť z celého účelu a smyslu pojí·stné 
smlouvy lze vyvoditi, že pojišťovna dostatečně určitým a srozumitel
nýlm zpwsobem (§ 869 obč. zák.) projevila svou vůH vyloučiti ručení 
za škody způsobené úmyslně nebo z nedbaIosti kteroukoliv osobu na 
dopravě přímo nebo n.epřímo zúča·slněnou, tedy pojístn.í!kem řidli.čem 

i dopravcem. Obdobně to platí i o ustanovení § 13, ods!. 2, všeobecných 
pojistných podmí:nek. Tu je bezvýznam:né, že celý § 13 .j!est nadepsán 
»počát~k a konec mčení pojišťovatdova« a ž·e pod č. 1 jsou uloženy 
pojístníkovi různé povinnosti, které se mohou týlkati jen vlastníka sj.]o
stroje, neboť nebodi-li se tento odsta\nec na souzený případ, neplyne 
z toho. ještě, že nelze užm na souzeI1Ý případ ani ustanov·ení uvedeného 
pod Č. 2. Konečně jest poukázatí k tomu, že i tehdy, kdyby pojistní!kem 
byli dopravce, nebylo by lze vykJiá:d:ati ustanovení § 3 Č. 6 a § 13 Č. 2 
všeobecných pojistných podmínek tak úzce, že z ručení jsou vyloučenv 
jen ty škody, které úmyslně nebo z nedbalosti zavinil do:pravce 
o·s o b ně, a nikoliv i ty škody, které takovým 2):působem zavinily osoby, 
jež dopravce zjedna·1 k provedení dopravy, neboť nejlde tu '0 náhradu 
škody podle občanského zákoníka ani podle obchodn.ího z"koníka, nýbrž 
Jde o s m I u· v n i mčení, jehož risiko omezila pojišťovna smluvně jen 
na škodu, kterou ne~půso,]yila úmyslně nebo z nedbalosti žádná z osob 
na dopravě přímo, nebo, nepřímo zúčastněných. Ustanovení § 13 Č. 2 
všeobecných pojistných p'Údmínek obsahuje jen předpoklad ,pro ručení 
poji·šfovuy a neuklládá povinnosti výhradně pojistnikovi, nýhrž i do
pravci, takže povinnO'sti, které může splniti nebo p'Úrušiti i e II do
pravce, neukládá špeditérovi, a nejde tedy o nemo~nost plnění s jeho 
strany. A ustanovení § 3 všeobecných pojistných podmínek neobsahUje 
ž"ďiné povinností pojistníkovy, nýbrž je to jen záporné ustanoveni 
o omezeni ,ri·sika poji,šfovny. Ustanovení Č. 10 zvlitštních poj,stn,ých 
p'Údmínek vysvětluje pouze pojem neoprávněné osoby, vyjádřený v § 3 
Č. 7 všeobecných pojis·tných podmínek, alle z toho nelze usouditi, že 
omezení rÍ'sika pojišť.ovny jest obsa·ženo jen v Č. 10 zvlá·štnÍ'Ch pojist
ných podmínek. 

čls. 16546. 

Na pohledávku ze životní pojistky, znějící na majitele nebo doru
čitele, nelze vésti exekuci podle § 294 ex. ř. ani tehdy, byla-Ii pojistka 
již předložena pojistiteli. V tak.ovémtoO případě lze vésti exekuci zaba
venim nár.oku na vydáni d.otčené pojistky. 

(Rozh. ze dne 3 prosince 1937, R r 1391/37.) 

Tvrdí·c, že du pozůstalosti po povinném Karlu š. pam životní pu
jistka č. 11,056.193, která již byla pojišťovně »S.« předložena k vy-
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placeni, navrhla vymálhajíd věřitelka firma O., aby jí byla k vymoženi 
její vykonatelné pohledávky proti uvedené pozůstalosti povolena exe
'kuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky příslušící povinné 
proti pojIšťovně »5.«. S o II d P Tvé s t o I i ce vyhověl návrhu. R e
ok u r sní s o u d za'mítI exekuční návrh. 

N e j vy Š š í s o ,w d nevyhověl dovolac!mu rekm,sll. 

Důvody: 

Zamítavé umesení rekursniho soudlu je správné, neboť zálkon II po
ji·s(ek o životním pojištění., které znBjf na majítele nebo d'Úru-čitele, ne
rozlli'šui'e po té stránce (§ 148 zák. č. 501/1917 .ř. z., § 143, ods!. I, 
druhá věta, zákon~ Č. 145/1934 Sb. z. a 'll.), zda jest pojistka v úschově 
pojistníkově nebo jinak ještě »v .oběhu«, j<l'k míní dO'\noIací stěžov<l'Ťelka, 
či nikoliv. Byla~1i pojistka snad již předložena poji.stiteli a ten není. 
oohoten ji vydati (§ 262 ex. ř.), nev·edla by 'ovšem exekuce podl·e § 296 
ex. ř. k výsledku, avšak to neznamená, že by se proto mohl obejíti 
předpis § 296 ex. ř. talk, Žie by byl.o dovo.leno vésH exekuci na samu 
pohledávku z pojistky též způ·s'Úhem podle § 294 ex. ř. Na vymá!hají'CÍ 
věřitelce bylo, aby v taJkovéml0 případě vedl·a exekuci na nMok na vy- . 

. dální po~.istky, a k tomu ostatně také v podstatě směřuje druhá část 
exeJ(;učního návrhu. 

čís. 16547. 

Smluvní pojištění proti následkům zákonné odpovědností za provoz 
biografu patřícího obci. 

Zájem pojistníka na pojištění kinematografickéhoO (biografického) 
podniku se šatnou nepomíjí tím, že provoz podniku byl přemístěn do 
jiné budovy a že bylo provozní zařízooíi personál na noOvém místě čás
tečně změněn, třebaže bylo noOvě zařízeného :podniku užíváno také pro 
jiná představení (divadelní, varietní a pro přednášky). 

. Obecní starosta, jemuž byla svěřena řádným zpiísobem správa měst
ského biografu, provozovaného v rámci .obecního hospodářství, jest 
oprávněn k sjednání pojistné smlouvy 00 odpovědnostním pojištěni do
tčeného podniku, které jest oObvyklé při provozováni takovéhotoO podniku. 

Pojistný návrh neni listinou, která by v takoOvém případě musila míti 
náležitosti vytčooé v § 55 čes • .obec. zříz. 

(Rozh. ze dne 3. p"osin.ce 1937, Rv I 1421/36.) 

Žalující po.j'i.šťovna ,,5.« sjednaLa se ža.lovanou městskou obcí D. jako 
majitelkou bi'Úgrafu »K.« v D. pojistnou smlouvu proti zá!konné ručební 
.povinnosti na d'Úbu 15 let, a to od I. června 1925 do I. března 1940 
za mční prémii 1.635 Kč 90 h, splatnou př·edem dne 1. května každého 
roku. Proti žalobě, jíž se žal:ujíd pojišfovna domáhá na žalované obci, 
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aby byla uzná.na povinnou oz·námi-li žalobkyni, pro kolik návštěvnúku 
jest no"Va budova bi.ografu města D. zaří·zena, kolik .osob, které podlé
haF dělnickému pojištění, jest v u'vedeném biografu zaměstnáno a kolik 
šaten jest v něm postaveno, namítla žalovaná obec mimo jiné, ve po
jilstný mtvrh a pojistka, o niž jde, zní výsl.ovně na ».městský biograf K.« 
j~ko pojištěn'Ý objekt a že tedy nejde o p.ojištění žalované obce jako 
:p.odn·i.katelky biografu' vllbec, nýbrž .o pojištění proti· náhradním nárokům 
ze škod, které vznikají- z nebezpečí, jak jsou uvedeny v pojistce; že dne 
20. Hstopadll 1929 byl zastav'cn provoz uvedell'<,ho bi.ografu, o čemž byla 
ža'lující pojišťovna U'věďoměna a zřízen nový .městský biograf jwk.o zcela 
nový podnik, o němž nelze mluvHi ja\<o o :pouhém rozšíření nebo pře
lo-žení starého bí.ogra-Iu, že oba podniky nelze ztotožňovatí, neboť za
řílzenf původntho mě'sfského bíografll K. bylo vyprodano a zaří,zenř pro 
nový městský bíograf byl.o úplně nově zřízel1Jo, konoes'e byla vždy udě
lována na tři léta, s ,personálem byl'Y sjedmímy .nové služební smlouvy, 
vedeni jest úplně jiné než v.e starém podniku a byly založeny nové knihy 
a ná"štěval ,s'e z"ětšilia. S o ti- d P If V é 'Sl t o' j, ic e uznal podle žal'oby. 
D ů v o cd y: Jest nesporné, že žalovaná obec vystwvělla pm nový bio
graf 11:0VOU budovu, úplně jej nově zařídila až na jeden předvádécí apa
rM, žle nová budova 'jest zařízena vÍ!Ce než o -pO'I,ovici návštěvníků; že 
byl rozš-H'en program o divadelní a varietní vložky, takže zbyl "e sta
rého b'og-ra:fu· »K.« pouze vlastník, t. j. žalovaná obec D., jeden před
váděcí aparát a zč,;sU persona!. Podle obsahll poji.slky je zřejmé, že 
žal'ovaná městská obec D. s·e pojí.stila ve své vllastnosti jako podnika
telka biografu. Jestliže jest v pojílstném návrhu a v pojistce uvedeno, 
že jest pojištěno městské Ikino »K.«, tudíž indi,vidu<ÍJlně označený pod
nik městské obce D., je přece př'edpokladem uvedené pojistné smlouvy 
zájem, který má býti chránén. Jen tehdy, kdyby takovýto zájem odr 
padl, pozbyla by smlouva platnosti. V § 63 zákona o poj. smlouvě 
Č. 501/1917 ř. z. jest vysloV'eno, že nedostatek zájmu na pojíštění' za 
jeho' trvání má v z<ÍJpětí zrušení smluvního poměru. Z toho vYlplývá, 
že podle § 9114 'Úbč. zák. jest míti za to, že bylo vŮ'1í smluvců, aby ža
lovan·á; obec byla pojištěna ve své vlastnosti jako majítelka biografu 
proti risiku, které jí z provozu onoho podniku hrozi. Pojištění, 'o něž 
jde, jest pojištěním pro·tí následkům povinného ručení za osobní. š,!<ody 
a věcná po,škození, čLtaje v to j. povinné ruč'ení, vznikajíd ze zaříz'en.í 
šatny pro návštěvníky biografu. Při takovémto pojištění se tím, že se 
biografický podnik 'nyní :provozuje v jiné budově, nic nezměnÍllo na způ
sobu pojištění, zdroj nebezpečí a tedy zájem na pojiš-tění na straně po
ii'stníka zů-staly tytéž a jen rozsah opo·dni,ku byl rozšířen. Takové změny 
za trváni smlouvy, které maF vliv na rosswh pojístitelova ,plnění, js'ou 
v § 10, odst. 1, 2, 4 všeob. poj. ,podmí,nek předvídány a žalUlj'icí po
ji'šťovna ",žila práva příslušícího jí podle § 10, odst. 3, uved. poj. pod
mínek a požadu.je udální dat potřebnÝ'ch k úpravě pojistné prémíe. Nemá 
proto pro pl~tnŮ'st pojistné sml:ouvy významu, že nová budova na rozdíl 
od staré budovy má nové a modernější zaří·zení a že tlldíž nový biograf 
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není se starým. městským bi:ografem K. totožní', al,i to, zda byla stará 
koncese př'ev.edena též .na nový biograf, poněvadž při novém podníku 
nebyly shora uvede.né před'P0,kl~dy poji·stné sml-ouvy změněny, a jde jen 
o rozsah dO'savad~I·~h pOJl~teOl. Nulno pouze zjistHi, zda jest .pojistná 
smlouva, ]a.k tvrdl za·lovana obec, neplatná. Zprávou městského úřadu 
v D., te;ly úřadu ž~lova'né obce, ze dne 6. února 1931 nemMe poskyt
nouti clukaz ve smeru- oko.lno:t~ v n~m uvedených. Co do dr",hé otázky 
p~atnos~ smlouvy nebylo Z']lsteno, ze se obecní zastupitelstvo. žalo va
ne?o, mesta D. u'snesloo na uzavření sporného pojištění, a to aní doda
t".?n~:,Podle potvrzení zemského úřadu v P. jest zjí.štěno, že Adolf H., 
dnve]sl starosta žalovaného města D., byl roku 1923 a v dalších I'etech 
~a žádost města p. s~hválel1 jako její zástu,poe pod!,e § 9 mín. nař. 
c'. 191/1912 v mestskem bIOgrafu v D. Toto· potwzení. se ovšem podle 
nazar,~ s.oudu m?h+o státi powze na záki'adě žádosti doložené usnesením 
obecmho zastupllelstva. Není-Ii možno toto usnesení- zjistiti n.eznamená 
to, ž·e k, ně~u, nedošlo, nýbrž. s poukazem k nálezu znaků,' že v prO'to
k~lech z~luJl'cI ,obce a obecllIlihlO zastupitel·stva jsou nepřesností, nutno 
p;edpokladatJ, ze bylo ztraceno. Hled.íc na uvedené potvrzení zemského 
uradu n~byl'o. podle ná:oru soudu nlltno, aby bylo v souzeném případě 
o sporne pOJistce uČln"no usnesení městského zastupitel-stva. Mimo to 

. ne.p'Útřeboval :podle výpovědi sV'ědka Vádava B. stamsta sch'válení měst
skeho zastupitelstva ani městské rady, pokud poJ,ožka vydání n'~přesa
h?Val~. 2 .. 00? ':č, a tu částku prémie, o mi.ž jde, nepře.s"hovala. Soucl 
d~le ZJistIl, ze zalov<lná obec provozovala a provozuje biograf v meZÍ'ch 
~est"kého hos:podářství a že stawsta Adolí H. byl př·e<ct.s.edou bi,Q-O'ra
f:,:kého výboru,. o jehož položkách bylo jednáno v městském rozpoČtu. 
Ucden: pOJls.ln~ smlouvy .je~!c~r1Í!~i-ti pojis!~ílka pfed násl,edky zák,mné 
odpov~?~ostJ casto ~ellml tlZlvyml a po pnpadě celé jmění pojí,stníka 
pohl?uJI~:ml.. To?o. učeIu ~:. dosw,hute uzavřením poji·stné sml'ou:vy za 
ročlll pOJlstne premle ve vysl pomerne nepatrné, takže opatření chránící 
a zabezpe~lIjíd velké jmění za ce,o,u poměrně nepatrnýoh ročnkh částek 
ne~~e pokladatI za jedmtní. uk-lád.ajíd obci- závazek. NeukláJdá-J,í se obci 
pO]i'stnou sml'Ú'u~o~,větši' závazek než no.r~ální a přiměřený, nevyžaduje 
ani hsbna u ll! znzena spolulpodepsám Jednoho obecního staršího a 
staČí: k~yž jest opatřena podpisem jednoho zákonného zmocněnce obce 
ktery,m Jest starosta. Podle § 55 čes. obec. zříz. zastupuj-e starosta obe.~ 
na venek a Í'est jejím pmstřední'kem. Podle toho jest prohlášení sta
r,osty ?bce pokllád~ti z~ prohl!ášení o'~c~ sa:mé. Starosta olbce má podl'e 
§ 57 ces .. o;bec. ~nz'. z,:k~nne zmo·cnem k právním jednáním týkají.cím 
se obyče!ne spravy ]:mem a k tomu nepotřebuje wni předchozího ani 
dod"teč,o,ehn, so~;h~asu obecn,ho z<lstupitdstva a tudí.Ž ani j'eho usn;sení. 
I smlourvy t}'!kajlcl se správy jmění z<rkládají jak oprávnění, t<lk i zá
~azkl.'pr.o ohasmluvce. Pouz·e to, ž;e se nějakou smlouvou zakládá 
I u,~č~ty zav"'7ek pro: o,bec, nemMe samo vyloučiti, že jde o smlou:vy tý
bJlc.~ ~e spravy Jmenl. Jen v § 55 čes. obec. zříz. jsoll uvedeny listiny 
tykaJI,cI se právního .j'ednání, k nimž j-est potřebí .usnesení ohecníh'; 
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zastupítelstva a;nebo vyššiho schválení na rozcHl od listin zakládajídch 
závazek pro 'Obec. V předpí'sech oeského obecního zřízenI neni předpisu, 
který by stanovil určitou ]o'nmu pro právní jednámí sjednané starostou 
a patřící do~boru Jeho samostatné působnosti, v kteréžto vlastnosti 
dlřívěIšÍ' starosta AdoIf H. spornou poji'stkllJ uzavřel. Nemůže býti ,po
ch}'bnosti o tom, že ve ,svém oboru může starosta platně jednati, ústně 
i písemně. lmenovaný starosta žalované oboe Adolf H., schválený jako 
stálý zástupce jejího biografu, byl v této jeho vlastnosti oprávněn uza
vříti poji>Stku o povínném ručení, poněvadž se hledíc na shora dotčený 
význam uvedené pojistky stalo pojištění na prospěch žalované obce a 
jde 'tj závazek pro žaJlovanou obec obyčejný a přiměřený. Je tudíž sporná 
pojistka ,platná a pro žalo'vanou ohec závazná a žalobní nárok je podle 
§ 10, odst. 3, všeobecných pojilstných podmínek odůvodněn. D ú
vo lac í s o ud potvrdil napadený rozsudek. D ú v o cl y: K důvo
dům, jež se tykají otázky, zda s,e pojištění, vztahuje na nový provoz 
biografu žalované obce, a jež prvý soud reprodukuje ze zru'šujícího 
usnesení, odvolacího soudu, jest 1,en uvážiti otázku, zda bylo potřebí 
k "}edn"ní pojistné smIouvy výslovného usnesení obecnih'O zastllJpitel
stva. Odv'Olán,í míní', že bez taloového výslovruého ""snesení nemohla po" 
jistná ,smlouva nabýti právní pÚs'Olbnosti. V té příčině vyplývá ze zjištění 
pwého souldu, že podle usne'sení obecního za.stupitelstva byl starosta 
AdoH H. předsedou biogmfiokého výboru a že mu tecly byla městským 
zastupitelstv,em řádně odevzdána správa a iastolupení biografu. Odvo
tací sOlud schvaluje prá\Cní nitzor prvého "'O udu" že tímto všeobecným 
zmocněním byl Adolf H. zmooněn též uzavmi poji,stnou smlouvu. Po té 
stránce se odkazuje na obs"hlé odůvodn,ěni 'Prvého soudu, !k němuž se 
odvolací so,ucl připojuje. 

N 'e j v y Š š í ,s ou d nevyho,věl clovo'lání, 

Důvody: 

Ni.žšÍ' soudu správně dovodHy, že neza,nÍ'kl zájem žalované obce na 
pojištění městského' ki,nematografu těmi změnami, Jež se staly při 1'eho 
přemistění. V té příčině se dovol'atelka odkazuje na odůvodnění roz
sudků nižších soudů, k nimž se hledíc k dovolací vývody dodává toto: 
Pouze to, že má býti užíváno nově zařizeného biografu t a k é pro před
stavení divadelní, varietní a pm přednášky, nemění samo ještě uk na 
pojistném zájmu, jaký má pojistník na odpovědnostn,ím pojištění dotče
ného podniku. Jako pojistník j'es'Í výslovn,ě označena ve zvláštních pod
mínk"ch »městská ohec v D.«. Z dalšího ohsaJhu p(}ji,stky pak je zřejmé, 
že šlo o poji'štění proti povinruému ručení z kinematografickéhO' podniku 
se šatnou. Poji,stný záj'em se tedy vztahuje k tomuto zdroji nebezpečí. 
které trvá, prov(}zuje-li se kinematograf dál,e. Nezanikl-li tedy tento 
podnik, n'elze důvodně ani tvrditi, že uhasl pojistný zájem k němu se 
vztahují'cí. Otázka, zd·a by hyl tímto PQjištěním kryt i šk,odnýpřípad, 
jenž by se udál pH jluý,ch představeních nežli kinematognifických, ne-
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spadá do posuzován~ v_ této rozepři:_ Z_ t~chto úvah plyne, ž·e není správné 
dov,<:lat.elčl'~o ~vrzent, _ze bylo »poJI,stenym neex,stující ji'ž kino "K." jako 
zvlastnt pravm ,podmek. V rozhodnutí Rv I 651/27 (uveL pod Č. 7790 
Sb. Th. s.) neb)'la vys'lovena v podstatě jillllá úsada, nežli z ja]cé v)'chází 
rozhodnutí v souzené rozepři. K rozhodnutí Rv I 1534/26 uveř. pod 
Č. 7413 Sb. n. s. za"'iplo stanovisko již rozhodnutí Č. 7790 Sb. n. s. 

, Co ~e týká otázk~, "cla byla pojifstná ,smIoUlva pl'atně sjednáma za 
~a:ovane mesto, vychazellt Jest z,e s,kulkových zjÍ'štěni odvolacího soudu 
le~ ~ dovol-,~cím. řiz_ení nebylia důvodně napad.ena. Ze zj išlění těch vy ~ 
pl'Y~a aspo~ tol,I'~' ze 'byla stamstovi žwlo'vaného města Adolfu H. ode
vz~alHa s'Pra~a bl'ografu, o. nějž ve sporu jde, řádným zpúsobem měst
sky~ !~sttrpltelist~em. T_o jes; pro pos~uzelllí sporné otázky rozhodujíd. 
Po)'st.en! uved~~eho .. m~st~keh(} podmku pmti násl'edlloům p'Ovinného 
rucent. jeyt toltz zaJls~e uk<:nem .řá_clné správy, takže se nevymyká 
z ,;pmvne,nt starosty mesta pn ~prave obecního jmění (§ 57 čes. obec. 
mz.---: zak. z,e d~~_1_5 .. dubna 1864, Č. ! čes. z. z.). Jestohv)'kIé, že se 
odpovedn.ostm p0]lstem tohoto druhllJ Sjednává na více let a roční zá
v~zek ,~ojl'stné prémie ve výši 1.635 Kč 92 h neodpmu~i~ pojmu běž
n~hovydaJe (§ 8, . odst. 5, zák. Č. 329/1921 Sb. z. a n.). Předpis § 7 
zako.na .ze d.~e 7. unora 1919, č._76 Sb. z. a ,ll., upmvujíd obor působ
nosti mestske rady, nevylučul'e pnpustnost toho, aby nebyla některá věc 
vznesena pouz'; na star?stu. ~odle, zjiště,ní nižších soudů byl pak bio
graf provozovan v mezl,ch ?wst~k~ho hospodářství a položky, tý,kajkí 
s~ tQhoto podmku, byly projedna'vany v městském rozpočtu laJkže není 
zavady ant s h.ledi.s'~a ?řed?i'~iů zákona ze dne 12. srpni! 1'92I,č. 329 
Sb. z. a n. o upmve hnancmho hospodářství obci. 

P(}jistný návrh byl podepsán toliko starostou žalovaného města 
Adolfe~ H. To by arciť neodp'Oví'~allo ulstanovení, § 55 čes. obec. zříz., 
kdyby sl~ o takovou ltstl'llU, ktera by měla z"loúti záva"ek mě,slské 
o~~e, ta~z; by byl? třeba ještě. podpisu ~lena městské mely. O takovou 
list,~u vsa.k. tu. neslo, ~ebo~ zavazek mesta: k plaoení' poji,stné prémie 
kotVI' v POJ,st~:e ~mlouve, J.ez byla dojednána tepw'e doručením poji'stky, 
nebylo-li mc ]I'neho uJednano, což n,ebylo ani tvrzeno. 

čís. 16548. 

,Ro"'"l!dkem, júnž byl vysloven rozvod mamelství od stolu a lože 
take Z duv~ rozvratu" není pro řízeni o žalobě o rozluku manželství 
pro hlíllJboky rozvrat otázka rozvratu a viny na něm pravoplatně roz
souzena i pro spor rozlilHový. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1937, Rv I 2626/37.) 

Srovn. rozh. Č. 6527, 16202 Sb. 'll. S. 

Civilnl rozhodnut( XIX. 100 
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Žalobě, jíž se žalobce {]omwhá mimo jiné i z důvodu hlubokého 
manželského roZV'l'atu (§ 13 h) rozl. úk.) rozlulky manželství již roz
vedeného z Viny žalované pro hill1boký manželský rozvrat a bezdůV'Odné 
opuštění, s ° udp r v é sto I i c e vyhověl. O d vol a d s () u d po
tvrdi,! na:padený rozsudek a uvedl v otázce v právní větě vytčené, 
v d ů vod 'e c h: O tom, že je manžeJ,ství ,sporný'Ch stran ,podle § 13 h) 
rozl. úk. hluboce rozvráceno, byl'o ji'ž jedn,oU' rozhódinuto, totiž v roz
vodovém sporu spomých stran, zn. sp. Ck VII 208/34. pn tom bylo 
také zjištěno a vysloveno, že vinu na rozvratu mw toIi'ko žalovaná sama, 
a proto bylo mamž,elství sporných stran rozvedeno z výlhrwdlné její viny. 
Tím je však otázka hlubokého manželského rozvratu a vina na něm 
jediwu pro V'ždy definiti!vně vyřízena a nezáleží na tom, že se to stalo 
ve spon., o rozvod a že nyní jde o rozluku mallŽdství, neboť když 
sporné ,strany po rozvodu manželství neobnovily mamže,lské soužití, může 
býti rozvrat jejich manželství jenom jediný. Proto st"čilo a prvý soud 
také měl se co do hlubokého manže,lského rozvratu odvo!lati na roz
sudek vydaný v uvedeném rozvodo"ém sporu. ŽaloV'aná proto neprá
vem v odvo!,c,ni zn!Ovu přetřásá otázku existence rozvratu a viny n~ něm. 

, PříčHo by se naopak práV'nímu citu a :procesnim zásadám, "by se o věci 
jli:ž jedinoll pravoplatně ro~hodnuté rozhodovalo mova (srov. rozh. 
Č. 4686, 7250 a j. Sb. n. s.). Proto se ža,lovaná výroku, že se manželství 
;e1í a žalobcovo rozlučuje a že se tak 6ní pouze z její viny, brwní od
volán,ím n,eprávem a také se marně d.ovolává toho, že pro příběh z 9. 
čer""" 1934 ll!ebyla odsouzena pouze ona, nýbrž í žalobce. Podle toho, 
,co už bylo řečeno, by také toto jeho jednání nezakládalo pro ojedině
lostdúvodu r~zlukového a jeho spoluvinu na hlubokém ma'nželském 
mzvfaltu, ,po přúp. Ilemůže býtí žalobci alespoň na rozluce přičítáno, 
k!diyž 'j'e z výsledků řízení zřejmé, že rozvrat v manželistvi 9porných 
stran by,l dokon;í;n Fž tehdy, kdy žalovaná od žaJiohce odešIa, t. J. 
v březnu 1934, ta;kže V'ýstup na to násI,edujíd nebyl už jeho příčinou, 
nýbrž jen důsI!ed:kem a zároveň důkazem, a když pro spoluvinu na rOZ
luce ve smyslu. § II naříz. min, sprav. ze dne 9. prosimce 1897, Č. 283 
ř. z. mají význam jen ty skutečnosti, ktelré učinily trvání dalšího man
želskéh!O společenství nemožným (rozh. Č. 9500 Sb. n. s.). Za toho s,ta'vu 
věci nelze odvo'lání vyhověti, a to ani tak, aby bylo alespoň uznáno 
také na spoluvinu žalobcovu. 

Ne j v y š š'i s o u d uložil soudu prvé stolice další jedná,ní a nové 
ro~hodnutí. 

Dů vod y: , 
Odvolací soud se co do rozl'llkového důvodu podle § 13, písm. h), 

rozl. zák., omezil na zji:štění', že manželství sporných stran bylo pravo
platně rozvedeno pro hluboký rozvrat manželství z výhradné viny ža
lované manželky, Jeho názor, že tím otázka hlubokého rozvratu man
žel,s,tví: a viny na ně,n jednou pro vždy byla rozřešena, i'e právně mylný. 
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Ve sporu o rozluku musi býti postupová,no podle zásady vyšetřovací 
(§ 13, posl. odst., rozl. zák., § 14 dv. dekretu ze dne 23. srpna 1819, 
Č. 1595 Sb. z. s., § 10 min. nař. ze dne 9. prosince 1897, Č. 283 ř. z.), 
kdežto pro rozvodový spor pl'atí zás .. da projednací. Tím se urouje úvaha, 
pokud he v mzlu,kovém řízen,í užíti spi'sů předcházejícího &poru rOzvo
dového jako listinného důkazu'. Ne!ze však prostě bráti za podklad roz
sudku o rozl:uce manželství rozsudek o rozvodu manželství a pokládati 
rozvodovým sporem za pravoplatně rozsouzenOlli i, pro spor r,ozlukový 
otázku hlubokého rozvratu m«nželství a viny na něm (srov. na pI. rozh. 
Č. 5527 Sb. n. s.). Rozhodnutí: Č. 7250 a 4586 Sb. n, s., na něž odkázal 
odvolací soud, se na souzený příp .. d nehodí,. 

Podl,e spilsu trvalo spolužitJ. manželů sotva půl roku, kterážto ~ku
tečnost, zejména když jd,e o manžel:" poměrně velmi ml"dé, při zjišťo
vání hlubokého rozwatu manželství zavazuje k zvláštní opatrnosti 
(smv. na př. ro'Zh. Č. 10793 Sb. n. s.). Hluboký rozvrat m"nždství na
stal podle žalobcova přednesu proto, že malmždka nechtěla míti děti, 

že si dala uměle vyhnati plod pmti ",ůH manžel'ově, ~e hlO bezdůvodně 
opusUla, přepadla hlO a zle s' ním u"kládala. Žalovaná popí,rajíc tato 
tvrzení, uvedla, že opu~ti,!a společnou domácno,st jen proto, že ji žailohce 
vyhnal a že dal žalobce podnět ke rvačce, při které se oba m"nželé 
podlle trestních spíiS'U navzájem: poranilIi. O dotóených vzájemný'ch tvrze'
n'Í'C:h bylo provésti, navržené důkazy - a pokud ke spolehl,j'vému zj i'Š>tění 
rozvratu! m"nžel:stvi a viny na něm snad nabízené dlůkazy nestačily -
bylo informativním výsI>echem stran. vyšetřití, zda tu nejso:u 1'eště jiné 
spoIleh:J.i.vé prů:vody, podle nichž by bylo možnozji:stiti, zda tu ,skutečně 
jde o tak Muiboký rozvrat, že nelze na žalobci spravedlivě požadovati" 
«by setrval v' manželsk"m společenství:, a kdo na tom má vinu. Ph tom 
se 2ldůrazňuj e, že {]ůkaz rozvodovým spisem (Ok VII 208/34) nepro
vedl ani prvý soud, ani odvol ad samI, Ineboť prá"ě Iwedený spis nebyl 
za ústn.í'ho jeďnwn,i přečten, n:0brž bylo pouze z něho zjištěno, že na ža
lobu manželky byl pravoplatnlě vysJ.oven "ozvod z viny manželčiny, Za 
toh!Oto stavu věd mUlsiIy hýt rozsudky obou nižších stolic zrušeny a 
věc vrácena prvému soudu k d~lší:mu jednání' a novému rozhodnutí. 

čís. 16549. 

Právní povaha knížky o peněžitém vkladu, vydala-Ii ji osoba, která 
není oprávněna vy dávati vkladní knížky. 

Jestliže se podle smlouvy (stanov) mezi spotřebním společenstvem 
a vkladatelem vydávají na učiněné peněžité vklady vkladní knížky, zně
jíci jeti na jméno vkladatele, a společenstvo si vyhradilo oprávnění zlmu
mat~ zda je majitel nebo OOručitel knížky skutečným vkladatelem, 
oprávněným k vybráni vkladU, jde o pouhý legitimační papír, určený 
jeti k důkazu o vkladu. Odepře-li společenstvo v takovémto případě vý
platu vkladu, jest na majiteli legitimaČl1ího papíru, aby dokázal, že je 
\"ěřitelem oprávněným požadovati jeho vyplaceni. 

100' 
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Pokud se nemůže pokladnik politické organisace, nemající právní 
osobnosti, domáhati vlastnfm jménem výplaty peněžitého vkladu. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1937, Rv II 735/36.) 

Srov. rozh. Č. 5396 Sb. n. s. 

Žalované spotřební společenstvo »B.«, zapsané společenstvo s ru~ 
čením omezeným, vydalo vkl,adní kni~ku, znějící na jméno »Politická 
organisace čs. n. s.«. Vklad na ni 6ní 5.838 Kč 95 h. Žaloba U'vedené 
organisace, domáhajíd se žalobou pod Ok IIIa 124/35 na žalovaném 
zaplacení 5.838 Kč s přis!., byl,a pmvoplatně odmítnuta, jelikož žalujíd 
organi'sace není pr,"vnickou osobou. Tvrdě, ž,e jest po mnoho let po
kladníkem uvedené organi's,ace, Ik,terá h'O ustanovila správcem a scho
vatelem jejího jmění, 'zejména že má u sebe všechny holové peníze této 
organisace i cenné papíry a vkladní knížky, a ježto uv,edená organisace 
nemá právní osobnosti, že jest takto vykonavatelem veškerých jejích 
práv, zejména majitelem vkladních kní'žek, že vkladní knížkU', o niž jde, 
vydanou až 1. ledna 1932, měl vždy v poctivém držení a že jest žalobce 
opr,"V1něn vybrati z ni pen'ize, jsa nejen jejím majitelem, ale iopráv
něným k pohledávce ze z,"půjčky dané žalovanému dlružs.tvU', domáhá 
se žalobce na žalo,vaném ~polečenstvu zaplacení 5.838 Kč s přís!. S o u d 
p r v é s t o I i c e u~nal podle žaloby a zamítl ná;mit1m započtení vzne
sel10U žalovaným družstvem. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. D ů-

, vo d y: Nelz'e souhllasiti s právním náZQi~em prvého soudu, který uznal 
žalobní nárok, pokud je Uiplatňov;í,n z clůvodu obohacení podle § 1431 
obč. zá!k., za odůvodn,ěný, pokláda'je žalobce za vlastníka peněz odec 
vzdaných mw »Politickou 'Organ,isad čs. n. s.« z výtěžků po,řádaných jí 
zábava jiných příjmů do správy, ježto nešlo o oddělené wscho'lání peněz 
(§ 371 obč. zák.), které žalobcewkládlal u žalovaného dmžstva v práv
ním omylu, že tím vmikají z deposita inegu],are (nikoliv ze zápůjčky, 
j<Jk tvrdí žaJobkyně), právní 'nároky uvedené politické argani'salce, které 
za jsouonost jejího majetku ručí. Podl'e zji,ště'fi'í jest úče}em žaJ!'Ovaného 
<lružs,tva též přijímati a úrokovati úspomé vklady jeho čl·enů. Žalobce 
jest ·Č]ienem lak žalovaného družstva, tak ,shora jmenované poli'Hoké 
'Organi'sace, VlklaJCIní knížka ne;mí na jebo jméno, nýbrž na jméno »Po
IHická organisace čs. 'll. s.« a vkl,ady mají býti přijímány jen na jméno 
vkladatelovo. V souzené věci tedy nebylo šetře,no této nMežitosti, zní-Ii 
vkladní knížka na jméno poHtické organisace, která podle stanov ne
může býti členem žalovaného družstva, a stalo se tak aJsi jen pOdl'e usta
noveni § 34 jednaciho řádu, který v odporu se stanovami (§ 2 č. 2 
stanov) dovoluje :přiFmání vkladů ocl kohokoliv, a z neznalosti, že po
Btioká org:'tUJsace nen'Í právnickou osobou. Není pochybnosti o tom, že 
",kladní Imížka o zaža!ovalném vkladu vydaná, není vkladní knížkou 
ve sm}'slu zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. ani podl'e zák č. 239/1924 Sb. 
z. a n., zvlášť když není v ní potvrzen příjem vkladu podlle stanov pod-
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pisem dvou lunkcionMů, přece však jesta průkazem (],cgitimací) o uči
něné vklaclu II žalovaného spoIečenstva, což ono ami ,nepopká. Žalo
vané družstvo však právem používá svého oprávnění podle § 34, odst. 3, 
jednacího řádu, odpírají'c vydati vklad, ježto má pochybnosti, je-Ii ža
lobce oprávněn jej vybrati, zejména když uvedená politická organisace, 
nejsouc právnickou osobou, nemůže mm ústupce. Bylo tedy na žalobci, 
aby dokázal, že jest nejen majitelem vkladní knížky, ale i věřitelem, 
t.j. bud' slipulanterm nebo jeho zástupcem. Tenlo důkaz se však žalobci 
nepodaři'1. Žalobce totiž sám připouští, že pení:ze byj,y ,}emu jako pO'klad
nílkovi politIcké organisace svěřeny do správy,' že neměl zmocnění uklá
dati je na vkladní knížku, že Jest povinen je vyúčtovati a že za ně ručí. 
Totéž bylo v podstatě zji'štěno i prvým soudem ze s,,"ědeckých výpovědí 
s tím, že žalobce vkladní ikmížku převzal: od dřívějšího pokladníka (tedy 
již s určitým vkladem). žalobce se ledy nemohl státi vl,aslníkem svě
řený'ch peněz, ježto, poklid mu byly svělieny, je dále ukládal u žalo
vaného družstva a to do ní připisovalo nové vkllady a úroky, a to pro 
?rganisaci (tedy oddělené), nikoli na žalobcovo jméno. Že by byl V1klad 
Jemu postollpen všemi členy organi'sace, jimž penize patří, Medíc na to, 
že jsou výtěžkem různých z:'!baIV, k nimž se sdružH:i (§ 1175 obč. zák.) 
pod označen.Ím dotčené po,],ji(j,aké organisace, kteráž sama není práv
ni'okouosDbou, ani sám netvrdil. I když nebyl:a pro nezpůsobi1lost »Po
litické organiisace čs. n. s.« k práCVIním jednáním, uzavřena ani smlo'Ulva 
o zápůjčoe, ani nebyl vtklad na ,straně žalovaného podle stano,v přijat, 
nem sporu o tom, že žalované družstvo lIpotřebilo vkliadu ve s'vém ob
ohodě a že přirostlé úroky tak jwko při řádných z~,fujčkáoh k vkladu 
připisovalo. Nedošlo-U tedy k platné srmlouvěo zápůjčce ani k jiné 
pl,at~é sml?uvě, ať už se tak stalo z důvodu jakéhokoliv, bylo by žalo
val1e spolecenstvo skute'čně obohaceno, když by pro nedostatek aktivní 
legitimace nemohl býti vklad na něm vymáhán. K žalobě z důvo:c!u obo
IIJaoení podle § 1431 obč. zák. Jest však C1právněn jen ten, z jebož ma
jetku něco přešlo do majetku žalovaného, nebo ten, na jehož újmu je 
žalova'ný oboha'cen. Žaloboe však nepwkázal, ani, že je vlastníkem 
peněz, an~ že škodu, kterou členftm 'organisace snad způsobE' Hm, ž,e 
peníze u žalované uložil, nah,.wd'i'l v zažalované výši, nýbrž ž,e }en za 
ně ručí, ani že jemu byl vklad všemi členy organisace ,~ostoulpen. Není 
tedy důvodný jeho nárok z obohacení proti žalovanému (§ 1431 obč. 
zák) . 

N e 'i v y š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání. 

D ů vod y: 

Napadený rozsudek správně dovodil, že »vkladní knížka«, vyd<l!ná 
o zažalovaném vk],adu a zn,ějíd na jméno »Politická organis<l!ce čs. n. s. 
v B.-Ž.«, není vkladní· kní'žkou ve smyslu zákona ze dne 10. října 1924, 
Č. 239 Sb. z. a n., změněného a doplněného záko,nem ze dne 21. dubna 
1932, Č. 54 Sb. z. a n. Podl'e § 1, odst. 1, zákona č. 239/1924 Sb. z. ano 
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smějí vkladn,Í kní'žky vydávati jen osoby uvedené v § 2 uv,ed. zá!k. Ža
lova!llé kon'sumní družstvo není však takovou osobou, nejsouc zejména 
úvěrn-ím společenstvem (družstvem), které by podle svých sl",nov pro
vozovalo výhradně nebo z př,evážné části úvěrní obchody (§ 2 b) zák 
Č. 239/1924 Sb. z. a n. v doslovu čL XIV. záJkona č. 54/1932 Sb. z. a n.). 
Nebylo-I,i však žalované !konsumThÍ družstvo poclle dotčených předpisů 
<1pr;í,,,něno vydáva!li vkl'adn, knižky, n"pl,aH o právní ,povaze Hstinného 
dokladu, který dmžstvo vydalo o učiněném vkladu a který je oznaóen 
jako »v,klaclní kní,žka«, podle § 1, odsl. 3, zák. Č. 239/1924 Sb. z. a n. 
obdobou,Ulstanovení § 10 zák ze cine 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z. a n., 
podle n'i'Jhož mají vkl",dJníkní~ky povaJhu papírů majiteli. svěclčídch, ta;kže 
každý, kdo taJkovouknížku předloží, jest i bez průkazUl to,tožnosti ,poklá,
dán za řádného držitele, jemuž je peněžní ústav povinen v)'ipl'aHli žá
danoučástkUl, po,kud není vý,pl'atě na překážkUl Hzení umoř<:JVací 
o vkladiní knížce, nebo záJkaz soudní, ",neb není-li vkl-ad vázán 2lpUSO
bem připuštěným S!ta;novami. J e'st tecly nutno ,posuZO'vati právní povahu , 
sporné 'knížky podle okolností, souzeného přípa;du, zejména podl'estanov 
a podl,e j,ednacího řádu; žaIov",ného dru,žstva. Poclle § 34 právě u,vede
ného }ednacího řáclu, otištěného ve sporné kn'ížce a; tvořídho takto sou
část 'smlou~y mezi družstvem a vkladMelem, vydávajís-e na učiněné 
vklady vkladiní kní'žky, ~nějíd jen na jméno VlkklJclatel'e, Majít'el »vkl~dn,í 
Irulí'žky« se pokládá za ll1lJ"'jitele vkl",du; představenstvo }e sice opráJv
l1ěno, není však povioo'o zkoumati legitim<lJci majitel,e ,kní;,ky, může však, 
m"'jíc obavu, že vkladní kn{žka není v pmvých rukou, I. j. v rukou vkla
datele neb jeho zákonitého záJstupce, vydání vkladuoclepříti. DnWstvo 
si tím tedy vyhramje právo ~koumati, zda je majitel a doručitel knílvky 
vkladate-lem n,,,bo jeho záikonným zástupcem,opráv-něJným vybrati vklad, 
chrání se však naop",k t",ké pro příp<lJcI, že by clomčitel 'knížky nebyl 
právně l'egitimován vybrati vkklJd da:lší v)\hmdou, že není povinno vkou
mati- l,egi!timaci a že přece výplatou vkl",du doručiteli knížky bude llpro
Měno závazku na opětné vyplacení vkladiu vkla;dateli. Z toho pl}'lne, že 
spor,ná knívka není ani I. zv. neclokonal'ýmcenným p"'pírem majiteli 
svědčícím, při kterém by l1e si'Oe Ijsoucnost, ale výkon pCYhled"vky lpěl 
na papíru !ou měmu\ že by každý m",jitd papíru byl opr"vn-ěn poža
dovati ;na družstvu z~placení, a že by dmvstvo bylo povinno dOfUlČÍ!te!.í 
knížky vkl",d vyplatiti. Z uvedených okolností je naopa;k zřejmé, že 
sporná knížka jest jen prostým p"'pkem legltim",čním, kterým se doru
či!el vúči dmžs,tvu jako věřitel ,legitimuje a kteroužto legitimaci dmž
stvo za 'c!osbtečnou uznati může, al'e podle st",nov nemusí. T",kový 
papír jest určen jen k důkazu oblígačn,f pohl'edávky, která exí'stuje samO'
statně mimo Ustinu, tedy v 'soUl~eném případě k důkazu o ,učiněném 
vkladu. Odepř.elo-li žalovamé dmžstvo, po užívajíc svéh'O oprávněni podle 
§ 34 jedn'acího řádu, vypI,atili vklacP žallobci ja\{o majiteli pouhého legí
timačn'Ího p'<lpím, nemůže se žal'Obce n)'in-í, ve sporu o vyplacení vkladu 
s úspěcbemopirati o tuto ,svou vlastnost, nýbrž musil by dokázati, že 
jest vůči- dru~stvu věřitelem, oprá,,,něným požadovati vyplacení vkladu. 
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Odv'olaci soud podrobně dovodU, ž,e se žalobci tento dů'kaz nepodam. 
Poukazuje z"'jména správně na to, že se žal,ohce nestal vlastníkem peněz 
svěřených mu jako pokladníku poHtioké organisace, že ani netvrdil, že 
by mu byl ",klad postoupen všemi členy organisace, jimž pení'ze vpravdě 
patří, ježto »Politioká organisace čs. n. s. v B.-ž.« nej.souc právnickou 
osobou, není způsobiL.0m podmětem práva závazků, aže žalobce není 
k žalobě 'Oprávněn ",ni z důvodu obohacení. V té příčině I'ze dovo
I'atele odlkázati n'a správné důvocly napacleného rozsudku, které nebyly 
dovolání vyvráceny. 

čís. 16550. 

Nezavázal-Ii se domovník (zák. Č. 82/1920 Sb. z. a n.) písemnou 
smlouvou, sjednanou s vlastnlkem domu, k bezplatnému otvlcáni do
movních dveří v ddbě jeho uzamčení, jest oprávněn žádati na nájemcích 
bytil .přiměřenou odměnu za otevření dveři (klíčné) i tehda, není-Ii 
v obci domovního řádu řádně schváleného. 

Nájemíci bytů nejsou zavázáni platiti domovníkovi za otvlcáni d\)
movnídh dveří poplatek vyšší, než jest poplatek určený v domovním 
řádě řádně schváleném nebo vybíraný podle místnídh zvyklostí, ,jestliže 
nepřistoupili k ujednání, jimž vlastník domu dovolil domovníkovi vy
birati takovýto vyšší poplatek. 

Vlastník domu, který sjednal s domovníkem, že dQ\t\ovník může vy
birati za každé otevřeni domovnich dveří v nočni době od nájemníků 
poplatek v určité výši, odpovídá domovníkovi za škoou, která mu 
vznikla tim, že sám dal nái'emnikům domovní kliče, nevymíniv si při 
tom pro domovníka pň1měřený pa.ušál. ' 

(Rozh. ze dn'e 3. prosince 1937, Rv II 896/36.) 

Žalobci byli ocl 28. července 1926 domoiVll1íiky v domě žalovaných 
č. p. 9 v Z. TvrdÍ!Ce, že žalov",ní vhstníci domul ,ujednaldl ,8 nimi jako 
se svými domovníky 'l'ílsemnou' smlouvu, že za každé otv';r"ní domov
ních dveří v noómí době mohou vybí'rati od osoby žáJd~jid otevření po 
1 Kč, že však vl'astníd :domu dali' kUč nájemníkŮlm, neujedna.v1še s ni!mi 
odškod'nění domovníkům, domáhaJjí se žalobci mimo jiné odškodněn'í 
v částce 2.556 ~, která jim uš,la za poslledJní' tři léta na klí,čném, a to 
podl'e sazeb 'St"novenýoh v domoVlnfm řáJclě sohváJlleném městskou radou 
v Z. Soud pr~ní stolice zamítl žalobu. Odvollací sou,d 
zruši'l co do uvedené čá'stky napadený rozsudek a vrám věc soudu, prvé 
stolice, aby po prá~'ní moci zrušujícího usnesení dále jedna! a o věci 
rozhodl. 

N e j v y Š ~ í s o u d nevyhověl rekursu. 
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Důvody: 

Podle § 9 zák. č. 82/1920 Sb. z. a n. má domovnírk za každé otevření 
d'0movn,ích dveří v době, po kterou má býti clům uzamčen, nárok proti 
osobě žádající otevření na popllatek, který se mčí domovním řádem, 
schlváJ.eným pro celou obec policejní správou příslušnou pro obec. Se 
svolením vlastníka domu může dáti domovník nájemcům dom:o.vní klíč 
za poplatek mezi nimi ujednaný, a není"Ii ujednán, rozhoduje poplatek 
Uifčený "e schvá:leném domovním řá:clě. Dal-li klíč vlasmik s<ÍJm nájem
cům, jest povin'en odškodnilti domovníka podle tohoto ustanov,eni. Do
tčený :předlPisse nehodí dobře a úp-llně na souzený případ, ježto tu uljed
nali vlaslnÍlCi domu s domovniky, že mohou vybírati za ka'ždéotevření 
domovních dveří v noóní době od nájemníků otevření žilclajídch po 1 Kč. 
Klíčné je zřejmě částí O'dměny domovnílkO'vy, fa!k vyplývá z cdé úpravy 
§ 9 dotč. zá!k., jenž uvá:dí jednotH'Vé složky této odměny a mezi nimi 
i rklíčné, jenže zákon udělu~e ná:rok na klíčné přímo a výhradně proti 
tomu, kdo si dal; dnillovlníkem otevřírti -d\r'eře, ježto uzavkáJní. domov!nkh 
dveřÍ' bylo nařízeno z důV'odů v.eřejné bezpečnosti a jde tu o omezení 
volného nakl:ádání vlastnictvím ve ř ,e j no p r á v n i no.r m o u, jehož 
dů'sledky nemaji postihnouti> vl~stníka domu, nýbrž náJjemce, jen.ž pozdě 
se vrá:Hv, dal podnět k tomu, aby mu domovník. otevřel dveře (mzh. 
Č. 12895 Sb. n. s.). Z toho plyne dále, že nelze vyv'Oczo,vati z ustanovení 
§ 9 dolč. zák, ž'eneni--lidomovního řá:du řádně schvMeného, nemůže 
domovn,ík žádaJÍi na nájemci žádného poplactku za otevření, dveří, neboť 
nelze na domovn.íkovi žádati, aby konal takový obtížný úkon bezplatně, 
když se k tomu nezavázal písemnou smlouvou, sjednanou s vlastníkem 
domu (§ 15 zák. č. 82/1920 Sb. z. a n.), což se v souzené věci nestalo, 
a má tudíž domovník v takovémtO' případě -j'i'ž podlle všeobecných zásad 
(§ 1152 obč. zák.) aspoň nárok na 'Odměnu. přiměřenou. Uj'ednánim 
mezi ža'!oV'anými a žaI.obci, že žalobci mohou jako domovníci žádati za 
každéotev,ření dveří v noční d:obě na nájemnících po 1 Kč, bylo by tudíž 
jejich právo, na kHčné omezeno j,en, kdyby byl dŮffilovnim řádem sta
no,ven popl'atek vyšší, anebo kdyby byla vyšší odměna za tento úkon 
na místě obvyklá. Takové omezení by bylo dovoleno, ježto bylo u~ed
náno pí'semnou smlouvou (§ 15 dotč. zák.). Byl~li poplatek 'll i ž š í 
podle domovního řádu, policejním úřadem schváleného, nebo podle 
mí'stní zvyklosti než onen, který dovolilí vlastníd domu vybírati domov
ní1kům, nebyli tím ovš'em vázáni, nájemnki, ježto nebyI'o tvrzeno, ani 
prokázáno, že phstoupHi v nájemní.ch 'smlouvách k tomuto ujednání. 
Žalovaní však, posu'zuje-H se toto ujednán+ shl'edi'ska § 914 obč. zák., 
zaručili žalobcům touto dohodoUl příjem z klíčného od osob žáda'jících 
otevření domu nejvýše do 1 Kč za ka'ždé otev-ře!1i domovních dveří; pře
nechali-li osami kJí.če nájemcům a' nevymíni'lii si při tom u nájemců pro 
žalobce pIiměřený paušál, j'soUl žw!ohcům p-rávi z tohoto po.rušení 
smlouvy podle § 1295 obč. zák. Bude tudíž třeba, aby se předem zjistilo, 
zda v Z. je domovní řád pro cdou obec, schválený příslušnou policejní 
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správou, a od kdy, a jaká ustanovení má onen řád o klióném. Není-li 
tako,vého řádu anebo nebY'I-N v platnos,ti po odou dobu, na niž se vzta
huje žalohní žádání, bude třeba zjilstití, kol,ík čini .(činila) odměna za 
příslušný úkon v místě obvyklá (přiměřená). Podle toho bude třeba 
u1stauovHi, co ušlo ž'alobcum tím, že žaLovanÍ' dalJi, kHče náJj'emcltm, a 
ježto důikaz o sporné výši této š!kody může zřejmě hýti ,pwveden jen 
s nepoměrnými obtížemi, ana závi,si na pO,čtUI nájemců a poc!náijemců, 
jejich sociálních ,poměrech, počtu' jejich ná:vště"n'íiků v době uzavření 
domu, a pod., bude tu lze užHi ulstanovení § 273 c. ř. s., avšwk bude 
třeba před ustanovením výše provésti výsJ.ech stran o okolnostech pro 
určení výše rozhodn'ých (§ 273, posl. V'ěta, c. ř. s.). 

čís. 16551. 

Sp'Or 'O nepřípustnost exekuce (§ 35 ex. ř.), vedené pr'O výživné, není 
sp'Orem 'O výměru výživného podle § 502, 'Odst. 3, c. ř. s. ve znění čl. I. 
Č. 2 zák. Č. 251/1934, prodlouženého. čl. I zák. č. 314/1936 Sb. z. a n. 

Oposiční žalobou se lze dOmáhati i nepřípustnosti exekuce vedené 
pro splatné již výživné z toho důvodu, re exekuční titnl znějící na pla
cení výživného byl zrušen (změněn) pozdějšitn smírem. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1937, Rv II 732/37.) 

Srov. rozh. Č. 1360, 31748, 4635, 5389, 6500, 6695, 7098, 11604, 12091, 
14508 Sb. n. s. 

ža'lohce s'e domáhá opos,jční žalobou podlle § 35 ex. ř. proh'lášení 
exekuc~ povolené podJ.e smim ze dne 18. června 1927, Ne I 311/27, za 
m~p-ří'Pustnou, u'Vád.ěje, že žalovaná j<l!loo vymáhající věřitelka navrh').a 
podl'e soudního smíru, mavřeného dne 30. října 1927 pod Nc I 3,11/27, 
správně dne 18. června 1927, povol'ení exeku,oe k vY'možení' 7.350 Ké, 
dák že dotčený smír byl poté změněn smírem uzavřeným 7. :prosil11ce 
1931 li krajského soudu v O. pod Ok lla 840/30 a že žalO'vané. ,příslU'ší 
výživné V'e výši pouze 1.400 Kč, že všwk žalovaná nemá nároku anÍ' na 
výživné ve výši 1.400 Kč měsíčně, neboť v ujedná:ní Nc I 311/27 jest 
v odstavci 4. výslovně uvedeno, že se vyživovaCÍ přílspévky nem<l!j í změ
niti při zvýšení nebo sniž·e'llí ro.oního d'Ůohodu žalobc·e o částku 3.000 Kč, 
při čemž za z~klaclní wčníldůohod bylo vza-lo 48.000 Kč, a že tepTve 
při zvýš,eni nebo snízen,í nad tuto částku nebo pod ní, má: nastati též 
změna vyži'Vovadch pHspěvkú v poměru ke zvýšení nť:bo snížeJní ž.a
lobcovadikhodu. Tvrdě, že se :j:eho roční dů·choe! sní'ži'! o více než 
o 3 . .000 Kč, takže není povinen pla,Hli výživné ani v původní výši 1.1 00 
Kč, a že mimo tO' postoUlpi],ažalovaU'á 1.836 Kč 50 hsvé dceři' Felicitas 
S. a že ta kompenlso,vala tuto pohl'edáV'ku proti žalobci s jeho, pohle
dá'Vkou, Jež mu příslušella proti ní, domáJhá se žal'obce výroku, že exe-
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kuce povolená dne 13. lis.topadu 1935 podle scmďlnúho smíru ze dne 
18. června 1927, Nc I 311/27, lIzavřenéhJO u okresnihO' soudu v O., jest 
nepřípUistná. S o <ll d P r v é s t o, I i c e zamítl žallohu. D i:'t vod y: 
V souzeném případě jd·e po prá",",i strácnce o to, zda žalobce oposiční 
žalobou může odvrátiti od sebe povinrwg,t k z",placení vyživovacích pří
spěvků, k jejíchž v}'mQžen.í byla povolena exekuce, o jejiž n~připust
no·st se žaluje. Ze spísu Nc I 311/27 okresníhQso-llC]u v O. zji.šťuje soud, 
že usnesenírm ze dne 13. llstQpadu 1936, byla pov.ol.ena eJCekllce .k vy
moženi výživného za dobu Qd ledna do listopadu 1936. Toto &loutkové 
zjištěni stačí pro r,ozhodnu'tí věci, neboť SQiud se připojuje .k právnímu 
názoru vyslovenému v rozhodnutí nlljvyššího SQiUďuč. 12091 Sb. n. s., že 
účinek zrušení smíru o výživné manželky soudcovským výrokem pro na~ 
PQtomní skutečnosti nepůsobí od doby, kdy onyskutečno:sU vznikl.y, 
nýbrž teprve od doby, kdy se bylo domáJhámo přislUlšného sOUldního vý
roku, takže ža:lobce v žádném případě nemůže od sebe odvráti:ti povin
nlOst k placení ji'ž spl-atných vyži.vovadch příspěvků pro minu,IQst, a dále 
uvážil soud, že vykonatelnému rozhodnutí o výživném přislUlší vI-astnQst 
trvaléhlO rozhodnutí do té doby, dookudnebylo nahr')!zeno novým roz
hodnutím ",nlOva upravu.jídm jedn'O.tlirvé vyživovací pří·spěvky. T.o že . ., 
nove rozhodnutí twkovým způsobem nikdy neúčinkuje pro minUllost, má 
svůj původ' ve zvlášln.í povaze nácroku na výživné jako nároku úči"ného 
do budoUlcnostL Není tudíž ,připu'stno domáhati se oPQisiční, žalobou 
pOlclle § 35 ·ex. ř. s účinnosU p<o minulost 's,"lžení vyživovací povinnosti. 
Soud připojioJi se tUldíž k odův'Odnění rozhoclnutí nynějšíhO' nejvyššího 
soudu rwkQiuské:ho ze dne 14. dubna 1927, n.eboť podl.e názo.ru 'SQudu 
je tam' povaha nároku na výživné výsti.žně probrána a dŮV10dy OInoho 
rozhodnUltí j-sou v souladu s rozhlOdnutím našeho nejvyššího soudu 
Č. 12091 Sb. n. ,s. Neumannův Kéomen·tM k ex. ř., vyd. 1928 k § 35 'ex. ř., 
uvádí dův'Ody o,naho rozhodnutí ze 14. dubna 1927, Ob ! 285, ZBJ.. 1927 
Nr. 267 takto: »Die EntscheidulO'g verneint gmndsiitzUch di'e Zuliissig
keit der Geltendmachung einer Herabminderung der Un'terhaltsverpflioh
tung mi.t Wi·rkung pro praete~ito im Wege der Opositionsklage nach 
§ 35 E. O. mil der BegrunclulOg, es mUsse clem HrleUe, wi'e auch dem 
Beschluss uber díe Unterhaltsle-stsetzung di,e Eigeruschaft dner Dauer
entscheiduug lUr solange zugebiHigt werden, als sie nioh! dmch ein 
wnder·ffi díe einzelnen Ratem neu hemessendes Urotei.l (Beschluss) efsetzt 
Wild. Raum lUreln Urteil au[ HembsetzJulOg mr dile VergalOg,enheit sei 
nkM vQrhanden. Da~s di·e neue Bruts.cheidung aul diese Art nie lur di'e 
Vergangenheit wi~kte,seí in derbesQnderem N;;tulr des Untethalts
an~pruches als eines in die ZUlkunft sích auswirkenden An'~pmches ge
legen. Der Unterhal1,sberecMigte hahe einen voUstreockbaren Exekutions
titel gegen den Unterhaltspftichtigen, der soLange in Kraft bleibt, bis 
nioht von der zm Bemessmg des Unterhalo!es zustiindigen Behi6rde neu 
mM elner Entscheildmg und sohin mi,t der Begrundung dnes neuen, Ti
teI-s am SteI.le des bi.sherigenvorgegangen wi~d.« Důvody uvedemého 
rozhodnutí jsou podle právního názoru soudu v sou,l.adě i s rozhQdnutf.m 
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našeho nejvyššího soudu ze dne 5. září 1935, R 11 335/35, uveřej'něným 
pod Č. 14508 Sb. n. s., "de Mo o·všem o zvláštní případ. Za tohlO stavu 
věci nebylo tudíž potřebí h'odnQtiti provedené d.ůkazy a zwbývati se 
ostatními námitkami žalQvané, poněvadž již s vyloženého hlediska jest 
žalobu zami-lnouti. O cl v O' I a c í s, o Ul d potvrdi,1 napadený W:?lsudek. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil SQudu prvé stolke, aby o věci- dále jedn,a! 
a znovu rOZlhodl. 

D ů vod y: 

HI.edic na vývody v dovolacflOdpQvědi je předesI-aH, ž·e spor o ne-
. přípustnost exekuce podle § 35 ex. ř. nel·ze pokládati za spor o výměru 
výživného podle § 502, ods.!. 3, c. ř. s. ve znění čL I Č. 2 zák. Č. 251/1!}34 
a čl. I zák. č. 314/1935 Sb. z. a n., i když jest exekuce vedena pm vý
živm'é, n(jbof předmětem spom a rozhodování soudu není v"měra vý
živného, nýhrž právě joen nepřípustnost vedené exelouee, a j-est tedy dlO
vQlání přípustné i proti sol1lh!aSlt1ým rozsudkům nižších soudů, když 
odvolacím soudem byla stwnovena hodnota rpředmětu sporu částkou 
7.350 Kč. 

Podle nenapaJdeného zji·Mění ni~šich s·oudů je,st exe,kUJce, o jejíž 'ne
přípustnost jde, vedena podl<e IOdst. 7 smíru ze dne 18. června 1927, 
Ne I 312/27, ·okresního sOUldu v O. a jest jí vym,"hána zadlrž.ená část 
výživného od l·edna do J.i,stQpadu 1936. Žal·obce s,e proti vedení této 
ex"kuce brání, namí,taije, 11e 1. llmk ze dne 18. června 1927 byl co do 
výše výživného změněn smírem ze dm 7. prosince 1931, jímž bylo vý
živné pfí.shlŠíd žalované sníženo o- ,čá'stku 400 Kč měsíčn.ě, 2. nálS,ledkem 
sní.žení, ročního, důchodu žalobcova O' více než .3.000 Kč dQšllO podl,e 
smí.ru též k po:měnnémusnÍ<žení vyživo·vacíeh pří'spěvků a 3. nárok ža
lované co do částky 1.835 Kč 15 'll z,anilk! komrpens·ací. 

Nižší soudy zamítly ž'alobul v pO'ds,tatě pmto, ž·e opos'iční: žaloba ne
může mf,U úspěch pr-o,tiexekuci, k'lerou le vylm~háJno- výživné za dobu 
minulou, ježto se nellze pro zvláštní povahu výživného clomáhati jeho 
snÍ-žení pro 'mi'Olllll,o,st, a že žaliQboe j,e proto p-ovinen pl1niH svou povin
nQst smírem převzatou do té doby, dQkud jeho pllnění nebude nově 
Ulpraveno .soudcovským výroloem nebo 'smlouvou. 

Názor ten není však ve své povšechnosti správný a ani rozhodnutí 
nejvyššíhlO '!loudu, jichž s.e nižší soudy dovQlávají., proň nesvědčÍ!. Pře
devším jest si UlvědomHí, že v ř.eš'eném případě nejde o z~ušení nebo 
změnu smim,nýhrž že předmětem rozepře je-tO'liko sPQr o In.epřípust
nO'st exekuce, v němž hledíc na žaloboovy nállni,tky nUltno' řešiti Qtá·zku, 
zda smi! ze dne 18. června 1927 b)"1 pozdějším smir.em ze dlne 7. pro
since !931 2lměněn i ve svém odistavci 7, a zda do·šllO k twko\Oému sní
žení žalKlhcovýoh dů.ch'Odů, aby poclle odst. 4 pi:'t-vQdního smím nastalo 
též snílžení výživného. Jde tedy jen o výklad a apHkaoi' Sl!lTírů spornými 
stranami u.zavřen~h a o zjištění, zda nastaly .skutečností, s nimiž 
smluvci v uzavřených smÍlrech 'spcJjlli změnu výživného. účinek skUlteč-
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nosti těch h']edic na to, co p,rávě řečeno, se ovšem vztahuje již na dobu 
jeji-ch vmíku, neboť nejde tu o nějaký konsMutíMní soudní vý'wk, ná
rok. na výživné teprve zakládajíd neb zrušují-cí, ve kterélThŽto pnpadě 
by s'e ovšem pů-sobnost soudního výroku mohla začínati teprve od doby, 
kdy se bylo výroku domáháno. 

Nejde tu tedy ° vznik exeku,čního titulu, jak tomu bylo v rozhodnutí 
Č. 12091 Sb. n. ,s., aní, o takovou změnu poměrů, s níž smluvci ve smíru 
nepočítali, jak tomu bylo v rozhodnu-tí nejvyššího soudu Č. R II 335/35 
(č. 14508 Sb. n. s.). Rozhodmntí Č. 6695 Sb. n. s. pak vý,sloMně ve svých 
důvodech připouští možnost opos,iční žaloby proti exekuci na výživné 
a opak nelze dovod-i,g ani z rozhodnutí Č. 7098 Sb. n. s., kde šlo jen 
o odklad e"eku'ce a které -má za pOd'kla,d týž spor jako rozhodnutí 
Č. 6695 Sb. n. s. 

Přípustnost oposiční lOaloby Ipodle § 35 ex. ř. náJsledkem změny po
měrů po.vinného byla nejvyšším soudem již nělkolik<ráte vyslovena (rozh. 
č. 3740, 5389, 6500, 11604 Sb. n. -s.), a to i tehd-y, že vymáJhaný nárok 
zanikl jen částečně (rozh. Č. 1360, 4635 Sb. n. s.). Tímspí,še nutno 
ovšem připustiti oposi-ční žalolbu, kde ž"lobce mimo změnu poměrů ještě 
namítá, že smír, podle -něhož byl'a e"ekuce povolena, byl změněn po
zděj ším smí·rem. 

Nepřípus,tno.st oposiční ž"loby proti exekuci, jíž j.e vy1ffiáJlháJno vý
žj,.,nné za dobu minu!llOu, nelze IOdůvodniti- "ni poulkltzem na vykonatel
nost exeku,čního titulu., pod'le kterého je exelouce V!edena a který prý 
dosud nebyl od'straněn, neboť to by br"ni,lo úspěchu každé oposióní 
žaloby a vykonatelnost exekučnÍICh titulů na výžiV!né, ve kterých již je
jich povahou je dán prvek změnitdnos't-i (cl"U!sula rebus sicst"nti-bus) 
a které jsou i pm budoUlcno's! v)'kona,telné (§ 406 c. ř. s.), by-Ia by 
trvalejší než jinýoh exel<JUIĎních titulú na plnění. Nebylo by též ani účelné, 
aby byli smllUvci při častý-ch možných zmé-nách poměrů nuceni obraceti 
se vždy na soud se ž"dJo·su. o' novou úpravu- výži'vmé-h-o, ač se již podle 
smíru má výživné uip'raV!o!vati poměrně podl!e příjmu povinného. Též 
zvláštní pov"ha výživného sama nemůže v ř'ešeném sporu býti překáž
kou oposi'ční, žaloby. Pohl!edávkám na výžiMné nutno při'znati- zvláštní 
postavení tam, kde jde o to, aby nárok oprá'vněného na běžné a pravi
dlelné plněni výživného nebyl mšen v zájmu jeho ly,sioké existence. Ze 
zásady »nemo pro praeterito aHtUlf« možno dojiti k závěru, že nárok 
na výži""né ztrkí do jj'sté mí-ry tuto svou zvl·Mlní povahu tam, kde jde 
o výživné, které mělo býti již sp-I'aoeno, a kde nadá,le je povinným vý
živné placen.o' v čá,stce 1.100 Kč měsí-čně, jak je tomu podle tvrzení 
sa,mé žalované v exekučním návrhu v prá'vě souzené'm p'řípadě. 

Právem by s,e tudí-ž žalobce hájil proti exekud, kterou je na něm 
vY'm~háno výži'vné v nezměněné výši, kdy<by bylo 2Jj'ištěno, že bylo 
úmys}em ,smluv,ců, "by hyl i odst. 7 smíru ze dne 18. čeeV!na 1927 do
d~tečný;m ujednáním stran změ-něn, a že nastaly v j-eh-o příjmech t"kové 
změny, které podle odst. 4 úkladního smím ma'jí vzápětí snížéní vý
ži·V!ného. 
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Ježto nižší soudy vycházejíce z jiného .práV1ního názoru. neučinily 
v té přičině zji-štěThÍ IPro rozhodnutí .~poru potřebná, by-I,o rozsudky obou 
nižší,oh soudů zrušiti podle §§ 496 Č. 3, 513 c. ř. s., a p~vému&(}udu 
uloží,ti nové projednáJní a .rozhodnutí věci. Na prvém soudě bude, aby 
na záJkladě skutko-výoh zjištění, která učiní, posoudil, zda hylo úmysl"m 
smluvců při smíru ze dne 7. prosince 1931, aJby bylo sn-íženo O 400 Kč 
měsí,.čně též výživné, pl'acené podle od-st. 7 smím zedlne 18. Června 
1927, - oo-ž nelze ovšem zjisti,ti výpovědí ,svědka Dr. B., jak učinil 
odvol,ad soud, nýbrž logi-ckými úvahami na zá.kl"dě ohs<lhu obou smirú 
asku-tkových zji,štění o sjednáJní smirů, - a zda tu byly v době, za 
k<terou ,je výžiV!né vymáháno, podmínky prosní,žení- výživného podle 
odst. 4 smím ze dne 18. června 1927. 

čís. 16552. 

Splácí-li komplementář pohledávku přislušící komanditistovi na pod
kladě zrušení společnosti dissolučnlm ujednáním pro neplatnost spole
čenské smlouvy, nejde o splacení komanditistova vkladu pocite čl. 165, 
ocIst. 2, obch. zák. V takovémto připadě Ioomanditista neruč! věřitelfun 
komanditní společnosti do výše přijatýdh částek, jestliže věřitelé nedo
kázali, že dissoluční smlouva byla sjednána k jejich zkrácení a že vůči 
nim jest neúčinná. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1937, Rv I 2244/37.) 

žalobu" kterou se ž"lobkyně na žalovaném, bývalém komanditisto'vi 
společnosti Karel K. a spol., domáJhala z"pl"cení 68.771 Kč 80 h s pří,Sl., 
nilžší soudy zamítly, odva-l"cí soud z těchto důvodů: žalo
vaný Otto G. vstoupi-! dne 15. března 1932 jako komanditista s V!kI-adem 
1,000.000 Kč do poclniku Karla K. Oba založHikomanditní .společnost, 
jejímž jediným kompl,emen.tMem hyl' Ka'rel K. a Ijediným komandi,tistou 
mto G. a j'ejí,ž firma (Karel K. a spo1.) zapsána dne 22. března 1932 
do obohodnlho rejstřH~u. Dne 7. června 1932 byla fi.rmaopět vymazána 
a Karel K. se opět stal' j-ediným majitellem fírmy, znějící jen na né-ho. 
Nešlo tedy o komltndítilstův V!srup do obchodní •. spol'ečnosti, již tu jsou-cí 
a neplatí tu proto Ulstanovení- čl. 166 ob-ch. zák., nýbrž pl"tí tu Uls,ta
novení čl. 165 OI-h-ch. záJk., podle něhož komandi,tista mčí pouze Zlt dl,uhy 
věři,tel'ům, jejichž poMedáV!ky vmi-kl'y teprve p.o jeho vstupu do společ
nosti, <I též za ,ně mčí' jen svým vkladem, a hyle-li- mu vklad úplně nebo 
zčásti, vypl'ltcen, pučí věřite],ům do výše vy,pI-aceného vkladu a mohli by 
ovšem na něm po-žado-vati vrácení vypl,aceného vkladUl pouze věřitelé, 
nikoli konkursní po-dsta,ta. Jest se pr-o.to zabývati- základní otáJzkou, zda 
a kolik by,]o žalovanému v,ráceno z 1'eho v,k<ladu, poněvadž nebylo-li 
takového vrkení· čá,sti- vkladu., nemohoU' na něm věřitel'é nic požado
va;ti, i kdyby jejich pohledávky byVy nnilkly až po vstupu koma-ndi-ti<sty 
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do nově založené komanditní společnosti, neboť on mCI pouze svým 
vkladem, a nedostal-li vkladu zpět, n·eručí, nýbrž ztrácí jen svůj vklad. 
V somené věci jest dále nespomé a zji'štěno, že vkladl! 1,000.000 Kč 
vneseného žalovaným do komanditní společnosti, bylo použito k zapla
cení dluhů společnosti. Společenská smlouva, sjednaná mezí· Karlem K,. 
a žalov«ným, byla vš"k pozdější. dissoluiční smlouvou ze dne 6. června 
1932 zase zrušena, a to pro původní n~platnost, ježto byla, nesprávnost 
v bi,lanci, která byl,a podkladem k spo1:ečenské smlouvě. Zrušení spo
lečnosti nastalo ex tunc, poněvadž se tak stal'o pro nicotnost a měl 
proto žalo,vaný ,obdržeti zpět svůj vkl·ad a se sv'; strany vrátiti to, co 
séJm od společn'osti dostal, kdyby bY'l něco obdržel. žal,ovaný však od 
spol'ečnos!i neobdržel ani úroky. «ni podíly na úsku, a nemobl jí tedy 
nk vraceti. P·ohledávka žalovaného na vk1:ad 1,000.000 Kč se po zmšení 
spol'ečnosti změnHa v poMedáV'ku na vrácení 1,000.000 Kč, kterou se 
Karel K zavázal ~platiti s 5% úroky ocl 15. bře'Zna 1932 v šesti polo
letnkh splátkáeh pnd ztrMou lhůt, v kterémžto případě musil plati~i 
místo 5% úroků úroky bankovní. Po zrušeni komanditní společnosti 
bylO' o jmění Karla K dne 27. července 1932 zahájeno vyroV'nací řízení, 
ža].ovaný přihlilsH k vyrovnání svoji poh.ledávku 1,000.00.0 Kč s přísl. 
a obdrže,1 podle vyrovnání na splacené vyrovnací kvo,tě toliko 68.771 Kč. 
Poté byl na fmení Karla K prohlášen konlkwr's, dosud ne~končený. Je 
proto uvážiti, zda jest dntčená částka, splacená žalovanému, splátkou 
na jeho vklad, t. j. zda byl jeho vkla'd o u>vedenou částku snížen a' zda 
tedy on mčí onou či<stkou V'ěřitelům, jeji<chž pohJ.edávky vznikly proti 
komanditní společn'osti Karel K. a spol,. po vstupu žalovaného. do ke
mar>di·tní společnosti-. O dissoLuční smlouvě, týkající se zrušení řečené 
komanditní společnosti, bylo pravop!.atně ro'Zhodnuto ve SpOTU! Ok ll! 
100/33. Zkrácení věřiteJÍI tím nenastalo, ježto žalovaný vložil do společ
nosti 1;000.000 Kč, kte'rý byl spotřebováln k u~pokojení věřitelů Karla 
K, a sám za to nic od společnosti nedostaJ.. Že by se byla smlouva o ZTU

šení komanditní společnosti ,stala ke zkrácení věři~elů, netvrdí ani ža
Ilobce a neodůvodňuje svůj nárok Hm, že je ona dissoluční smlouva od~ 
porov<>lelná. částku 68.871 Kč neobd;TŽel však žalovaný z vyrovnáJní 
komanditní společnosti Karel K a spol., neboť ta již vůbec neexistoval·a, 
nýhrž z vyrovnání firmy jednotlivce a obdržel jí ne jako, částku svého 
vkladu" nýbrž jako splátku na svou pohledávku proti Karlu K. z dissolučoí 
smlouvy, tedy j"ko jeho věřitel. Pod!e § 62 vyf. ř. nejsou věřitelé, byl-Ii 
na jmění někoho vyhlášen konkurs dříve, než bylo úplně splněno vy
rovnání, povir>ni vrátiti to, co poctivě obdrželli podle vyrovnání., a po
kláJdají se její'ch pohledávky v konkursním řízení za u,spokojené jen 
částkou, která oj"im byla podle vyrovnání skutečně "'placen,a. To se 
ovšem vztahuje na konkUlTs 'sá<m, t. j. na kOaJkmsní podstatu', avšak zá
sady té jest užíti i pro nároky úpadcových věřitelů. Neobdržel-Ii žalovaný 
částku 68.771 Kč na svůj vklad, nýbrž jako. poMedávku z dissolu.oní 
smlou>vy tedy jako jiný věřitel, mohli by zkrácení věři,telé odporovati 
tomu jed odpůrčí žaJ,obou, musHi by však dO'tázati dlužníkův zkracovací 
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úmysl a věřitelovu vědomost o něm, ježto nejde o příbuzné osoby. Toho 
se vša'k žalobky,ně nedovoJ,ává, netvrdíc od.porovatelnost oné dissoluční 
smlouvy. Hledic na to·, jest zbytečné zji'šťovati, vzešla-Ii pohledavka 
žaluji-cí firmy .proti koma,nditní firmě Karel K a spol. až po vstupu ža
l'Ovaného do společnosti, či jÍ>ž dřfve. 

N e j v y Š š í s o u d nev)Ohověl clo.volání. 

Důvody: 

Je řešiti otázku, zda výplatou částky 68.771 Kč 3D h jako kvoty 
z vyrovnacího ří,zení Karla K, bývalého jedíného komplementáře ko
manditní společono'sti K a spol., jejímž jpdiným komanditistou byl ža
lo'v«ný, bylo provedeno částečné vypJ.acení' vkladu žalovaného ve výši 
1,000.000 Kč ve smY'slu čJ,. 165, odst. 5, ob-ch. zák.,čm nic. Žalobkyně 
tvrdí, že timto "působem nastalo částečné splacení' onoho vkladu ko
manditního proti zákazu čk\nku 165,od,st. 2, ,obeh. zák. a že tudíž rnčJ 
ža,lovaný jako býva'lý komandiHsta podle odstavce 5 uvedeného čMmku 
za dluhy bývalé komanditní společo-o,sti do výše vyplaceného ",kladu 
aže jest tudLž povinen přijatou č,"sil<u přímo' zaplatiti žalobkyni jako 
v,ěřitelce bývalé lmmanditni spoJ.ečnosti, poněvadž nedosahuje výše její 
vlastní pohledávky, kt<lfá dosud nebyla zapIacena. Žalovaný zastáJ'!;Í 
stanovi'slko, že tu nešlo vůbec a splacení j-eho komandMního vkladu, 
nýbrž O' částečnou platbu kvot z vyrovlllacílh'O hzení Karla K, a to na 
na jeho pohledávku' příslušíCÍ< mu proti Karlu K jako o'sobnímu· dluž
n'lku z kondikce na podkladě di'ssolUloniho ujednání pro nepllatnost spo· 
lečenské smlouvy, kterou ve výši 1 ;000.000 Kč s pnsl'UJšens1tvím pTávem 
přihlásil k vyrovnacilffifl.l Nzení svého dlU'~níka. Právnístamvisko ža.!ob
kY'ně odvolad soud právem neumal za sprámé a nemohou< na tom nic 
měníti vývody dovoJ,ácnÍ. Žalobkyně ani neuplatňuje, že by tu, nebyly 
podmínky neplatnosti oné spoleóenské smlouvy a že by proto d,issoluční 

, smlouva, sjednaná mezi žalovan'ým a Karlem K., byla neplatná, nýbrž 
po.ukazuje na právní bezvý·znamnost di,ssolu.oní smlouvy pw její vlastní 
právo, a to Jednak hledk lla ustanovení čJ.. 163 a 165, -odst. 5, obch. 
zák., jednak proto, že nebyla vyslovena nep-I.atnast oné společenské 
smlouvy rozsudkem vydamým ani ve sporu mezi samými spoleoníky, ani 
proti žal-obkyni. Než mezi smluvci nebylo ani potřeha prováděti spor 
v té příčině a nebylo potřebí rozsudku, když KareI K ni<rok ža!lovaného 
na zrušení komanditnr smlouvy uz'nával a když se v di'ssolučni smlouvě 
dokonce zavázal, že žalovanému poči<stkách vráti to, co ža1-ovaný jako 
komanditista do společnosti vložil a čeho' bylo k ulspokojeníl jeho věřitelÍl 
upotřebeno. K zahájení spom proti dnešní žalobkyni neměl žalovaný dů
vodu; bylo spíše věcí žalobkyně, aby ,sama žaliova,la o neúčinnost disso
lu,ční smlouvy, měla-Ii za to, že jsoll lu podmínky takovéto neúčinnosti. 
Vše to mohla a mě1-a uplatniti také v souzeném sporu jako další, důvod 
svého žalobního nároku. Než žalobkyně v té příčině nic k dolíčeni ne
účinnosti smlouvy po skutkové stránce nepřednesla. Stačí tedy, když 
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odvolacÍ soud zjÍstil a správně dovodi,l, a to na záJkl'adě spi'su krajského 
soudil v Ch., zn. sp. Ck III 100/33, jehož se ,obě stramy dovolávaly a 
který byl twké ve 'sporu k účelům důkazním přečten, že dissoluóní 
sml.ouvou ze dne 6. června 1932 došlo právem ke zrušení společenské 
smlouvy mezí Karlem K. a žalovaným svého času 'sjednané a že také 
zkrácení věřitelů bývalé společnosti tím ne'nasta,lo, ježto komandHní vklad 
žalova,ným do společnosti vložený byl spotřebováJn k uspokojení věři-tel,ů 
a žalovwný ,s"m ze spol'ečn.osti vůbec nic Inedostal. Podle čl. 165, odst. 2, 
"bch. z"k. nemůže býti ovšem komwndiHstovi za trvání společnosti jeho 
komanditní vklad ani splacen, ani promin,,!. To se však twké v souze
ném případě nestalo. žalov"nému vznikl proti Ka'rl'u K. samostatný nárok 
na náhrad" toho, co na zál<ladě neplatné spol'ečenské smlouvy jemu jako 
komwnditní vklad v)'1platil. Ježto žalobkyně aní n'etvrdHa, že se ona dís
soluční ,sml'ouva sta,lake zkrácení věřitellŮ, n,ení právní překážky, proč 
by pohledávka žwlovaného z oné dissoluční smlouvy neměla býtí stejně 
pos"zov"na, jako každá jíná pohlledávka věřítelů proti Karlu K. žalovaný 
tedy nemči za pohledávm žalobkyně onou. kvotou, která jemu byla na 
jeho vlwstní pohlled:ivku vyplacena na, základě vyrovnacího řízení Karla 
K., neboť nešJ.o tuo částečné vrácení komanditního vkl"du, nýhrž 'o čás
tečné zaplacení jeho pohledávky, které také v dobré vÍře pnja!. Neroz
hoduje, zda si žalov"ný vyplacenou č"stku měl neb mohl započHati na 
kapítálči jen m úroky své pohledávky podl'e § 1416 obč. zák. Netřeba 
též zjišťovatí ani přesnou výši pohledáV)ky žallohkyně, ani zda a pokud 
by celá neho alespoň zč"stí patří.J.a mezi ony pohledávky, za které by 
mčH žalovaný jako komandmsta podle či. 1650bch. zák. 

čís. 16553. 

Směnečný spoluakceptant, z jeholf jměttí byl směnečný věřitel uspo
kojen, nemůže žádati na věřiteli, aby mu vydal ověřeně podepsanou lis
tinu o postupu nároků ze směnečných platebních příkazů a směnečné 
platební příkazy. 

Exekuční tUul, jímž bylo rozhodnuto o poměru věřitele k něko.lika 
solidárním spoludlužnlkům podle směnečného. práva, nemá význam 
právní moci pro nárok některého z nich na náhradu proti ostatním spolu
dlužníkům. 

(Rozh. ze dne 4. prosínce 1937, RII 55/37.) 

Roku 1929 zapůjčila žalovaná zálO'žna mauž'elům Martinu a Anně B. 
na směuky 5.000 Kč a 3.400 Kč. a hlobce podepsal' jako směnečník 
směnky společně s vypůjčiteli M"rtÍlrtem B. a Annou B., a dále s Kate
řinou B. a štěpánem B. Tvrdě, že žalovaná vypl,aljlj'a valutu manželům 
B-ovým, že směnečné zápůjčky, jež zažalovala, zaji'stHa na jeho nemo
ví'Vostech, vymách"l" j-e exeku'čně nucenou dražbou jeho nemovitostí a že 
z jeho nemovitostí byla lI~pokojena částkou 11.857 Kč 74 h, til!kže za-
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placenímcizfho dluhu, t. j .. dluhu ,111anŽe_I~1 M"rtina ~ ~nny B., _za kter~ 
se osobně zaručil, vstoUJpl1 v prava ventele, domaha Se na zalovane 
záložně podepsání ověřené postupní list~ny toho obsahu,. že žalova,:á 
mu postupuje pravoplatně a neodvolwtel.ne do vJ.astmctvI naroky ze sme
nečných platebních příkazů Cs 41.1/31, znějícíh.o ua Rohle~ávku5;?00.~č 
s přísl., a Cs 4131/31 na pohled,."vku 3.400 ~c 's pr,ls~. a~_ do vyse !,~' 
z,,"pl'acené pohledávky II ,867 ~c? 4 h, a. d'ale vy~,a:'1 vy;e u~eden~ch 
směnečných plactebních příkazu. Zalovana se proh zalohe brallll,~ hm: 
že žalohce neza,platil jí cizí dluh, nýhrž svůj vlastní dluh l"ko sohdaml 
dlužník takže vůči. ní nebyl žádným ručitel<em, že jeji pohledávky byly 
zaplac~ny, takže exekuční títuly zanikly, a p'okud tedy žalobce žádá 
vydání postupní H'stiny, žádá oplnění ?bj<;kt!vnč nemož:,é, n~,boť o ža.lo~ 
vaná nemá již žádných nároku ze smeneonych platebmch prtlkazu, lell 
pohledávky jižneexí,stuljí, takže nemůž'e am :,k postoupit!: So ud 
p r v és t o I i C e zamí,tl. žallObu. ? cl, VD I a!Cl' S?' u;l ulo~ll. soudu 
prvé stolice, wby po právilll' mocI zms~Jlclho usn;se~, dale .o ve~1 ledn~1 
a znovu rozhodL D ů v <O d y: Procesnl soud z"mltl zwlobu, dospev k na~ 
zoru, že vydání po,stupní Hstiny není pomůckou ve smyslu § 1358 obč. 
zák, takže se žalobce neprávemdomáhá jejího znzení resp. vydání na 
žalovaném věřiteli. Odvolací soud nesdíH tento 'náwr. Us:til!novení § 1358 
obč. zák předpokl"dá z<lpllacení dzího dluhu. V someném případě tvrdí 
žalobce, že třebas byl solidárním směnečným dlužníkem, podepsav 
směnky jako. směnečník s lnanž'ely B~ový~mi' ,a s da,l:štÍlmÍI osobwmi, že 
Ipřece dluh 6.000 Kč a 3.400 Kč nebyl jeho vlastním dluhem, nýhrž dlu;
hem m"nželů Marti,n'a a Anny B. Předpokladem po<Stížního nwroku jest 
zwplace'ní, cizího dluhu a nezáleži na tom, že v souzeném případě byl 
žal'obce přímým dlužníkem, tedy že částky 5.000 Kč SI přísl. a 3.400 Kč 
s přisl, byly dluhem jeho, neboť je rozhodující, zda I materiálně hyl'y 
ony čá,stky dluhem jeho, či dluhem cizím. Po'stižní námk dál'e ,p~~dpo: 
kládá zaplacení aneb.o uspokojení vWte,le. To se v osO'~~~né~ pl:lipade 
stalo. Bylo proto podle nirzoru odvolaclho 'soudu dJuJ:ezLte Z'jIStItI, zda 
ie plravda že směnečné zápůjčlky, o něž jde, byly dány a vyplaceny 
manželům' M<trtilllu a Anně R, tedy že šIlO O' dl'uh, který přesto, že ža
lobce podepsal směnku jako směnečník, byl dluhem Maryna a, Anny B. 
a nHml,j,v dluhem jeho, tudíž že zalplacením 11.857 Kc 74 h zaplatIl 
dluh cizí. Podle př,esvědčení odvolacího s,oudu může se plátce k zajištění 
postižníiho. náwku dO'máhati na u,spolkojeném věřiteli nejen v)'dání, již 
tu jsoucích právních pomůcek, ale í v)'dání resp. zřízení postupní lísHn~, 
neboť k prá"n.f1D1 pomůckám nenáldí' :pouze dlužní úpisy, směnky, pl~ 
s"mné průvodní dokl'ady, nýhrž také za účelem pokračovámí v ,exekUCI' 
nutné pr,ohlášení věřitele podle § 9 ex. ř. a také vy~ta'Vení po,~řebné 
listíny ke knihovnímu' převodu zaFštěné hypoteky, tedy I vystavem .resp. 
zří'zení postupní Hslíny (Klwngův Komentář IV., str. 1358) .. Jak)e z::, 
žaloby p"tmo, žalovaná zajístila podle směnečných pla~ebmch pnkazu 
svoji pohledávl<u také na nemovitos,tech dlužníků Martma a Anny B. 
Převod zajištěné pohledávky nelze ani jinak provésti než podpí·sem po-
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stupní listiny. Když .odvolatel sitm tvrdi, že z"'plaUI dluh manželů 
B-ových částkou 11.857 Kč 74 h, přešla tím podle z!ikona práva věři
telčina - žalované záložny - na žalobce a ten, může žádati nithradu 
zaplaceného dluhu na manžeHch. Martinu a Anně B-ových. Bylo by zby
tečné, aby žalobce m,před žalov",jo hlavniho dlužníka a teprv'e po dosa
ž·ení exekučního titullu na něm dlwh vymáhal, když ex lege z"pIativ cizí 
d],wh, vstoupH ve věřitelova práva a když by tato cesta byla neho~po
dárná, zejména proto, že je pochybné, zda ty žalobce i'eště došel uspo
kojení své pohledávky z majetl<u hlavních cI\užníkú Martina a Anny 
B-ových, ježto by se ti mezitím jednak mohli zbaviti· svého majetku, 
jednak by nedosáhl pořadi-, v němž je zaji,štěna pohledá'fika žalované 
záložny na nemovitostech manžel·ů MarIina a Anny B-ových. Pokud by 
se žalobce mohl postoupenim pritv uspol<ojeného věřHele domáhati na 
m",nželkh B-ových i zaphceni útrat směnečných žalob a útra,texekud 
proti němu vedených, záleží' na vnitřním poměru mezi ním a postou
penými dlužníky. Tento důvod však ani· žalovaná neupl"tň.ovala a jest 
věcí dlužníků, ",by se oni sami při vymáhání náhradní'oh náJroků proU 
tomu bránili Odvolatel tvrdí, že "'platil ja'l<o' nťk()jmí dluh Martina 
a Anny B-ových a opřel svoji žalobu o ustanovení: § 1358 obč. zák. Tím, 
je-li ovšem jeho tvrzení správné, vstoupil ex lege v práva věřitelčina -
žal-ované zá]ložny - tedy v práva u.~pokojené věřitelky, pok'ud jí pří
sl,u'šela v době zaplacení dl-uhu. Bude tedy úkolem procesního soudu, 
"by bezpečn.ě zjisti!, zda směnečné zápůjčky byly materiálně cizim 
dluhem, tedy dluhem man'želú Martina a Anny B-ových, a až to bude 
zjištěno, mMe teprve rozhodnowti, zda jest v souzené věci užíti usta
novení, § 1.358 obč. zák., či niil<oHv. 

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby 'o odvolání "nOVll 
rozhodl. 

Dúvody: 

žalobce podepsal směnky, o něž jde, jako spoluakcerptanl. Nejde 
proto o směnečné mkojemství, neboť vlastnost směnečného rukojemství 
mu·sí· vypl:ývati z'e směnky samé (§ 62, odsl. 2, směn. zák.), a v tom 
případě by mll' příslušelo právo podle § 65 směn. zák. Směnečnými. ph
lebními příkazy, ll'veden'ými ve výroku rozsudku procesního soudu, bylo 
přikázáno jednák žalobci, jednak Martinu B., Anně R, Kateřině B. a· 
štěrpá!ruu B., všem jako přijatel:ům směnek, aby zaplatHi TUlkou spol'e.čnou 
a nedHnou 'Okresní úlo'žně v U. jako majitelce směnek částky 5.000 Kč 
a 3.400 Kč ·s :př'ísJ.Ulšenstvím. žaJ:obce nezaplatil a byla pmto na něho 
vedena exekuce nu,cenou dražbou jeho: nemovitostí. Účinnost uvedených 
směnečnýC!h pl!atebních příkazů zanikl'a pak tím, že záložna byla uspo
kojena částečně z nejvyššího podání do·saženého dražbou nemovitostí 
žalobcových, a zčásti dražbou nemovHostí spoludlužnice Anny B. Ža
lobce se proto již nemůže dom!ihat:i souzenou žalobou na ža,lované zá
ložně podpisu li:stiny na postup její.ch již zanik!.ých nároků ze směneč
ných platebních příkazů. Mimo to exekučni titul, řešící poměr mezi vě-
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řitelem a několika solidárnimi s:pOoludlužuíky podle práva směnečného, 
nemůže v t"kovémto případě míti již V'ýznam právní moci pro možný 
nárok některého z těchto spoludlu'žníiků na n<'rhmdu proti ostatním 
sp·oludlužníkům. Mu·sÍ'1'O by býti teprve mčeno pOdl,e zvláštního poměru 
mezi nimi, zda a do jaké míry jest vzitjemný postih pří.pl1stný, a jak má 
býti proveden (§§ 895 a 896 obě. zák). Řešení takového poměru neni 
však předmětem souzeného sporu, v némž :žalobce zakládá svů'j' nárok 
v žalobní prosbě vytčený, na u'stanovení § 1358 obč. zák., jehož však 
v sou'zeném případě ne!:ze užíti hledíc na hořejší vývody. 

čís. 16554. 
Pensijní pojištěni. 
Vrchní osvětlovač divadla, jenž jest ustanoven k péči o osvětlování 

všech divadelních místnosti a o opatření osvětlovacího inventáře a který 
jest odpověden za s~lad o~vět\ovacího ma!eriálu i .'I;'! d?~ržování ~egu
lativ.u elektrárny, maje p()vmnost zkoumab, zda nartzem Jemu daná vy
hovu jí d()tčenému regulativu, koná práce převážně duševní a podléhá 
pensijnfJnu pojištění. 

. Předpisu vlád. nač. č. 173/1937 Sb. z. a n. o použiti převodnich 
částek jest dbáti v každém období sporu, třebaže bylo nižšími soudy 
o věci rozhodováno v době, kdy řečené vládní nařízení ještě nevyšlo. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1937, Rv II 240/37.) 

žalobce by!: u žalovaného di"adelního dru'žstva zaměstnán jako 
vrchní osvětliOvač od pmsilfl.ce 192D alž clo skončení' služebn1ho pom""ru. 
Jeho, činoúst zá'ležela v tom, ž,e Imě11 hllavnÍI doz.or na osvěHování jeviště, 
že podl,e reži,sérových pokynů, které dostával předem a ij'ež si, ve spise 
mUlsÍ'l vyznačIti" měl na starosti osvětlení, jeho změny a světelné elekty, 
které 'ph předsta'venf musil bez dalšího prováděti, při čemž musil vy
poči:tati zatížení vedení a byl za tyto p~áce odpověden. Sám nepraco
val, měl dozor na 2 až 3 pomocníky, které měl k mce, obsluhov",l pome 
tak zvaný modulátor, I. j. des,Jou, ze které se všecky změny" s·věteI:r,é 
efekty řídí. Tvrdě, že v uvedené činnosti podléhal od po·čátku' penSIJ
nímu· pojištění, že však přesto byl přihlášen k onomu pojištění teprve 
od 1. července 1929 do 31. říojna 1932, kdy byl ui1Jnán za invaHdní:hiO, 
t"kže n·edosáhl 60 příspěvl<ových mésíců, a: že mu byla proto· žádost 
za přiznání invalidního dů·chodu zamí,tnuta, dorná:há se žalobce na žaIo
vaném zaměstnava,tel1i pro nepřilhMJšení resp. pro nevča:sné a nesprávné 
přihlácšení žalobou placení doži,votn,ího důchodu 703 Kč mési-čnč od 
l. listopadu 1932 s vychováva:cím pns:pěvkem na· dHě 80 Kč 35 h mě
sí,čně. S o II d P r v é ·8 t o I L ce uznal podl'e žaloby co dio požadova
ného důohodu 696 Kč 66 h měsíoně od uvedené doby a na vychová
vacím pří'spěvl<u' 79 Kč 79 h měsí.čně; jinak žal'obu zamitl. O cl vol a c í 
s o u d potvrdil napadený roz,sudek. D ů vod y: Jak žalované družstvo, 
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tak vedlejší ínterveníentka měs,tská obec B. brojí proti názoru s'Oudu 
prvé stolice, že bylo o žalobcově pOjÍ'stné povínnosti rozhodnuto tím, 
ze úřadovna A Všeobecného pensijního ústavu v B. uznala žalobce za 
povinného pensijním pojiMěnhn od I. k\"ětna 1926 do 30. června 1929, 
a že proto soud nemůže zkoumatí otázku, pojistné povinno,sH v dotčené 
době, Odvo],atelé mají pravdu, že tím otázka poFstné povínností žalob
covy do 30, čer",na 1929 nebylia rozřešena, Neboť byly-Ii výměry, jimiž 
byia žalobcova pojistná po\"innost lIznána za dobu od I. května 1926 do 
30, června 1929, zrušeny, jest mW za to, že o pojistné povinnos,ti za 
uvedenou dobu nebylo vůbec rozhodnuto, ať se zrušení výměrů stalo 
z jakéhokoli'v ci,ůvodu. Je tomu právě tak, jako kdyby n<!bylo o žalob
cově poji,stné povinno,sti za dotčenoll dobu vůbec rozhodnullo. Zrušené 
výměry o pojistné povi'Dlno,sti nejsou pro soud závazné, V,edlejM inter
veni,cntka správně v odvoi'1í:ní uvádí" že je proto povinnosti soudu, aby 
sám 2!koumal, zda žalobce podléhal před I. lednem 1929 peu,s,ijní po
vinnosh Je tudí,ž ,proto zji~titi; zďa žá,lobce jako vrchní osvětlovač 'konal 
do té dohy ,podle § I zák. Č, 1/1907 ř. z. a záJk. Č, 89/1920 Sb. z. a n" 
práce 'Jlřevaně dlrše\"nL Soucl prvé 'stolke zji'stU, ž,e žalobce byl u ža
lovaného družstva od prosince 1920 zaměstnán jako wohní O'světlovač 
a že od té doby až do skončení sllužehniiho poměru s]uii:hUl v dotčené 
vlastnos,ti zastwval, zJjistiv zároveň, v čem žalobcova činnost záIežela. 
Toto zji'štěni nebylo ani po opakovi'lni důkazů odvolacím soudem a, po 
jeho doplnění novými důkazy změněno, Naopak j'e'St mimo skutečnosti 
prvým soudem zji'Š'tiiné doki'lzáno i, to, že žalohce mel na starosti nejen 
osvětlování, jevilště, nýbrž i hlediště a všech di'vade1lních mílstnosti a že 
se staral o opatřenI veškerého osvětlovacího inventi'lře, že hyl odpo
vědný za }eho ,~k],ad a za dodržováni regu,lativu městské el,ektrárny, 
že bylo jeho povinno'StI 2Jkoumati" zda př,ec1pi,sy, které mu byly dány 
zejména reži,sérem, onomu regulativu odpovídají'. UvážÍ"-H se, že ža
lobce měl 2 až 4 pomocní'ky, na !které měl dohl'ed a kteří' byl' povinni 
db<Íti jeho příkazů, nelze žalohce pokl<'ldaH za obyčejnéh'o osvětlovače 
a za manuálního. dělníka. časově nel'ze určHi, zda Óiuiševní práce pře
važovala nacd manuální prací, přilhHží,-li se však k tomu, jaké povin" 
nosti a odpovědnost měl žalobce od prosince 1920 u žalovaného druž
stva, dospívá odvolaci soud k přesvědcení, že žalobcovo zaměstnání 
u žalovaného zaměMnavatele bylo od, 1. pmsince 1920 stále převážně 
rám c1u,ševního. Pro toto přesvědčení odvo,]a.clho ,soudu, nabyté ze zjiště
ných skutečností, není ro;»hod!u~icí, jakého názoru }sou jednotliví, svědci 
a zda Všeobecný pensijní ústav lpřijíma:I před plalnÚ'stí záJk, Č, 26/1929 
Sb, z, a n. přihlášky technkkého perso,nMu k pensijnímu pojištěnI, Proto 
důkazy odvolateli v té IP'řÍ>číně navržené (svědek Dr. N, resp. Dr. B, a 
znaki) nebyl,o potřeaí prov<'lděti. SOIud mUlsí na podkladě skutečností 
jim zjištěných l\Isoud'iti, zda jde o zaměstnání rázu manuálního, či du
ševního, Ostatně postup úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu 
v B., která uiznal'a žalobce za povinnéhO' pensijním poji'štěním za dobu 
od L května 1926, svědči pf'O spnivnost přesvědčení odvolacího soudu, 
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poněvadž řečený ústav nemohl poji'stnou povinnost za dobu před 
L lednem 1929 'posuzovati podle ,u$;(anoveni zák, č. 26/1929 Sb. z. a n. 
Mimoto s'vědčí pro správnost náZOlru odvo,lacího soudu i to, že žalované 
družstvo samo dodatečně přihlási,lo žalobce dopisem z ll, dubna 1932 
za dobu od 1. května 1926 k pensijnímu pojištění, uznávajk ,svoje opo
mi[lU'tL Důležité jest, že žalobce sám nepmcoval a že měl jen dozor, 
a dále že ža.]obce byl zaměstnán s,tejným způsobem od počátku až do 
konce, Odvolací soud pokládá z těchto důvodů za dokázáno, že žalobce 
konal od L hstopadu 1920 do I. července 1929 zaměstnání podléhající 
pensi'jnímu poji,štění podle úk, Č, 1/1907 ř. z, a úk, Č, 89/1920 Sb. 
z, a n. Oba odvolatelé broF dále proti ná,zoru soudu prvé stolice, že 
není rozhodující, že žalobce nepodal odvolání proti výměru z 28, pro
since 1932 a že s,j nestěžoval na výJměr z 20. červe'nce 1929, Má-Ii se 
zjtstiti zda se žalobce tím, že nepodal opravných prostředků protí oněm 
výměr6m, dopu'stil nějakého zavinění, nebo aspoň spoluzavinění na škodě 
jemu způsobené, jest pMřebí zkoumati', jaký výsledek by jeho opra\"ne 
prostředky měly podl'e z<'lkonných pIedpi'sů, poněvadi nelze spatřovati 
zavinění a,ni nedbalost v tom, ž·e se nepodá opravný pmstředek zřejmě 
bezd,ůvodný, Nelze souMasiti s názorem vedleJší inter\"enienlky, že již 
to', že nebyly podány opmvné prostředky, pů,sobí bud' ztr~tu nilrok,~ 
nebo aspoň slJloluvinu pošikmeného. Bylo-Ii žalované dmistvD a ved'l'cjSI 
intervenientka přesvědčena, že opravný prostředek měl býti; podi'ln, ježto 
by mél úspěch, mohla jej sama podati, l' to Em spíše, že ona byla po
vi<nna k poji!šfo,vací přihl'ášce, kdežto žalobce byl k ní jen oprávněn. 
Soud prvé stolke správně uvádí, že odvolá;níi p,roti v'ýn1Jěm z 28, pro
si'nce 1932 nemohi'o miti úspěchu hledkna ustanovení § 5, ods!' 5, zák. 
o pens, pOlj. Odvol,atelé nebrojÍ> proti zjištění, r,ozsuld!ku, že II žalobce 
byla invalidita jí'ž 28, března 1932, Jeho odvoh'ní ani jiný opravný pro
střede,k proti dotčenému v)'mém nemohly míti úspěch i, z důvodu usta
novení § 12, odsl, I, zák o' pens" poj, Č. 26/1929 Sb, z. a n., že se p!'i 
opo'zděné přihlá,šce zapode do čekací doby podle § 16 nejvýše 12 me
sí'cŮ. Odvolatelky nebrají proti tvrzení, rozsudku" že bylo podle obsahu 
slJlisu pensi~lního ústa,vu započteno žalobci po zmšení dodatečného po
jištěni od 1. května 1926 do 30., června 1929 pouze 40 pHspěvkovýc'h 
m;ěsÍ'Ců, I když by ludíž opravné prostředky měly úspěch, mohlo býti 
žal<obci započteno do čekací doby jen 12 měsků, t",kže by žalobce ne
dosáhl čekací doby 60 mésícl! podle § 16 pro opozděnost přihlášek 
Dúvod pozbyti žalobcova ná,roku na pensijní důchod není proto v tom, 
že nepodal opravné pmstředky proti výměrům Všeobecného pensijníh0 
ústavu v B" nýbrž v tom, že nebyly "čas podány přilhlášky k pensij
nímu pojištěnI, Z těchže dů'voc!ů nelze spatřovati žalobcovo zavinění 
v tom, že proti dodatečnémlll přihlá'šení s datem od L května 1926 a 
proti výměrům ze 7. dubna 1933, jímž mu nebyl přiznán invalidní dů
chod, n'epodalopravné pwS'tředlky, a není mezi touto skU'tečno'sm a po
zhytím námku na pensi'jní důchod pří6nná spojitost. Odvol<'lní se ve
dl,ejší intervenientky na ustanovenÍ' §§ 115 a 117 zák, o pen'$', poj, není 
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případné, poněvadž žalobce pro nedosažení čekací doby podle § 16 řeč. 
zák. nemá nárok na ínvalidní nebo starohní dllchod podle uvedeného 
z"kona. Zalov<ťný zaměstnavatel nedokázal, ž·e žalobce bere od o,střední 
sociální pojišťovny důchod. Zprávou dotčeného ústavu ze dne 6. dubna 
1936 jest zjištěno, že žalobce byl u· ní pojištěn do 30. června 19·29. Není 
správný názor zastávaný v odvolání, že ža,lobce podléhal podle zák. 
č. 1/1907 ř. z. resp. Č. 89/1920 Sb. z. a n. pensijnímu· ,po'jištění ipso 
iure. Žalobcovo zaměstnání u žalovaného nespadá do dloby, kdy byla 
zavedena povirlinost zaměstnavatele přihl>ásiti svého zaměstnance k ,pen
sijnímu pojištění' novel-ou č. 138/1914 ř. z. Podle vedlejší intervenie.n-tky 
jest tento názor tlesprávný proto, že nastala jednak změna § 73 vlá·d
ním nařízením, jež nemů.že odporova-ti zákonu, jednak že jde o předpis 
předcházející zákonu č. 891/1920 Sb. z. a .n. Novel-ouč. 138/1914 ř. z. 
nebyl však změněn zá>kon č. 89/1920 Sb. z. a n., n'ýbrž zákon č. 1/1907 
ř. z. Ustanovení § 73 zák. o pens. poj. Č. 1/1907 ř. z. ve změní vlád. 
na·ř. Č. 138/1914 ř. z. jest mmáváno judikaturou nejvyššího soudu Z'l 

platné a sbčí v té příčině ukázati na rozh. Č. 2150,6711,6880, 8995, 
9576, 9535, 9880 Sb. n. s. Nesprávný jest i n<tzor vedlej:š.i intervenientky, 
že se tříletá proml,čecí lhůta poča],a oU žalobce dnem 16. května 1929, 
ježto v době pod,á:ní přihlášky dne 15. května 1929 byly prý mu známy 
takové okolnosti, z nichž mohl důvodně u:suzovMi na odpovědnos.t 
určité osab-y a též na výši škody, jež mu vznikl'a nepodáním pensijní 
přůhláš,ky před 15. květnem 1929. Žalobce se domáJhá náhrady škody 
pro nepřiznání, invaHdního důchodu. Ža,l'Obce se stal ilnV'a1idinÍl.m tep:rve 
koncem roku 1932.. Moh.l-li žalobce roku 1929 znáti o'sobu, která mu je 
odpovědna za škodu vzniklou nepřihlášení:m k pensijnímu poji·štěni, ne
mohl před počátkem invalidity věděti, zda a v jaké výši škoda mu 
vznikn·e. Soud prvé stolice urč>uje proto.s,prái.nn.ě po.čátek promlčec;, lhůty 
od domčení výměru ze 7. dubna 1933, jímž byla žalobco-va žádost za 
invalidn,í důchod zamítnuta. Žalovaný zaměstnavatel neprávem brojí 
,proti přiznání nwhrady za sltátn! příspěvek za dobu váleonou a pouka.
zuj.e s·e na správné odůvodněn·í prvého soudu. Žalované tvrdí 'konečně 
v odvolání, že neo.dpovídá žal'obci za 1il<odu rukou spole'čnou a nedílnou 
s ostatnfmi zaměstnavateli. K sprá'.Cným důvodům v napad'eném roz
sudku uvedeným ·se hledíc na námi,nky vytčené v odvolání uvádí ještě 
to,to: Žalované dru~stvo pOll'ka~uje n" to, že žalobce dostával v době, 
kdy byl v jeho ·službách, dal,eko méně, než později dostával od. kura
toria. Avšak výše invaHdní:ho d.ů-chodu se neřídí podle výše pta·tu, nýbrž 
zvyšmcac.f částky se wrou1í podle tříd a pod:le počtu pří'spěvkových mč
síců (§ 21 zák. o pens. poj.), při č"mž se platy pro jednotlivé třídy 
stanovené p,ůběhem doby měni'ly. Při určení výše invalidního důchodu 
je přihEi:eti též k ustanovením §§ 177 a násl. zák. o pens. poj. Z toho 
jest patrno, že podí,1 na škodě, který zavinil ža+ovaný a který zavinila 
vedlejší intervenilentka, nelzemči,ti a žal'ovaný sáJm takový podí.l "ni 
v odvolání neurčuje. SOIud prvé stolice proto správně usoudil, že pro 
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d~lení škody není v záJkon,ě opory, a pr.ávem uzna.lr na solidárnost zá
vaZilw,. 

Ne j vy Š š í s o -ll d uložil dovolacímu soudu další jednán,í. a nové 
rozhodnutí. 

D ů vod y: 

V sou'zen",m sporu o náhradu škody vzniklé žalobci tím. že nebyl 
žalovaným družsivem přihláJšen včas k pensijnímu poji·štění podle zá
konů Č. 89/20 Sb. z. a n. a č. 26/29 Sb. z. a n., jest řešiti otázklll pen
sijní povinnosti žalobcovy jedině podle dnuhu a způ·sobu práce, .konané 
jím v zaměstnání u' žalovaného družstva. Pro rozhodnuti Sporu bylo 
tudíž jedině rozhodující zjištěni o tom, jaké práce žalobce konal, nebylo 
však Heba zjišťovati, zda Všeobecný pensi'jní ústav, úřadovna A vB., 
přijímal, či odmí:tal přihlášky divadelního p,,"sonálu k pensijnímu po
jištění podle zákona Č. 89/20 Sb. z. a n., ježto v tomto sporu nezáleží 
vůbec na tom, zda Všeobecný pensijní ústav pokládal divadelní personál 
za zaměstnwnce poji1stné povinnosti' podléhajíd, čHi: nic. Nebylo proto 
ani potřebí, aJby byl připuštěn a proveden důkaz výsl,echem svědků Dr. 
N. a Dr. B. '0 tom, že tímto ústav·em nebyly p:ři>j.ímány přihlášky d:iva
delnílho personálu- k pensijn.ímu pojištěni. Zbytečný byl dále dukaz do
tazem -ll okre'Sní nemocenské :poji'šťovny v B. o tom, že žalobce pracoval 
t"ké v ma]j'rně a že byl i"ko malíř přihláš.en i k . sociálnímu pojištění·, 
ježto by z přihlášky k tomulo pojištění vyplývalo jen, že žal'obce byl 
přihlášen k tomuto poji'štění jako malíř, nilkoli však, že kotlal pr<<ce 
v malí,rně. Jinak se však odvo.Iací soud obíral tímto tvrzením žalovaného 
družstva a učinÍ'! samostatná zji!štění o dmhu a zpúsobu pracf. žalobcem 
konaných. Nebylo ani dovoleno, wby odvolací 'Soud provedl znalecký 
důka·z o lom, že žalobce j~ko vrchní osvětlova·č ne:l<onal práce převážně 
du'ševní, nýbrž manuální, ježto úsudek o povaze jeho prací byl otá",kou 
právní, jejíž rozřešení náleží soudu, nikoli- znalci, 

Od.vol"cí soucl právem usoud,u ze slkutkových zjištěni o druhu a 2ipů
sobu žalobcova zamě'StnáJní, že šIlO 'll něho o· práce převážně duševní, 
a stačí odk{tzati dovoláJn;í: na odůvod""ění' napadeného rozsud.Jm., které 
dovolací soud schvaluJje. Nezál,eŽÍ' na tom, že žalobce podléhal jako vrchní 
osvětlovač dozoru režiséra, neboť tím netlí vyloučeno, že při své vlastní 
prki vrchního osvětlovače byl převážné duševně činný, když konečnou 
práci sám pmváděl a řídiL Bylo-li zjištěno, že žalobce pečoval nejen 
o nsvětlení jeviště, ale i hledlilště a všech místností divwdla, že se ·st"ral 
o opatření v'eške'rého osvětlovacího inventáře, že byl odpovědný za jeho 
sklad, ž·e byl též odpověden za dodržo'vání .regul:ativu mě·stSiké elek
trárny a ž·e bylo jehlO povinností zkoumati, zda daná mll nařízení odpo
vídají ·tomuto regulativu, nelze pokl,ádati žalobce ani za pouhého mon
téra při osvětlení divadl'a, ani za předního dělníka mezi zaměslnan.ci 
k osv,ětlování divadla určenými. Bylo proto jak podl,e zákona Č. 89/1920 
Sb. z. a n., tak podl:e zákona Č. 26/1:929 Sb. z. a n. žalovatlé drlllžstvo 
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povinno přihlá,siti žalobce k penSIjmmU pojištěnL Opominutí této při
hMšiky jest jeho výhrad-ným zavin.ěním, jak dovodil nejvyšší soud v rOZ
hodnutíč. 12894 Sb. n. s., k -němuž stačí' pro struónost odkáza.ti. Nel'zi" 
tuldíž za n,",sfedky opomi'nutí žalovaného dmžstva čin-Hi odpověcln:ým 
žalobce proto, že se sim k tomuto pen'sijnímu pojištěni nepřihlásiL Ne
byl-li povinen přihlásiti se k pensijním.Je pojištěni, nebyl, a,ni povinen, 
aby v říiZení správním .uplatňoval, svou poji'stnoU' povinnost, když výměr 
'O ní byl zmšen, a a'ty se domihail' nMoku na invalidní dúchod, když 
byl zamí,tnu'! nositelem pensi'jního poj i'štěn í prá:v'ě z toho důvodu, že 
žal'Obce ,nezí,s:kaf dostatečný počet pří'spěvkových mě'síců. I když žalobce 
nezískal dostatečný počet příspěvkových měsí,ců podle § 16 zák. č. 16/ 
1929 Sb. z. a n. zaviněním několika zaměstnavatelů, jest žalobní nárok 
na náhradu škody proti žalovanému dmžstvu plně odiůvodněn, ježto 
vškhni odpovídají soHdámné, jak dovodil nejvyšší soud v rozhodnutí 
Č. 14930 Sb. n. s., k němu'ž se 'Odka'zuje. Co do dŮ'vodu žalobníh,o ná
ro:ku není tudi'ž dovo}iánídJůvodné. 

JinaM jest tomu 00 do výše žalobního nároku. Žalované dru'žstvo 
u,platni,l,o, že žalobce zí,skal' nárok na invalidní důchod podle § 17 zák. 
o pen$. poj., ježto nutno přihlížeti i k měsícům, v kterých hyl přihlášen 
k sociálnímu pojištění, je proto přihlédnouti k ustanovením vlád. naL 
ze dne 30. června 1937, č. 173 Sb. z. a n. 'O použití, převodních č"stek 
podl,e vládního nařízení o převodní.ch čá,stbch a početních podlkladech 
ús,tředn'í ,sociální p.ojišťovny u nosi'leI-ů pen,sijního po'jištění, ze dne 18. 
února, 1937, Č. 23 Sb. z. a n., které si oe podle § 5 nabylo účinno.sti dnem 
vyhlášení, t. j. dnem 8. července 1937, aje vztah~* se i na právn,! po
méry vzniklé po 31. prosinci 1928, a kterého proto jako velíciho usta
novení .o použiti převodníoh č",stek jest dMU v ka~dém období sporu, 
tudí'ž i v řízení dovoh~cím, třebaže nižší soudy ještě nemohly ho použíti. 
Bude proto nutno nyní p'ři výp.očtu škody žal,obci opomi11lll'tím žalova
ného dmhtva způ.sobené zji'stiti, v jaké míře bylo použi,t'O přeV'odni 
č",stky ze sociálního pojišt~ní ve' pmspěoh žalobcův v pensi1ním po
jištění ve prospěch žalobcův v pensijním pojištění, a jaké účinky mělo 
toto pOUlžitú převodníč"stky pro nárok žalobcův na inva·lidní, důchod 
vůó Vš,eobecnému peonlsijnímu ús,t'lNU' v B., aby bylo lze posoudili, zda a 
v jaké míře se tím sní,žil žalobcův nárok na náhradu škody, jehož se 
žalob-cena žalovaném clomáhá. Poněvadž se odvol'ací soud ža,llobním 
nárokem po této stránce ještě neobíral, sc)rá'zejí potřebná zji,šl-ění, aby 
dovolaJcí soud mohl rozh'OdnDuti ,o výši žalobního nároku, a jes,t dů
vodná výtka neúplno,sti odvolacího ří'zení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.), kterou 
dovolání činilo proto, že nebyl učiněn dotaz II Všeobecného, pensijního 
ústavu, úřadovna A v B., o připočtení měsíců sociálního pojištění k pří
"pě\"kovým měsícům v poji;štění pen,sijním. Bylo proto dovol,trní v tomto 
rozsahu vyhověno, napadený rozsudek zrušen a 'Odvolacímu soudu ulo
ženo, aby doplně řízení zjisHl, jak bylo použito převodní částky ze '0-
ciállního p'Ojištění žalobcova pro jeho důchod invalidní, a výši tohoto 
žalobcova důchodu p'0dle nového početního podkladu pro vypočítání 

I 
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výše invalidního dúchodu podle, vlá(~. n,aL Č. 173/37 ,Sb. z~." "; a a~~ 
podle výsledků skutkovych z]lstem ucmenych v cloplnenem nZťlll o ve CI 
znovu rozhodl. 

čís, 16555, 

Zákon o dělení dědictví při rolnických usedlostech střední velikosti 
Č, 68/1908 čes, z, z. 

I když jsou tu co do výměry usedlostí ~ výše jejího čis~éh.o k~tastrál
nfho výnosu předpoklady §, 1, uv~d. z~., Je p~o I??~~ent, ~da Jes! po
zůstalost projednati podle re-:eneho zakona dule~ltá ! s~~e.cn~st, ze. by 
přejímatel po případě neobstal pro stav usedlosti vy,zaduJlcl nák1ad11ych 
investic. 

Vůdčí zásadou pro určení hodnoty statku je přiměřený ohled na pře-
jintatelovy zájmy tak, aby m,ohl dobře ob~ti~ ani~ je př~ t~m soud vázán 
odhadem znalců a vyjádřentm obce nebo Jmych ucastmku. 

Ustanovení že přejímací cena nesmí býti menší než 70násobek daně 
pozemkové a 60násob,,,, daně čif1Žovní (§§ 12, odst. 2, 17 zák. Č. 52/ 
1889, čl, III zák. č. 49/1881, min, sprav. č. 18/1884 a § 13 č. 17/1882 
ř. z.) neplatí, určil-Ii soud přejintáci cenu po vykonaném odhadu. 

Ustanoveni § 13, odst. 2, zák. Č. 68/1908 čes, z. z. se týká jen v)'
počtu povinného dílu a neomezuje soud při určení přejintaci ceny 
usedlosti. 

(Rmh. ze dne 7. prosince 1037, R I 373/37.) 

Srov. mzh. Č. 2611 Sb. n. s. 

Do pozů.stalosti zůstavitele Josefa R., zemřelého dne 29. června 1935, 
patřil obytný dům mllýn č. p. 1 ve V. a obytný dům č. p. 107 s pozemky, 
zapsanýmí ve vložce č. 1 poz. lmihy pro kat. území V., dále pozemky za
ps,mé ve vl. Č. 292 téhož kat. území, a konečn~ obytný, důl:' Č. p. 32 
s hospodářskými budovamI a pozemky, zapsane ve vlozce c. 32 poz: 
knihy pro kat. území O. pozůstalostní soud prohlásIlknIho~m 
těleso zapsané ve vložce Č. I kat. 'území V., pozemky zapsané ve vlozce 
Č. 32 kat. území O., vyjímaje obytný dům Č. p. 32 se stav. parcelou Č. 13 
za statek střední, velikosti ve smyslu zákona ze dne 7. ,srpna 1908, Č. 138 
čes. z. z. a ustanovil jeho přejímací cenu částkou 60.000 Kč. D ů vod}' 
Z uvedeného pozŮ'stalostního jmění se před,em vylučuje obytný d~m 
Č. p. 32 v O., poněvadž. byl v době z~S'~avitdo".,: ú?,rtí zcela pronapt 
a neslouží ani v normální,ch letech zemedelskym ucelum. OstatnI, do 1'0·
zů'stalosti patřicí nernovito,s;ti, ob'sahují podle posudku soudního ~nalce 
z oboru zeměděl'ství 61.000 'nY orné ,půdy, 7.0.000 m' pro pki a 21.707 m' 
neplodné půdy, celkem tedy 15 hekta:ů, 27 arů ~,7 ,:,'. V ~en 7ů,stavi
telova úmrtí bylo,na statku vedle nu:tneho hospodarskeho zafllzenI 5 krav 
a jedno tele. Koně při soupi'su; jmění na st"tkll zjištění nebyli majetkem 
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zůst~vitele, nýbrž p~tří zůstavitelovu synu Adolfu R, bylo jich však zá
roven. v zůsta~ltelove ho.spodáJřství užíváno. Tvrdí-li dědičky Em,ma T. a 
Arnostka ~., ;:e uvedeny stav dobytka, totiž 5 krav a jedno tele nestačí 
k ~?sp?darenl na st~tk~" stačí ukázati na posudek s0u,dn,ho zn'alce že 
k r~.dlnemu hospodmem na statkiu patří ještě jeden p,;r koní nebo ;ol'Ů' 
kten.laJktrcky na statku byli. Ní,zký stav dobytka v ·době zústavitelov~ 
U1~rtJ J?st

v 

do~tatečně vysvětlen všeobecnou, tedy i ,soudu známou sku
tecnostI, ze .Ieta 1934 a 1935 byl'a pro zemědělství' neúrodná a že vše
obe.~ne .rol·mka pro nedostatek píce nutila k sní,ženÍ; stavu dobytka. Také 
d~l!sl ~a,~utka uv~~~ntch děd;č"k týkajíd se toho, že statek pro země
delstvl n,IC nev)"n~sl, jest vyvracena výsledky konaného šetření, z·ejména 
posudkem soudmh? znalce, neboť prodejem mléka a m,;sla bylo v po
?Iedmm roc~ d~sazeno 6.000 Kč. Obilí lJylo prodáno 17 q. Tento výnos 
je s:ce po~erne nepatrný,. ~utn'o v~~k uvážiti jednak neúrodu, jednak 
to, .ze ;: vyn?:su:t~t~u byl,' zlven'! tez dva koně, kteří zůstaviteli a jeho 
rodl'n;ny~ pnslIUSmku?, um?~ňoval'io vedlejšf. příjem provozováním po
vozmctvl. Povozmctvl vynaselo zu,sltavI.tel,1 po phpadě jeho synovi 
Adollu R podle u~án~ předzvědné o,soby Anny R. wkw 1934 4.80.0 Kč, 
mIm .1.~35 4.5?O Ke. Ze :olní'k z hospodářských důvodů provozuje jako 
vedlejsl P?::olam P?'vo~mctví, nen.< n.i,c zvláštn,j,ho v zemědělství, zejména 
ne ve ~zdejsl uhelne ,pil!nVI, naopak jest to samozřejmé. Také tato vše
oteme a tedy :ak~ soudu z,námá skuteonost byla potvrzena soudním 
znalcem. Obytny dum Č. p. 107 ve V., patřící ke knihovnímu: tělesu za
psanému ;e v!ožce Č •• I poz. knihy pro kat. území V., byl v době zůsta
~Itelova Ut;'TÍ1. pronajat. Nutn'c však se přizpůsobi,ti náwru Adolfa R, 
ze 'onen dum l~st u;rčen jwko byt pro výměnkáře a že bude-U potřebí, 
~utde, nutno "naJe-mnl' s,mlouvy· zrušiti. Z toho, že zŮlsta'Vi~'e,1 pJ'ed ,sv)rm 
umrhm~emel pro ?otčenou budovu z rodinných důvodů potřebu, nelze 
soudlÍ1, z~ nem mcen.a k zemědělský;m účelům. Bylo by nehospodámé 
nechati jel ~eo:by~l:eny pome pr?to, že ho toho času neměllP'otřebí jako 
byt~ ,~ro vymenk.are. Konečně J.est pouk"zati na nepříjemnou situaci 
wlmku v posleclmch letech, klera rolníka přímo nutí vyu,ží,ti každé mož
'~osy ~ dos.až:"ni další,?o příjmu. Zůstavit'elův pfíjem se pod'!e konaného 
s~tre~, skla?a: .z rol'~~:ctví vynášejícího mčn,ě 10.220. Kč 50 h, z povoz
mctvI, j~hoz vy'nos cml 4.570 Kč a z nájemného za obytné mí,stno,sti 
5.310 K~. ~ toho pl)"TI':, že zemědělství bylo hlavním zdrojem zů,stavi
telo~a vydellku, neboť jest Iwáži<ti, že potřeby zůs,tavitelovy domácnosti 
(~:lek~, ma~lo, :~:oulka, brambory, maso il!td.) byly hraZeny z hospo
?,~rstvl, takze p~'lem, z hospodářství jest ještě v'ětší, kdežto uvedené 
c;astky.z povozmctví a z pronajím,;n'í místno,sH jsou pHjmy hr.ubé, takže 
cI'sty zl,sk z mch jest ve s:ku,tečnosti mnohem ni,žšL Z taho ilJ.Z posudku 

. ~tarosty.obce J. a slyšeni důvěrníků vychází najevo, ~e zústavitele a 
Jeho ~ocl1'1]u nu.tno počítati k rol:nickému stavu a že hospodářství bylo 
hlavmm zdrolem zustavlt:lo':,a pří,imu. P~něv~džobytný dwm č. p. 32 
, O. se stav. p~rc. v dobe zustavltelova umrl! byl zoela pronajat a dle 
posudku soudn1'ho znalce all! v normálních ·letech není onoho domu 
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potřebí k provozování hospodářství, byla budova ze statku vylou·čena. 
Všechny o'statní nemovitosti, patlící clo pozůstalosti, tvoří však statek 
střední velikosti, Co se ttká přejímaoí ceny statlou, udali dúvě-rníd a 
starosta politické obce J. pů<vodně částku 105.600 Kč. Když pil!k byl 
ze statku vyloučen obytný dům č. p. 32 v O., který dle pos'udku soolld
nich znalců v oboru stavebnictví má cenu asi 85.000 Kč, stanovH soud 
přejímací cenu částkou 60..0.00 Kč a zakládá svoje rozhodnutí na po
sudku rolnické komory v B., starosty ohce J. a slyšení d<Ůvěrníků. Ze
jména z posudku rolnické komory v B. vychází najevo, že včíSí přejí
mací cenu nelze stanoviti bez ohr,ožení ho'spodář'ské existence přejí
matele pozůstalosti, který má vyplati,ti sourozencům a matce dědické 
podíly. Že z posudku soudtnich zn;alců oboru stavebnictví a zemědělství 
v»1plývá mnohem větší hodnota statku, je'st samozřejmé. Zrovna to všwk 
jest účel'em záJkona, aby se zabránilo rozdělení statku, což by mu,si.j,o 
bezpodmínečně n,astati, kd)"by byl přej;matel pozůstalosti povinen vy
platiti spoludědicům dědické podily podle faktické hodnoty statku. Na
opak zákon nařizuje, že zji'stil-lisoud, že nemovitost jest pokládati jako 
statek střední velikostí, má stil!noviti takovou přejmil!cícenu, aby pře
jimatel mohl obstáti. Se zřetelem na to ~ v dalšímwvážení, že na statku 
úznou ještě dluhy asi 13.000 Kč a, že přejimatel pozůstalosti má platiti 
i zna,čný převodní poplatek a vysoké útraty pro jednání pozústalosti, 
stanovil soud přejímací cenu částkou 60.000 Kč. Rek u r sn i S >0' U d 
na rekurs dědiček Emmy T. a Amošlky H. potvrdil nwpadené usnesenÍ. 
D ů vod y: V rekmsu zastávají stěžovatelky jednak stanovisko, že hos
podářstVÍ jest v tak bídném stavu, že jeho výnos nepostačuje k zúro
čení a umoření náJkladu asi kolem 27.000 Kč a k vy'p1a'cení d,ědkkých 
podíW, jednaJk chtě'jí mlli zjÍ'štěniU přejímací cenu ho'spodář,ství, která 
přesa,huje daleko možnost toho, co dědic jako přejimate! dvora jest sto 
plniti. že jele o děcličný statek (Erbhof) ve smyslu§ I zá!kona ze dne 
7. srpna 1908, Č. 68 'čes. Z. z. co do jeho velikosti a exilstenoní způso
bilosti, O' tom nemůže býti podle zjištění, zn,aldl vůbec pochybno,sti. Že 
dědi'čný statek jest s pozemky zapsa'nými ve vložkáoh 292 pro V. a 
č. 32 pro O. a ,s ho'spodMstvim Č. p. 1 ve V. hospodářskou jednotkou 
a že zejména i obytný dům Č. p. 107 \Oe V. jest součástí této hospo
dářské jednotky, to prvý soud poclle názoru rekursního soudu spráNně 
a dosta1ečně odÚvodnil. Dál'e jest číselně bezpečně za,ištěno, že hos
podMství bylo hlavním zdrojem zůstavitelový'ch příjmů. Také přejímací 
cena byla pod,le názoru rekmsního soudu prvým soudem zcel<a přimě
řeně a správně UTčena. Ocenění se stalo po odhadu, podle § 7 řeč. zák. 
a připojil-li se při tom prvý soud k úvahám obsaženým v posudku, lze 
to jen schvalovati, ježto tyto úvahy jsO,!] ve zjištěný'Oh skuteč:ných po
měrech od'Ílvodněny a opr"",něny. Tv,rzení v rekursu, ž·e prý dědíc sám 
uznal přejí<mil!CÍ cenu částkou 74.741 Kč, není v této formě správné. 
Neboť v podání ze dne 17. zMí 1936 oceňulje sice dědic odděleně výnos 
domuč. p. 107 ve V. 14.700 Kč, jeho prohlášení však vyvrcholují v onom 
podání tak, že se uznává přejímací cena celého dědičného statku (Erb-
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hof) toliko částkou 60.000 Kč. Rekurs;,i soud neměl podle toho co 
shora řečeno, podnětu ~aříditiopětné vyšetření okolností uplatňova,~ých 
v re.kmsu podle § 40 zak. č. 100/1931 Sb. z. a n., a bylo proto usnesení 
prveho soudu. potvrzeno. 

N e j v y Š š i s o ll' d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Dovolací stěžovatelky napadaji souhlasná usnesení nižších soudIi 
podle § 46, od,st. 2, .záik .. ze dne 19. čer"na 1931, Č. 100 Sb. z. a n. pro 
nezaJkonnost a pw zreJmy rozpor se spisy jednack votázce zdali v sou
zené~ případě jde vůbec o rolniokou usedl,ost střední ve1ik~sti ve smyslu 
§.1 .~ako?a ze dne 7. srpna 1908, Č. 68 čes. z. z., jednak v otázce mčení 
pr,ejlmac! ceny podle § 8 uvedeného zákona, leč neprávem. 

. :"čkoliv do~ol;ací s.těžovatelky nepopírají výměru. u.sedlosti a výši 
člsteh~ katast.ral,~!!ho. vynosu, převyšujídlto hran.ice v § 1 uved. zák. sta
novene, ,poklada!,1 prece v ,případě, o nějž jode, užUi záJkona O po'sloup
no~b do rolm~kych st,atků střední vdikosti za ne'Přípustné, poněvadž 
pry nel~e Lt~sahnouli učel,u zákona, 'ježto řádné hospodaře'ní na U'sed-
1'O~li ~yzadu!Je takových investic, že by k jeji<ch zítrokován:í, II umoření 
JCJlvynos nestaČI.!, a ~ytýkají zejména, že nižší soudy nepHhlédly k po
s~'9ku znalcovu, ze naklady na potř,ebné "pravy domu Č. p. I ve V. ve 
vysl 26.998 Kč nelze z výnosu hospodářství ani zúrokovati ani umořiti. 
~~ebaže tato otáz~a, je 9kutečně důl'eži,tá pro posouzení věci, jak uznáno 
tez ,v r,~zho.dnuh c. 2,611 Sb. n. s., nepochybily nižší soudy, pominuvše 
v. te pnčme ,zna,I~~ky. pO'8UI~ek, ježto znal'Cův n,;zor o' této otázce byl 
::reIme mylny, uvaz!-I! se: ze na příklad' 6% úrok z částky 26.998 Kč 
C1TI! I·en 1.619 Kč 88 h, ,normální hodnota sklizně však byla udána část
k?:L~, 22.000 Kč a hrubý výnos z mléka částkou 8.500·-9.000 Kč a ž;; 
mzsl. s~oudy bez o~P?m ?ovo:l,acích stěžovatelek zji,sWy, že příjem Z11-
stavltelu~ ze zeme~elstvl' po krytí ,potřeb jeho domácností' činil ještě 
1 0.22~ Kc 50 h, k~lm~ při~tou'Pi1, též pří:jmy z povoznictví a z pronájmu 
obytny~h O;ls.tnos;1. Predpl,s § 23 nesp. ří'Z. nebyl porušen ani, tím, že 
nebyl, pnpusten dukaz dotaz'em u berní správy v D. o vyměřovadch zá
k!adnach leL;nothvy~h da,ňových :předpisů, byla-li skutečná výše příimů 
zusta.v!telovy~h z ruznych oborů jeho zaměstnání (zemědělství, povoz
n:ctv! .a pronaJ;m místMsti) zji,štěna. čistý kalws!rální výnos usedlosti 
vsak I~ paJtmy, ze z:~~avy berního úřadu v D. ze dne 22. října 1935. 
TvrzenI d?vol~c!'ch stezovatelek, ž'e pozemky zaps,ané ve vlo'žce Č. 32 
pozťit;'k?ve km~y pro O. netvoří hospodářskou jednotku s pozemky za
psanyml ve ~Io:~e č. 1 poz:,mkové ,knihy V., od:poruje znaleckému po
sudku a nezalezl na tom, ze na pr"ním místě urvedené pozemky jsou 
vzdal,enyas! 15 mmut od dvora ve V., poněvadž tak nepatrná vzdál'eno&t 
hospodářskou jednot~u .neruší. Že také domu Č. p. 107 ve V., jenž jest 
určen Iako byt pro vymenkáře a byl' pronajat pouze proto, že toho času 
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nebylo ho potřebi pro účely mu vyhrazené, je třeba k normálnímu hos
podaření na statku, vyplývá z posudku znalcova. Neprávem poukazu] i 
tu dovolací stěžovatelky na ustanoveni. §§ 5 a 14 naříz(lni mini'sterstva 
spravedlnosti ze dne 28. února 1909, Č. 3 věstn., Theboť se zřeném k tomu, 
že kromě statku mohou býti v pozůstalosti ještě pozemky, o jejichž 
dědění platí zásady obecného práva, je radno, aby takové pozemky byly 
odděleny od knihovního těle's'a rolnického statku., stejně j<1k se dopo
ručuje, aby pozemky zapsané v různých vložkách byly slou'čeny v jedno 
knihovní těleso, náležejí-li k témuž sta,tku, což ovšem předpokládá, že 
tu není překážky podle knihovního práJva. Použití těchto ustanovení však 
má za předpoklad, že již bylo rozhodnuto o tom, kte·ré pozemky nulno 
pokládati za rolnioký statek střední velikosti a které k němu nenál:ežejí. 
Dospěly-li nižší soudy za tohoto staviU věcí k úsudku, že v souzeném 
přílpadě - vyjmou:c obytný dům Č. p. 32 a stavební parcel:u č. kat. 13., 
zapsanou ve vložce Č. 32 pro O., což není ud~no, jde o t<lkový 'stactek, 
nelze tvrditi, že se jejich rozhodnutí. přiči jasnému a nepochybnému 
znění zákona, jehož tu bylo použito. 

Bezdůvodné jsou také náJmj'(ky stěžovatelek proti u.rčení přejímací 
ceny statku. Ježto se účastníci o ni neshodli, bylo na soudě, aby ji sta
novi,l, vykonav Odhad malci, vyslechnu:v představenstvo obce a zúčast
něné, podl'e několikanásobného 6slého kat,astráln:ího výnosu podle 
svého nejlepšího uvážení tak, aby přejímatel mohl ohstáti. Z tohoto 
předpisu však plyme, že vůdčí zásadou pm určení hodnoty statku jest 
přiměřený ohled na zájmy přejimatel'.ovy twk, aby mohl dobře .obs>tátí, 
což soud nejsa vitún odhadem znalců an1 vyjádřením představenstva 
obce a účwstníků, ,posoudí podle svého nejlepšfho uvážení. Dovolací ,stě
žovatelky hájí nyní právní, názor, že byl, v souzenbm případě porušen 
veJíd předpi's § 12, .ods.l. 2, zákona ze .ctne 1. dubna 1889, Č. 52 ř, z., 
podlie něhož cena, za kter.ou hlavní dědic převezme statek podle usta
noveni tohoto z.áMona, nes'mi niljak býti menšÍ, než neJ'menší čálstka 
určená v čJiámku III z,;kona ze dne 7. června 1881, Č. 49 ř. z. a ve výnosu 
miní.sterstva, finamcí ze dne 25. ledua 1884, Č. 18 ř. z., pokud s'c týká 
v § 13 zákona ze dne 3. února 1882, Č. 17 ř. z" to:(iž než sedmde,sáti
násobná daň pozemková a šeÓlesátí:ná'sobná daň činžovnÍ. Ale i když 
toto ustanovení podle § 17 záJkona č. 52/1889 ř. z. nalbylo dnem 7. ledn·a 
1'909 účinnosU také v z·emi české sou'časněse záJkonem č. 68/1908 čes. 
z. z., nemohou dovolací stěžovatelky z toho nic vytěžiti, nehoť přezírají, 
že tato· ne:j,nižš'Í hranke přejímací ceny pOdl'e úvodu druhého odstavce 
§ 12 zák. Č. 52/1889 ř. z. neplatí lam,·kde sou d p a v y k o na n·é!m 
o d II a d u Ul r č i I cen u. V souladu s tím, je bké ustanoveni § 8 zá~ 
kona ,č. 68/1908 čes. z. z., neboť pro případ, že soud určí hodnotu 
statku, Theobsahu'je žádné omezeni zpwsobu naznačeného v § 12, odst. 2, 
",k. Č. 52/1889 ř. z. Zákon Č. 58/1908 čes. z. z. pa:m<ltuje toUko v § 13, 
odst. 2, na nejnižší hranilci přejímací ceny, poku.ct upravuje výpočet PQ
viTh1tého dUu. I při tomto výpočtu je totiž hodn'Útu statku stano'venou 
podle § 8 vzíti za základ, alenikolív nižší hodnotu než částku, pOdl'e niž 
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se vyměřu.je státní poplatek za převod majelku. Ustanoveni § 13, odst. 2, 
zák. č. 68/1908 čes. z. z. může tak zavdati přič inu k doplněni povinnéhu 
díilu, neomezuje však soud .při určení přejímací ceny podle § 8 uv·ed. 
úk. Ukládá-Ii nařízení mini·seIstva spravedlnosti ze dJ>e 28. února 1909, 
Č. 3 věstn., soudům povinnost, aby nejnižši' hranice ceny, stanovená 
v § 13, odst. 3, záko,na pro výpočet povinného dUu, nebyla v žádném 
případě puštěna ze zřetele, nulno i tento předpis vztahovati Po,uze na 
případy, v nkhž jde o vyměření povinných dnů, anebo o po'suzování 
jejich zkrácení. Ježto tedy o,mezení v § 12, odst. 2, z"kona Č. 52/1889 
ř. Z., neplatí pro případ soudniho určení, hodnoty statku podle § 8 zák. 
č. 68/1908 čes. z. z. a pozůstalostn,i soud tuto· hodnO'tu ,stanovH sloutečně 
někoJ.ikanásobnou částkou čistého katastridního v~nosu, pH čemž má 
postupovati podle nejlepšího uvážení, nejde ani v tom směru, o nezá
konnost ve smys!učl. V Č. 1 zákona ze dlne 19. čerV1na 193-1, Č. 100 Sb. 
z. an., ani o zřejmý rozpor ·se spi.sy. 

čís. 16556. 
PO'řad práva. 
Nemůže-Ii žalobce v řízení O' zápůrčí žalobě (§ 523 obč. zák.) udati, 

jak veliká a která část sousedního pozemku patří k jehO' pO'zemku, jde 
o sporné a neznatelné hranice (§§ 85() a další O'bč. zák.) a .iest. zápůrčí 
žalobu odmítnouti pro nepřípustnost pO'řadu práva. 

(Rmh. ze dne 7. prosince 19307, R I 1372/37.) 

Srov. rozh. Č. 790, 2880 Sb. n. s. 

žalobci jsou vlastníky parcelo Č. kat. 3729/1 a Č. kat. 226 ve V. a 
žalovaná je vlastnicí pozemku Č. kat. 227 hraničícího s oběma uovedenými 
parcelami. Všechny uvedené tři par.cely patři;)' až do wku. 1918 témuž 
vl.astníka Tvrdíce, že žalovaná užívá jednaik části pa,cely Č. kat. 226, 
jednak části -parcely Č. kat. 3729/1, na které nyní ,staví svůj domek 
Č. p. 153 ve V., domáhají- se žalobci výroku, že žalované nepřísluší 
žádné právo na uvedených pozemcích žal.ohců Č. kat. 3729/1 a Č. 
kat. 226, pokud tento pozemek není zastavěn, z,ejména. ne právo, zasta,· 
věti část parcely Č. kat. 3729/1 domem č. p. 153, že žal'Ov,aná jest po
vinna ~držeti se dalšího jeji'ch užívání a stavhy na parcele Č. kat. 3729/1 
a odkliditi stavení, pO'loud -již na ní stojí .. Žalovaná n,a\'rhla odmítnutí 
žaloby pro ne;přílPuslnoSlt pořadu práva i zamí·lnutí žaloby, porpirajíc, 
že uží:vá pozemků patřídch žal·obcům a že na pozemku žalobců staví. 
S o udp I V é s t o, I i ce odmítl žalobu. pw nepřípulstnost pořadu práva. 
D ů vod y: Soud zjisti,! rnístním ohlediánílm, že parcela Č. kat. 227, ná
ležejíd žalované, hraničí na z"padní a severní straně s parcelou žalobcú 
č. kat. 3729/1 a na východní straJně s parcelou žalobců č.kat. 226. Na 
severní straně je hranice paJwely nespomá. Sporná jest však h.anice 
na straně západní, ježto žalobci' tvrdí, že žalovaná užívá čá.s!i parcely 
Č. kat. 3729/1, an prý domek č. p. 153, kte1rý po požáru byl znovu vy-
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stavěn, stojí a před po,žárem také u'ž stál zčásti též na parcele Č. kat. 
3729/1, kdežto žalovaná to popíd. J a k vel i k o u P I och II pa r
e e 1 y žal n v a -n á Ui Ž í, v á a z 3J s t a v·ě 1 a, n e ID, Ú' h o u Ž a
lob c i pře sn ě li' dat i. Dále jest sporná hranke na straně vý
chodní meú parcelou Č. kat. 227 a parc. Č. kat. 226, ježto ža,i,obci tvrdí, 
že dosud nezastavěná část pozemkw na východ od domku Č. p. 153 patři 
bud' celá, neb aspoň částečně k jejich paJrcele Č. kat. 226, což žalovaná 
rovněž popid. Z uvedeného zjištění i z přednesu stran jest patrno, že 
jde vlastně o spor pomezní, neboť žalobci se nedomilhají uz.nání vlast
nického práva k určité, v přírodě přesně ohraničené části pozemku, a ani 
v žalobě, an';, při mí,stním ohledání nemohli udati, jiak velikou č<ist její 
parcely si žalovaná osobuje. Jde lu proto o sporné hranice, jejichž zii'š
tění se však děje podle § 850 obč. zák. v řízení nesporném, takže jest 
pořad práva vyloučen, dokud v nesporném říze·ní nebylo zji'štěno, zda 
cena spomé plo'chy jest vyšší než 100 Kč. O d v O' I a c í s ou d u·lo·žil 
soudtv pIvé slolice, aby jednalo žalobě ve věci samé a znovtv rozhodl. 
D ů vod y: Z žalobn.í. žádos·tj a jej doli,čujídho žal'Úbnílho tvrzení vy
plývá, že jde o žalobu zápŮirčí podle § 523 obč. zák., neboť žalo·bci tvrdí, 
že jsou neomezen~mi vla.stníky dotčených parcel, zejména jejich diiloŮ, 
k nimiž si prý ža,I'nva'ná, ,Qtsobuje UŽÍ'va:CÍ, ,právo nebo služebnost Um, že 
č"st parcely č. kat. 3729/1 v pruhu asil 3 metrů resp. na ploše 5 až 6 m' 
zastavuje resp. volné části ,s'tavební parcely Č. kat. 226 až k stavení ža
lobců uŽí'vá. Od toho ža;lobního tvrzení ovšem je nutno přesně rozlišo
vatí, jak~m z:púsobem, zejména zd~ dostatečně určítě označiM a proká
zali ža,lobci svoje vla'stnické právo, to j.est zda úplně prostorově ohra
ničili, svůj tvrzený pozemkový majetek a zda bezvadně prokázali své 
vlastnictví. S nezda'rem průkazu. vl,astnktví padá i .negatomí illárok, 
k průlkazu vlastnictví pak je nu.tno dolkázatí právo k úseku přesně ohra
ni'čenému. Ža.lobnl žádání srn-Mnje k tomu, aby se ža·lovaná zdržela dal
ších mšebnÍ'Ch činú, a nastaly-Ii mšením změny, aby vše uvedl,ado pře
dešlého stavu (§ 346 obč. zák.). již z toho vyplývá, že žalující straně 
nejde o úpra·vu hranic podle § 850 obě. zák, a že by takovýmto nzením, 
ať jejich původní obnovou, či dle stavu poslední držby, či dle sl'UišnéhO' 
uváženi soudcovského, nebyl vyčerpim žalobni nárok a nebyl'Y odlkli!zeny 
sporné o.t"zky, o' něž jde v sowzené věci a k jejíchž odk]jození je právě 
určen souzený s'P0r. Jádro ,spom leží. .přece nejen v otázce, zda sporný 
pruh, - k němuž tvrdí žalobci vlastnické právo, a žalova:ná paJk na
mítá mimo vydržení, že vlastně leží. onen pmh v původní hranici jejkh 
jí vl.a,stnioky paWdch pozemků -, skutečně patří žalobcům jako vl·a·st
níkům, nýbd i pro pří'Pad kl3Jdné ozlpovědi na první mí'slo ot<izkUl, zda 
ža.l1ované pHslu1ší k n.ěmU! UŽÍ'Va.CÍ: právo nebo služebunst, což ona musí 
především dokázati a nikoliv žalobci, že žalované takovéto právo, ne
pří,slu,šL Je tedy otázka, třebas mezi stranami sporná, kLIdy pro,bihají 
hraní·ce mezi jmenovanými pozemky, af se Už tato spornost mkládá ve 
sporno'sti hranic 'Původ'n·í·ch,či spornosti hr'auic v důsledku změn vy
držením, nikoliv otáz!koUl úpravy sporných, či neznatelných hraníc, nýbrž 
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jest ji poklá:d,ati za předl1Tčující otázktt pro rozhodnutí zápůrčí<ho sporu. 
Nutno ji proto jalko předurčující otázku rozhodnouti ve sporném řízeni 
a nikoli'v oásunouti na kolej řízení nesporného. Z toho, že žalobci ne
udali na mí'slě úplně přesnou výměru zastavěné plochy pozemkové par
cely č. kat. 3729/1 a že nemohJ,i tvrditi, až kam je plocha na východ 
od domku č. p. 153 jeji!ch vlastnidvím jako součást pozemku č. k. 226 
(tvrdí však, že jim patří aspoň část), nelze usuzovati, že jde o spor 
pomezní, neboť i žaloba petítomí se domáhá z'jištění hranice, ovšem 
s trvalým vyřízením s!porných otázek sousedských. Pokud ovšem žalobci 
nepopsali svoje vlastnické pozemky jako určitě v přírodě ohra<n-ičený 
prostor a pokud i žalobní, žádání neozn<l!č-uje v té příčině nárok žalobců 
určitě a jasně, zejména co do rozsahu vykona-telnosti, jest to ovšem 
zá,v"da materiálního práva, o níž tu nellze rozhodova-ti. 

N e j vy Š š í s o II d obnovi,l usnesení soudu prvé stolice. 

o ů vod y: 

DovolacÍ soud neschrvallll1je názor rekursního soudlu, že v souzeném 
případě nejde o úpravu hranic podle §§ 850 a násl.obč. zák. Již ztaho, 
že žalobci nemohU anÍ v žalobě, ani při mí'stním oMedá,ní' přesně ozna
čiti, jak veliká a kteráčás! pozemků žalov<l!né strany patří k jejkh po
zemkům č. kat. 3729/1 resljl. č. kat. 226, vypl'ývá, že jde skutečně 
o sporné a n-e1!natelné hranke p<l!roel Č. kat. 3729/1 a domů č. p. 153· 
a 154 ve V., kteréžto nemovitosti, jak jest nesporno, náleždy až do roku 
1918 týmž vlastníkům. Jde tedy o typický případ, jaJký má na mysli 
§ 851 ob". zák., a jejž jest nutno vyříditi podl'e §§ 851 a násl. obč. zák., 
v ,řúzenÍ' ne.spo'f1ném. 

Cís. 16557. 

Advokát, ustanoveny zástupcem Chudých (§§ 64 Č. 3, 66 a 67 c. ř. s.), 
jest oprávněn za předpokladů § 70 c. ř. s. samostatně vybrati a vlast
ním jménem exekucí vymáhati přímo na odpůrci odměnu a hotové 
výdaje, státem zatím nezaložené. Co do hotových výdajů, státem zatím 
nezapravených, může advokát jako zástupce chudých dáti soudu podnět 
k postupu podle § 134, odst. 2, jedno ř. 

Postup naznačený v §§ 104 a násl. jedno ř. se nevztahuje na vybl
rání odměny příslušící zástupci chudých. Soud nezkoumá z úřadu, zda 
odpůrci chudé strany přísluší proti chudé straně samé vzájemné pQhle
dávky, jež lze započísti podle § 70, odst. 2, C. ř. S. 

(RÚ'Zh. ze dne 7. prosince 1937, R I 1442/37.) 

Srov. rozh. č. 16288 Sb. n. s. 
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Dr. Miroslav Č., advokát v P., byl ve sporu Ck la 597/35 ustanoven 
F,rantišku K. zástupcem chudých. Ve sporu tom byla odpŮ'rkyně He
lena J. od'souzena k náhradě útrat odvol,adho řízeni 610 Kč 65 h. Na
vrhl proto jmenovaný advokát vlastním jménem, ahy mu byla k vymo
žení dotčené pohledá\Cky pov·ol,ena proti Hel,eně J. exekll'ce zaba,vením 
a přiká!zá!ním k vybrání jedné třetiny důchodů, které má povinná II svého 
zaměstnavatele Z., s omezením, že jí mu,sí zů'stati vol1ný roční důchod 
6.000 Kč. S o II do cP r v é s t o li c e vyhověl' návrhu. Rek ll' r sní 
s o u d zamítl exekuční návrh. D ů vod y: § 70, odst. 1, c. ř. s. usta
novuje, že byla-li odpůrci chll'dé strany "Iožena náhrada nákladů na 
rozepři, mohou býti náklady v § 64č. I " 5 c. ř. s. wveden~, od nichž 
chudá strana jest zatímně osvobozena, i odměna a výdaje advokáta usta
novooého pro chudou stmnu vybrány přímO' u odpúrce. Podle rozh. 
G. U. č. 2753 lze uvedenou odměnu a výdaje vybrati toliko podle §§ 104 
až 108 jedno ř., ježto popJ,atky advokáta ustanoveného Ipro chudou 
str.anu I}est pokládati za poplatlky podle § 104 č. I jedno ~. JeF~h vy~ 
možení jinou cestou než vybrán,ím pod],e §§ 104 až 108 Jedn. r. nenl· 
dovolenO'. . 

N e j v y Š š í' s o II cl obnovi,l u'snesení soudu prvé ,stolice. 

Důvody: 

Rozhodnutí vecl Z<l!V'SI na rozřešení O'tázky, zda advokát, zřízený 
chudé straně jako zá,stupce chudých (§§ 64 č. 3, 66 a 67 c. ř. s.), jest 
oprávněn k vymožení své odměny a svých výdajů tehdy, byla-li, oclpůrci 
chudé strany uložena náhrada nákladů sporu, přímým vedením eJ<ekuce 
proti podlehn.uvšímu odpůrci chudé strany, či zda může pouze žádati, 
ahy ony náJklady byly podle §§ 104 a násl. jedno řá!du u odpů,rce vy
brány (§ 70 c. ř. s.). Účelem ustanovení § 70 c. ř; s. bylo, ",by uspo
kO'jení útmtové pohledávky zá,stupce chudých bylo, zabezpečeno. K do
sažení tohoto účelu d<ivá zákon v § 70 c. ř. s. <l!dvO'kátu, jako zástulpci 
chudých oprávnění k samostatnému vybírání nákladů přímo u odpůrce 
(rozh. č. 16288 Sb. n. s.), což podle sprá"ného výkladu zn"mená, že 
advokát j<l!ko zástupce chudých má nejen výhradné opdvnění, aby tyto 
náklady za předpokladů v § 70 c. ř. s. stanovených vybral přímo li" od
půrce k úhradě svých výloh a odměny, nýbrž i že vlastním jménem jakO' 
str.ana může vykonávati právo formálně přisouzené jeho kHentu (chudé 
straně), že tudíž tyto náklady může u odpůrce také vymáhati" k jejich 
vymožení proti odpůrci vésti exekud: Postup v §§ 104 a násl. jedno ř. 
naznačený se vúbec nevztahuje na vybírání odměny zásÍJUljlci chudých 
příslušející. To plyne již z úvodu § 104 jedno ř., podle něhož toto usta
novení platí pro vymáhání poplatků, peněžitých pokut a jiných částek, 
o jejichž správné zaplacení musí býti pe·čováno z ú ř e dní povinnosti, 
a vysvítá také z předpisu č. 1 § 104, odst. 2, jedno ř., že s'em náležejí 
zvláště poplatky za chudou stranu napřed založené. Podle § 64 č. 5 
c. ř. s. hradí vš",k státní pokladna zatím jen p.o tře b 'll é hi o t o v é 
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v Ý 10 II Y zástupce chudých, nikoliv i jeho odměnu, takže tuto odměnu 
vůbec nelze v)'hrati podle § 104 jedno ř. V příči,ně hotových výloh zá
stupoe chudých nutno arci rozeznávati, zda byly ji'ž soudem za chudou 
stranu za,loženy, či' nikoliv. V prvním případě má význam pouze vybí
rání podle §§ 1.04 o násl. jedno ř., byla-li odpůrci chudé strany uložena 
nwhrada n,"kladů sporů, v dmhérn .případě, daktvd totiž tyto· náklady 
státem zatím ještě nebyly založeny, předpisuje § 134, odsl. 2, j,edn. ř., 
aby též částky nedoplatků a výdajů dosud nezapravené (§ 64 č. 5 C. 

ř. s.) by].y·od soudIl vyhrány přímo u odpůrce po "'púsobu v §§ 104 a 
násl. jedno ř. naznačeném, což }est odůvodněno právě tím, že zálstupce 
chudých podle § 64 Č. 5 t. ř. S. má nárok na ,náhradu. potřebných. ho
tových výloh vůčio státu .. Nel'ze proto poch)'bovatio tom, že právnf zá
stupce sice také v případě, že jde o vybrání hotových výdajů státem 
z"tímnezapravených, může soudu zavdati při·činu k postupu podle 
§ 134, ods!. 2, jedno ř., ale záslupoe chudých nemusí' tak činiti přes 
zdánlivě velíd zněnl tahoto mtanovení, poněvadž ustanovení § 7.0, 
odsl. 1, C. ř. S. o náhradě uvedených výloh jedná nejen poukazujíc na 
§ 64 č. 5 C. ř. s., nýbrž kromě toho samostatně a tytO' výdaje staví na 
roveň o·statním poplatkům advokáta jako zástupce chudých, to jest ze
jména jeho nároku na odměnu, j-iž lze vymáhati - jak shora vyloženo -
pou",e .přímou exekucí proti podlehnuvšímUl odpůrci. Prvý soud proto 
exekuonímu návrhu vymáhajícího věřitele pr,"vem vyhověl a bylo tudíž 
jeho usnesení odpovídajíd pfáV'nímu stavu věci obnoveno. K vývodům 
povínného ohsaženým v rekursui proti usnesení soudul prvé stoJice se 
jen ještě podotýká, že soud nemá z úřední moci zkoumati, zda povin
nému příslu,ší pmti chudé straně samé vzájemné pohledávky, jež podle 
§ 70, ods!. 2, C. ř. S. mohou býti započteny, a nutno jí proto ponechati 
na vůli, "by se svých vzá,jemných nároků vhodným způsobem domáhala 
na vym,rhajídm věřite],i. 

čís. 16558. 

Dlužnické úlevy nezaměstnaných (vlád. nař. 77/1936 Sb. z. a n.). 
Nezaměstnanými ve smyslu § 12, odst. 1, řeč. vlád. nař. jsou za ostat

ních předpokladů tam vytčených též osoby, jejichž pojmy se neztenčily 
důsledkem hospodářské krise, tedy i když také před hospodářskou krisí 
měli zaměstnáni stejně omezené nebo stejně střídavé, jako majl za hos
podářské krise, nebo je.iichž příjmy již dříve nestačily nas!ušnou výživu 
jejich a osob, které proti nim majl zákonný nárok na výživu. 

(Rol!h. ze dne 7. prosince 1937, R I 1445/37.) 

Povinná navrhla povolení odkladu dražby své nemovitosti, zapsané 
ve vložce č. 272 v R, na dobu po 30. červnu 1938, tvrdk, že je neza
městnanou podle vl<Í!d. nař. č. 77/1936 Sb. Z. a n. K odůvodnění návrhu 
přednes.]a, že koná již od n'}ku 1930 každoročně různé hospodářské 
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práce u různých rolniků v R, u nich,ž pravideln~ vypomáhá ph žňo~ých 
pracích, při mlácení a při jarní1ch polní?h prací-ch, že ~e. uchazela jwko 
nezaměstnaná u. zpwstředko·vatel,ny pface v M. o pfacI roku 1936 a 
po té hlásila svoji' nezaměstnanost u. obecni,~o .~řadu v R Z~'".'~s!nání 
zemědělské d,ěllnice jest hla-vním zdroj,cm jejl VyZlVy a doba jejlho za~ 
městnání po 28. červnUl 193~ činl dob? delší, než ,tři. měsice: Ex e
ku ční ·s o u d vyhověl n,"vrhu. D u vod y: AÓKOhv I vyslech~ 
Františka L., Marie L., Matěje L., Josefa. V., Františka M., Fran!ůška S. 
a Jana V. bylo zjištěno, že zaměstn·á,ní dlužnice u různých wlniků Je 
střídavé a nazýváno jimi jako příležItostné, ,přece podle názoru soudu 
podléhá její zaměstnáni nemocenskému pojištění. § 2 zák. Č. 221/:9:4 Sb. 
Z. a n. ve znění vyhl. min. soc. péče č: 185~192~ Sb. Z. ,a n. ?vadl, z,e ~e
mocenskému pojištění' podléhá takove zamestnam, ktere nenl vykonilv~no 
jalko vedlejší nebo přHežitost~é. P,odle vyjádřen!. starostY"ob~e a zpr~vy 
obecního úřadu v R jest zamestna"" dluzlllce P;I ~ospodarskych praclch 
hl,avním zdrojem j,ejí výživy:. tře.baže je yyko.n:~,"no nepr~vldelne a. to
liko v době pilných hospodarskych, p'r~cl. Dluznlce .se. svrm ~~emovlty~ 
majetkem je vázána na poměrně uzky Ok:UI~, v nem~ .~I muze ~"ed~l~ 
zaměstnání, a je proto zcela pochopllelne, ze doba jejlho zame~tnam 
je vždy velmi krátká a že trvá vždy několik dnfl a ně~dy ,pauz; pul ~ne 
nebo někonk hodin. Její zaměstnavatelé JSO'u vesmes drobm rolmcl, 
kteří zaměstnávání, cizích osob vyhledávají pouze v nutných případech 
a na dobu co možná nejkratší, takže dlužnke musí své zaměstnavatele 
střídati. Přes to však melze jeji zaměstnání pokládati za přileži.to,stné, 
neboť tu rozhoduje to, že u dlužnice jest výhf"dným zdraj,em VýŽI~y, 
a tudí,ž zaměstnáním hlavním a nikaHv tohko přHežitoslným. Dl,užmce 
sice sama hospodaří na I li ~orci po;;:mk~, ten pozemek VŠ";k, j.,,;~ jest 
zřejmé z jeho ,nepatrné v.ýn;ery, ~em?z~ ]1 po~k~tnouh.,nu.t.ne VY,ZlVY a 
nelze již proto pokladatJ je]1 zamestnam u rO"~lku ,z~ .pnl:,zltos~~e. nebo 
vedlejší. Nutno tudí-ž zkoumatI, zda ct.oha za-mestua,", dluzll1'ce CIlllfla.po 
28. únoru 1931 dobu alespoň tří' měsíců. Nevčftá-lí se do doby zamest
nání- počet pracovn.ích dní· li rolníka ~~na V. a Matěje L., kde její za
městnání jlest úplatou, za poskytnute jl potahy aneb nahrad~u. za pr~ .. 
nájem pozemků, ~akže tule:, do?u. zamě:stn~n~ nelze hodn?Úh jak'?, ~lac 
mezdní poměr a jilko zamestn"nl podleh,aJl'cl nemocenske,mu.;P?jlstem, 
činila doba zaměstnání dlužnice po 28. unom 1931, podlehapcl nemo~ 
censkému pojištění dobu ddší tři mě'sí'cŮ. Poněvadž dlužnice nema 
příjem, kt~rý by st~čj,j. na její sl'ušnou výživ~, je zat;'ěstná?a loUko s.tří
davě, ač se o práci u zpros.tředkovatelny puce uchazela, jest nezame·sl
n<!ll.Ou ve smyslu § 12, odsl. I: vlád. nař. č. 77/1936, S.b. Z. a ,n. B~f~ 
tudíž zkoumati, zda se nařízeny prodej nemovltosh tyka takovych V:,CI 
nemovitých, které slouží přím~o ukojov~ní při~ěře~ých, ,"ut?ých potr~b 
n.ezaměs,lnaného a osob, ktefe proh nemu map z"konny narok na vy
živu. Jak je z odhadního proto.kolu patm:o, Jest d01;nek dlužnice? dvou 
mí'stnostech, pokoje a kuchyne, kde dlulzn.lCe bydli sama se svy~ sy
nem, a lze jej proto pokládati za rodinný domek ve smyslu' § 5 C. 66/ 

1(12-
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1930 Sb. z. a n. Bylo tudíž náv'rhu povinné na odklad dražby vyhověno. 
Rek II r sní, s o u d zamítl návrh. D ů vod y: Předpokladem pm po
volení odkl,adu dra,žebního řízení podile vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n. 
je mimo. jiné hlavně to, že dlužník nemá zaměstnání. Jestliže prvý soud 
zfi,stH, že povinná bývá 'll> rolnílků Fmntiška L., Marie L., Matěje L., 
Josefa V., FrantIška M., Františka Š. a Jana V. každoročně zaměstnáll1a 
nepravidelně při polníoh a hospodáfskýoh pracích a že to zaměstnání 
jest hlavním zdrojem její výživy, je z výpovědí jmeno,vaných rolníků 
p~tmo, že povinná může tu,též práci' nadál,e konati jako dřív'e, a tj.istil-li 
dale, že povinná jiného zaméstnámí, podrobeného povinnému nemocoo
skému poji'štění, kromě zaměstnáll1í při trhání chmele po dobu 7 dní 
roku 1934, po dobu 5 dnů rolou 1935 a po dobu 11 dnů rokli 1936 nikdy 
neměla, pak nelze povinnou pokládati za nezaměstnanou podle § 12 
uved. vlád. nař., neboť nezaměstnaným podlle dotčeného ,ustanovení 
jest ten, kd.o ztratil dřívější zaměstnánÍ' a nemůže nabýti jiného za
městnání. Poněvadž v souzeném případě tomu lak není, posoudil prvý 
soud věc mylně p.o právní stránce, l<dyž povolil povinné straně odklad 
dražby. 

N e j vy Š š í s o u d ulohl rekursnímu soudu, aby .o rekursu vymá
hající věřitelky zn.ovu rOzhodl. 

D ů vod y: 

R;kursní soud vyhověi' rel<urw vymáhající věři,teliky jen proto, že 
vychazel z právního- názoru, že povinná Inení nezaměstnanou, ježto »ne
ztratila své dřívější zaměstnání«. Tento názo" je mylný. V souzené věci 
nejde o 10., zda povinná je nezaměstnaná podle odst. 2 § 12 vlád. naL 
č. 77/1936 Sb. z. a n., nýbrž zda jest nezaměstnaná podle jeho odst. 1. 
Kdežto ustanovení dmhého odstavce přiznává vlastnost nezaměstnaného 
lysickým osobám, provozujícím samostatnou výdělečnou činnost, jen za 
předpokl,adu, že Se musily vzdáti, své samostatné výdělečné činn.osti pro 
?,ospodářské poměry, nevyžaduje ust"novení prvniho odstavce, které 
Jedná o ,osobách podrobených povinnému nemocenskému pojištění., jako 
podmín,ku pro přiznán'i vlastnosti nezaměstnaného, že by se tyto osoby 
mwsíly vzdáti své výdělečné činnosti pro hospodářské poměry. Z toho 
plyne, že o'soby, o nichž je řeč v odst. 1 § 12 uved. vlád. naL, mají 
nárok na ochranu podle řečeného vládního nařízení - jsou-li ovšem 
u nkh splnény ostatní tam stanovené př,edpoklady -, i když se jejich 
příjmy důsledkem hospodářské krlsc neztenčily, tedy i když měly také 
dříve zaměstnání stejně omezené, nebo stejně střídavé jako nyní, nebo 
i když jejich příjem již dříve nestačil na slušnou výživu jejich a osob, 
které pr.oti nim maji zákonný nárok na výživu. Neobstojí tedy jediný 
,důvod, z něhož rekursní soud vyhověl rekursu vymáhající věřitelky. 
Ježto však reku'rs ten napadal usnesení soudlU ,prvé stolice také ještě 
s jiných hledisek, jimiž se rekursni s.oud prosvúj Odchylný právní názor 
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neobíral, bylo rozhodnuto, jak se uvádí ve vý"oku. Bude nyní na re
kmsnim soudě, aby o rekursu znovu rozhodl a při tom s,e vypořádal 
s osta,tními důvody v rekursu uplatněnými. 

čís. 16559. 

Jde-Jí o vadný knihovní .zápis (který zapsal kancelářský úřednik bez 
soudního usnesení, aby napravil pochybeni při původním .zápisu), nelze 
se domáhati pořadem práva jeho opravy, dokud nebylo vyvoláno roz
hodnuti knihovniho s01ldu podle § 104 knih. zák. po připadě dokud 
knihovní soud neodkázal některého z účastníků tohoto řizeni na pořad 
práva. 

Předpis § 104 knih. zák. jest veJiciho rázu. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1937, Rv I 2237/36.) 

Při zápisu knihovního usnesení okresního soudu v S. nebyl nedo
patřením zapisující kancelářské úř'ednice, přidělené listoV'nímu, zapsán 
na nemovitosti ve vložceč. 683 v M. soudem p.ovolený vklad přednosti 
postoupené nájemnímu a předkupnímu právu vloženému pro žalovaného 
Boři'voje M. před služebností bylu vloženou pro BoleslaV'aa MaJrii N. 
Poté bylo vl'oženo na téže nemovitosti zástavní právo pro pahledáv:ku 
žalující S. záložny 15.000 Kč s přis!. a knihov:n,i pře'CInos:t před dotčenou 
služebností bytu. Teprve po práv,ě uvedenýoh z';'plsech, když ono ne
dopatření vyšlo najevo, nařídili listov'ní sám bez soudního usneseni do
plnění opominutého vkl,adu knihovní přednosti postoupené n<ii'em:nímu 
a předkupnímu právu ža'lov"n"ho Bořivoje M., takže se uvedené právo 
žalovaného octlo před zástavním právem pro pohledávku žalujíd S. zá
I,ožny. Při exekuční dražbě zatížené nemovit.osti vydT"žila onu nemovi
tost spolužalovaná Bohumila M. a vloženo pro ni vl"stnické právo. 
Tvrdíc, že uflfedeným doda,tečným zápi'sem je dotčena ve svých pr<ivech, 
domáhá se žalující S. záložna žalobou zjištěni jehlO neplatností a ne
účinnosti na žalo'v"n'ých Bořivoji M. a Bohumile M. S o Ul d P r v é 
s t o líc e uznal stran Bo,řivoj e M. podle žal,oby a proti BohumHe M. 
žalobu z"mítL O d vol a c i s o u d na odvoláni žalo'vaného Bořivoje 
M. zamítl žalobu i stran něho. 

N e j vy Š š í s o u d zmši! z podnětu dovolá'ní ža,lobkyně rozsudky 
nižších soudů a řízení jim předcházejíd pro zmatečnost a žalo hu odmítl. 

Důvody: 

žaloba, o mz v souzené véd jde, není žalobou podle §§ 61 a násl. 
knih. zák., neboť navrhuje, aby byl prohlášen zmatečným a neúčinným 
z<Ípi,s, kt'erý o své újmě a bez soudn,ího nařízení dodatečně do po'zem
kové knihy z"psal kancelářský úředník, jenž bez ,soudního usnes,eni chtěl 
tímto zpúsóbem napravHi chybu, která sesta'la v původním zápisu. Při 
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opravě chyb v zápisech pozemkové knihy i,est postupovati podle § 104 
kníh. z';k., a to není-li tu návrh zúčastněných, z moci úřední (srov_ 
výnos mini,sterstva spravedl,nosti ze dn·e 26. října 1894, Č. 17410 m. v. 
Č. 40). Uvedené ustanovení jest velídho rázu a nelze od něho upustití 
vzhleóem na důl1ežitý význam a dosah knihovních z<ipísU. Proto nelze 
o opravách vadného knihovního zápisu rozhodovati pořadem práva, 
dokud nebylo vyvoláno u·snesení kn,ihovního soudu podle § 105 knih. 
zák. Řízení sporné by bylo v té příčině dopuštěno jen tehdy, kdyby 
knihovní soud odkázal některého z úč"slníků na pořad práva. Proto celé 
dos<lJvadni ři-zení musilo býti zrušeno jako zmatečné a žaloba odmí,tnuta. 

čís. 16560. 

Pořadí zákazu podle § 469 a) obč. zák.. že vlastník nemovitosti 
nesmí nakládati s předcháze.iicími hypotekami, poznamenaného při 
vkladu zástavního práva v pořadí poznámky zamýšleného zad1ui.ení 
(§ 53 knih. zák.), jest posuzovati podle doby podání knihovní žádosti 
o jeho poznamenání a nevztahuje se na dřívější postoupení přednosti 
pořadí. 

(Rozh. ze dne 7. prosínce 1937, R II 426/37.) 
:lI,"I,',"" .. ' If"a' " 

E:xcekUlční soud rozvJhuj'e nejvyšší' podáJní 1,102.1 "O Kč s přislu-šen-. 
stlvÍ,m za exekučně vydraženou nemovitost, pHkázal v prvním knihovní1m 
pořadí částkou 1,044.093 Kč 20 II Ústavu zástavních listům. M. spoři
telny v B. na jeho přihlášenou po.hledá\Oku z ďlwžnkh úpisů ze dne 
13. února 1932 a podle prohlášení postoulpení přednost, z,e dne 9. února 
19132. Odporu československého státu a C. banky nevyhověl. D ů
vod y: Uvedení hy-potekMní věřitelé podali odpor proti přikázá:1í 
Ostavu zástavních IiStll celé jím přihlášené pohlédávky v prv,ním knihov
ním pořadí aopí'raji jej o to, že původní pohledávky F-ckéspořitelny 
byly vymazány a v době poslupu 'Fž nee'xistovaly a že by ústav zástav
ních Hs(ů mohl upl1atňovati toto požadované pořadí jen v případě cesse, 
Žle však tato cesse nebyla provede,na, protože přednostní prohlášení ze 
dne 9. února 1932 nebylo podepsáno C. bankou a přednost byla po
stoupena jen před pohl,edávkou 270.000 Kč pod C 25 resp. C 43, a ni
koliv i s,tran pohledávky česko-slovenského -státu a C. banky. kterážto 
pohledávka nebyl,a konihovní vložen" a existovala jen v poznámce pořadí 
pro 300.000 Kč, a že pohledávka C. banky v pořadí poznámky byla 
vložena teprve dne 13. července 19'32, a to podle Hstiny ze dne 24. 
července 1931. Odporu nebyl10 vyhověno z těchto důvodů: Z výpisu 
pozemkové konihy vložky Č. 87 kitt. území Č. T.-B. a vloŽJky Č. 18 kat. 
území Č. T.-K. a z předložených, ,pozemkových knih a sbi!1ky lli'8tin 
Č. d. 81'3 z [okou 1932 ana základě prohlášení ze dne 9. února 1932 
o postlliPU přednosti zjis.til soud toto: Pro pohledávky F-oké spohtelny 
jest vloženo zástavní právo ve vložceč. 87 v po-řadí C 41 a 47 pro po-
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hledávku 180.000 Kč a dále pro úvěrové pohledávky pod C 42 240.000 
Kč, pod pol. C 43650.000 Kč a pod~e dluhopi'su z,: dne ~?1. č~rvence 
1929 a pod pol. C 44 410.000 Kč, t<tkze tyto pohledavky c:nlly uhrnem 
1 480.000 Kč. Za těmito pohledávkami následuji vklady Cesko·sloven
skéhO státu a C. banky. Pod pol. C 52 jest knihovně p'ÚLmamenána eXI~ 
stenee úvěrových pohledávek pod pol. C 42 ve výši 198.202 Kč 10 h, 
pol. C 44 v,e výši 380.000 Kč a poL C 41/47 ve výši 105.290 Kč. Tepr~e 
poté pod pol. C 47 následuje vklad práva zá~tavního proúslav ~ za
stav,nich' listů ve výši 920.000 Kčs ,přlslu,šenstvlm a pod pol. 54 pred~· 
nost před pohledávkami F-ckéspořitelny pol. 46 a 41(47, 42, 4~, 44, 
ktmé hl'edk na poznámky existence pod pol. 52 společne s pohledavkou 
z dluhopisu ze dne 31. července 1929 pod pol. 43 per 650.000 Kč činily 
úhmem 1,333.582 Kč. Z toho. jest viděti, že pohledávka Ústavu zástav
ních listů 920.000 Kč, pokud jí byla postoupena př~dnost, nev~čerpa!.a 
celou výši, pohledávek F-cké spořitelny, a proto zustala F-cka spon
telna v původním pořadí za Ostavem záJsta,vních, Bs:(ů a zůstalo jí, tedy 
zachováno toto po,řadí pro Ipřevýšek, který zbyval nad- pohleda~kou 
Ústavu zástavních listů 920.000 Kč s pří,Sl. do úhmné výše pohledavek 
F-ckéspořitelny, kteréčiníly, tlak uvedeno, 1,480.000 Kč resp. 1,333.592 
Kč. Teprve potom, když takovým způsobem Ústav zástavnkh Hstů nabyl 
knihovní přednosti, t. j. ,když n<lJby,I' iknihoV'ní pořadí pohledávek F-cké 
spořHel,ny v,e shora 'tlvedené výší a když pohled~~ka, F-cké sp'ÚHtelny 
by,Ia jí částečně zaplacena, nastal podle prohlasem ze dne 4. srpna 
1932 pod pol. 59 výmaz úvěrových pohl,edávek F-cké spořitelny 
198.202 Kč, 380.000 Kč a 105.390 Kč, váznoucích pod pol. 42, 44 a 
41/47 a částečný výmaz pohledávky z dluhopisu ze dne 31. července 
1929 650.000 Kč co do dHčí částky 380.000 Kč, takže tato pohledávka 
z dluh'Úpisu zůstal" váZl1 ou:tičástkou 270.000 Kč s Ipříslušenstvím, a to 
v jejlm knihovním pořadí pod C 44, avšak dúsI-edkem po,stoupení p!edc 

nosti za pohledávkonústavu zá,stavních listů 920.000 ~ Kč s pří,slusen~ 
stvím. Poněvadž tylo výmazy pod pol. 59 nastaly az po, postolliPem 
přednosti Ústavu zástavních Hstů na zakladě prohlášení, ze dne 9. ún'?r~ 
1932 pod pol. 54, nemají t)"to změny ve smyslu § 50, odst. 3, III. dllc! 
novely k obč. zák vNvu na pořad práva př'edstoupivšího" neboť il1~byte 
právo podle ustanovení tohot'Ú zákon" nemůže býti zrušeno, což platí 
ne'ien vůči Ústavu ústavních Mstů, nýbrž i vůči čestkoslov'"nskému shitu 
a C. bance. Tím má soud za zji'štiíno, že pohl-edáv;ky Ústavu zástavnkh 
li'stů ace!.á pohl,edávka F-cké spořitelny exi'stovaly'v době, kdy F-cká 
l>pořite1na postoupila př·ednost Ostavu zástavníoh listů prohlášením ze 
dne 9. února 1932 a že tedy těmto pohledávk<'tm přísluší přednost, a 10 
jak před pohledávkou C. banky, tak i před knihovními pohledávkamI 
československého státu. Rek u rs n í s o u d potV'rdil napadené usne
sení. D ů vod y: Mylně mají stěžovatelé za to, že v souzeném případě 
má zákaz di,sposice s pohledávkami F-Ckéspořitelny knihovní přednost 
před prohlášením o postoupení přednosti ze strany F-cké spořitelny ve 
prospěch Ústavu ústavních Hstů. Ve vlo'žce Č. 87 resp. Č. 18 jest sub 
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~ 49 resp. C 42 poznamenáno pořadí ,p'ro zamýšIené spaIečné zadlu
ze,m do výše 300.000 Kč s právním účí,nkem do 25. července 1932. Tato 
poznámka _pořadí se vztahuje zřejmě je'n na zamýšlené zadlužení do výše 
~O?OOO Kc, t.}. ~ p~:namenaném pořadí lze vložMi zástavní právo pro 
uver_ do ~ymacene vyse. Nabyla tedy stěžující banka podIe zápísu C 56 
(vlo,;ky c. 87) resp. 50 (vl. č. 18) zástavní'ho práva pro úvěrovou po
h1edavku. 250.000 Kč v pořadí poznamenaném. Poznámka pořad, se však 
n~,vztahule na něia~é ?me~ení di:po_sióního práva podle § 469 a) obč. 
zak. resp. podle uvcrm hShny, nybrz len n.a zástavní právo pro zamýš
lenou zapul oku a na tom nic nemění, že byl také závazek ve smyslu 
§ 4~9 a)obč. zák. resp, podle odst. 12 úvěrní Jistiny pod C 57, 58 
(~Iozky č. ~7) resp. 51, 52 (vl. č. 18) poznamenán při dotčené po"hle
d~vce v ~~radí ,poz,~.ámky a_ že zá,p!s ten nabyl formální právní moci. 
T;m ne;muze byh ntJak dotceno pravo h}'!potekámího věřitele ústavu 
zastavmch lIstů, který nabyl před tím pod C 54 re,sp. C 48 v dúvěř'e 
v po~emko::ou knilhu přednosti pro svou pohledávku př,ed pohledávkami 
F-oke spo;ltelny, neboť IPodle zápisů v pozemkové knize předch<ize],a 
Sl,ce poz?amka ~ořadí pro zamjšl~nou zápůjčku do výše 3bo.ooO Kč, 
n>e,?ylo vsak z one poznamky poradl palmo nějaké omezenI dispo,síčního 
p~ava podle § 469 a)obč. zák. resp. podle llvěrni listiny a ani nemohlo 
byh pa:tmo, .'poněvadž, jak již uvedeno, poznámka 'P0řadi se týká jen 
?udoucl'~o z~stavnfho práva a nikol,iv nějakých závazků povinného dluž
I,ka. Avsak 1_ kdyby se mohlo mí,ti za to, že i tomuto závaz,ku podle 
§ 469 a) obc. zaok. re~p. podle úvěrní listiny přísluší pořadí zachované 
poznďmkou, nebránil by knihovně pOlmamenaný závazek vlastníka hy
P?teky podle ~ 469 a) obč. zák. postupu přednosti, pohledávce Ústavu 
z~:~t~v?lch ~l'Stu před pohledávkami, F-cké spoři,telny, poněvadž podle 
zllsten! prveho soudu pohledávky F-cké ~pořitelny nebyly v době po
stupu přednosti ještě zďplaceny, takže nastala změna toHko v osobě 
věři!~lově tím, že ,Ostav z<islavnÍlCh listů přejal část pohl,edávek F-Clké 
sportlelny, pohledavka sama vš",k zůstala nezměněna a knihovní stav 
na újmu zadníoh knihovních v,ěhtelů nebyl vůbec změněn (viz rozh_ 
Č. 5887 Sb. n. s.). 

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

Dílvody: 

'p0d.].e kJ~ihovní,?'o výpisu je sice v pořadí poznámky zamýš],eného za
dluz~.nJ ~Ioz.eno zasta~ní .právo pro pohJ,edávku stěžovatdky a pozna
~enan pn !eto poMedavce závazek podl'e § 469 a) obč. zák. Tomu však 
1" pOdl'e ~akonných, ~sta?ovení není možno rozuměti, jinak, než že po
rad! poznamky za,mysIeneho zadlužení nabylo zástav,ni právo vložené 
~ro stěžo,vateliku,. nikoliv vš",~ tak, že tohoto pořadí nabyl také z<ikaz, 
z~ vlastn:l~ nesm! dlspouov,ah S hypotekami, které předcházejí pohle
da,vce stezovatdky, neboť tu jde o zjištění nového smluvního závazku 
s kterým před jeho zápi,sem nemohI nikdo počítati, poněvadž z pozeru: 
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kové knihy nebyl nijak zjev",ý. Vždyť § 53, odst. 1, knih. zák ll'st"novuje 
jen, že vla'slnik jest oprávněn zabezpečiti si pořadí pro z"myšlenou zá
půjčku anebo zamýšlenJé zcizení, není však zák-Dnem sta'noveno, že je 
možno vyhraditi pořadí také zákazu danému vlastniku, disponovati s hy
potekou. Je proto pořadí tohoto zákazu posuzovati také v sOli'Zeném 
případě podle § 29 knih. zák. pOdl'e doby podáni knihovní žádosti o jeho 
poznamenání, stejně jako by se takto posuzoval pozdější' zápi,s ta,kového 
závazku při pohJ,edávce v pozemkové knize již dřive zapsané, a nemá 
tu tedy uvedený pozdější zákaz IP rod ř í věj š í IP ,o s t o u pen í 
pře dno S ti pohledávce vedoucí vymáhajíd věřitelky významu. Proto 
není potřebí zabývati se otázkou, zda má soudoe, který rozvrhuje ne'Í~ 

vyšší podání, dbáti formálně pravoplatných knihovní'ch zápi'sů, proti 
kterým nebyl v~nesen odpor, ani tím, zda i, po poznámce zák"zu podle 
§ 469 a) obč. zák. jest možné postupem převésti hypoteku dotčenou 
tímto zákazem. K tomu stačí znovu zdůrazniti ustanovení § 50 třetí dílčí 
novely k obč. zák., j.ehož se správně dovolal již prvý soud. Tvrzením 
dovolacího rekmsu, že v době postou!peni přednosti pohledávce vedoucí 
vymáhající věřitel,ky tato její pohledávka ještě ani 'nevznikla, nelze se 
obírati již proto, že 10 stěžovatelka ani, ve svém odpom netvrdi,la (§ 234 
ex. ř.), nýbrž tam jen uváděl,a, že původní pohledávky dnvější hypo
tekární věřitelky F-cké spořitelny by],y vymazány a v době postupu ji,ž 
nebyly. Toto poslednÍ' tvrzení jest však v odporu se 'spi:sy, neboť podle 
knihovnkh výtahů v době postupu pořadi pohledávce Ústavu zástaV'ních 
li'stů bylo právo zástavní pro všechny pohledávky spořitelny ještě vlo
ženo a teprve po zmíněném postupu pořadí bylu vyma,z<ino. Pokud stě
žo'vatelka ukazuje ještě na to, že ,se tím, že při konversi dluhu bylo 
F~ckou spořitelnou postoupeno pořadí pohledávce vymáhaFcí véřitelky 
jen ve vložkáoh Č. 18 a 87, stal'O, že stěžovatelka při přikázánÍ' této ,po
Medávky nemohl'a ani uplatňovati nilhmdní námk ve smysl,u § 222 ex. ř. 
ve vložce č. 127, nemá to proto významu, že hypotekámí: V'ěřitel může 
se zcela aneb zčásti zří:ci z<istavmího práva a tedy také pos,toupj,li po
řadí jen stmn některých zástav. PoMedávka vymáhající věřitelky byla 
tudíž právem přikázána před pohledávkou stěžovatelky a ta není 
oprávněna ke stížnosti také co do přikáz<ini odměny vnucenémU' správci, 
3/2% správního příspěvku vymáhající věřitelce a částky 6.835 Kč 
F~cké spořitelně, neboť i kdyby stěžovatelka měla v té příčině pravdu, 
neby],a tím rozvrhem nijak zkrácena (rozh. Č. 5843 Sb. n. s.J, poněvadž 
by se na ní'a,ni pak nic nedostalo. 

čís. 16561. 

účinek doručení žaloby, směřujíc! proti veřejné obchodní společnosti 
(čl. 85 a násl. obch. zák.), tomu, o kom žalobce vědél, že není již ve
řejným společnikem, oprávněným zastupovati žalovanou společnost, 
ačkoli nebyl zánik onoho oprávnění zapsán ve firemním rejstříku. 
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Nezapsání změn týkajících se právních poměrů veřejné obchodní 
společnosti nemá vlivu na trváni změněných právních poměrů a není 
takovýmto nezapsaným skutečnostem odňata právní platnost. Nebylo-Ii 
zrušení zástupčiho práva veřejného společníka zapsáno do firemního 
rejstříku, ,může se společnost na ono zrušení odvolávati potud, polrud 
prokáže, že třetí osoba o něm věděla. Předpisu čl. 117, odst. 2, Obch. 
zák. není vyhověno, nebyl-li ten, komu byla žaloba doručena, ve sku
tečnosti veřejným společníkem, oprávněným k jejímu zastnpování a vě-
děl-Ii od»ůrce o pravém stavu věci. ' 

K prokázání důvodu zmatečnosti podle § 477 č. 4 a 5 c. ř. s. mohou 
se ~~any d?vol~vati s~tečnos~í nepřednesených v řízení před prvou 
stO!ICl, byl-h o mch odpurce v. cas zpraven (§§ 467 Č. 4 a 468, odst. 2, 
c. r. s.). 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1937, Rv II 991/36.) 

'. žal:ujícíspolečenstvo s ručením omezeným v B. podalo ·na žalovil!nou 
tlrmu S. a Sch., b-ské dřevařské podni'ky, žalobu, kterou se na ní do" 
máchalo za>~lacení 24.1~7 Kč 10 h s pří,Sl. V záhlaví> žaloby bylo uvedeno, 
aby byla zaloba dorwcena do rukou veřejného společníka J1l!na Š. st. 
v B. K prvnímu rokui >u~ta",ovenému ° žal-oběse nikdo za žalov1l!nou 
firmu nedostaviH" t~k~e" s~ud pr~é st~líce vynesl k návrhu žalobkyně 
rozsudek pro zmeskam, ]lmz bylo zalube vyhověno. O d vol ac ís o u d 
zamítl odvol>ání, pokud vytýkalo zmate.onost podle § 477 Č. 4 a 5 c. ř. s .. 
v m;veřejném zase~á:ní, ve věd odvolání nevyhověl a potvrdí! napa
deny rozsudek. D u vod y: V souzeném případě jest ž.alovanou ve
řejná obchodní společnost a v žalobě byl uveden Jim š. jaJko veřejný 
společník, k je.hož ruikáJm, se mělo doručení stMi. Domčení žaloby bylo. 
prove~'en.o do Jeho vlaslmch rukou podle ustanovení § 106 c. ř. s. Ježto 
Jan S., Jak odvoJ,atelka sama v odvolá:ní připoUlš.t.í a jak je patrno 
I z lustra z obchodního rej'střiku z úřadu poIí'zeného, byl v době doru
čení žaloby a vydání napadeného rozsudku zapsá:n v obchodním rejl
s,řílm jako veřejný společník žalované veřejné obchodní společnosti, 
stalo se domčeníMedí,c na us,tanovení čl. 117, odst. 2, oheh. z"k. platně 
do "ukou oprávněného zástwpce k přijímání žalob, a není tu p~oto vy
tÍ'kané zmale,čr;osti podl~ § 477č. 4 c. ř. s. a tudÍ'ž ani zmOltečnost podle 
§ 477 Č. 5 c. r. s. NezOlleži na tom, že byla d·ohodoUl meZ< veřejnými 
SlPolečníky veřejná ,obchOdní spoleono,st zru.&ena a že dosavadní fÍlrmu 
měl nOld"le vésti jen druhý veřejný spol,eoníik AJ,oi,s Sch., ani na tom, 
že v_ době doručení žaloby a vynesení- rozsudku pro zmeškán:Jí nebyl 
Jan S. podle tVlrzené dohody již veř'ejným společníkem z"konnés,poleč
nosti. Neboť pro ,soud i ve'řejnost je rozhoduj!d jen stav, j1l!ký tu byl 
v uvedené době v ohehodním rejstříku (čl. 25 a 87 obch. z"k.l. Vnitřní 
poměr mezi společníky není při poswzo.ván:Jí pl1l!tnosti doručení žaloby 
r021hoduljki a neJ.ze p~oto přihlížeti Olni ,k okolnostem a důkazům žalo
v~nou v té ,pří>čině uváděným, ani k lvrzenémw zdlení ·spomé pohle
davky za spom (§ 234 c. ř. s.), ježto jde o námitlou hmoiněp~á'Vní. 
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Podle toho, co vyloženo, vynesl prvý soud právem rozsudek pro zmeš~ 
kání proti žalované, když se po řádném doručení žaloby nikďo za m 
k prl'nímu roku nedostavil (§ 396 c. ř. s.). . , , .. 

Ne j v y Š š í s o u d napadený rozsudek 1 usnesem cLo neho popte, 
týkající se důvodu zmatečnosti podle § 477. Č. :4 a 5 ';. ř., s., zrušH a 
věc vrátil odvoJ.acímu soudu, aby o odvolam zalovane dale jednal a 
zmovu rozhodl. 

Důvody: 

Rozhodnutí věci zaV1Sl na řešení otá,~ky, zdali žaloba, o niž tu jde, 
bvla právem či neprávem doruč·ena do rukoU' Jana š. s účinností pro 
ž~lovanou nrmu. Jan š. byl jak v době doručení žaloby, tak i v dobé 
vynesení rozsudku soudu prvé stolice ",psán v obchodním njj'Střík~ 
jako veřejný společník žalované veřejné obohodní,~polečn.osti. žaJlovar:a 
však tvrdí, že Jan Š. ve skutečnosti j:jím veřejným. sp?lečníkem yž 
nebyl, poněvadž již roku 1933 ze ,sp?lemostJ, vyst~ulPll,. z:e. s;c: zmena 
v obchodním rej'stříku a,ž do skoncem sporu v prve StOllCl Jeste,nebyla 
provedena, al'e žalující ústav vědělo neso.whlasu stavu obch.odmho reJ
smku se stavem sklllteoným. . 

Od<vol,ací soud neshledal v lom Uiplatňov,mého důvodu zmatečnostI 
pOdl'e § 477 Č. 4 a 5 c. ř. s., poněvadž podllečl:. 117, odst. 2, obch. zá:k. 
sta>čí stane-li se doručení obsílek a jiných dodání pr.o společnost do 
flliko~ některého ze společníků oprávněn'ých k zastupování, a poněvadž 
pro soud a veřejnost je ,prý w.hodulFd jen stav, jaJký tu ~yl v 'Wvede,né 
době v obchodním rejstřílku. S tímto. názorem ndze so>uhl-aJsl,tl. NezaJpsalll 
změn nastal'ých a trvajídCh 'u v.eřejné obchodní společnosti, do obchod
nílh" rejstříku nem:> na trvání právních ;poměrů vlivu a není> tím odňata 
takovým .neza'P'sanÍ'm skutečnostem prá'l'ní platnost, právě taik jako ve
řejná' obchodní spol",čno>st nepotřebuje podlle čl. 85 ohch. zák k své 
jsoucnosti zápi>su do obchodlního rejstříku (rozll. č. 16091 Sb. n. ,~.). 
Nebylo-Ii- ovšem zmšeni: zástupčího oprávnění do obchodního re]stnku 
zapsáno, řidi se účinek tohoto opomin'wtí vůči třetím osobá:m podle 
čl. 87, odst. 2, obch. zák. ustanovením čl. 25 ohoh. z"k., což wamená, 
že se ten, u něho·ž tato skutečnost nastala, může na ni odvolávaJti Jen 
potud, pokud prokáže, že odpůrce o ní věděl. Ustanovením čl. IV č', 2 
uvoz. zák k c. ř. s. byl ske také předpis čl. 117, odst. 2, oheh. za>k. 
zachován v platnosti, al'e tomuto předpisu není, vyhověno, hyla-li ?s~,?a, 
jíž žaloba byla domčena, sice lo·cmálně pod~e ,sta~u. o?chodní>ho .re]stnk,u 
j,eště společnikem oprávněným k zastupov<rm vereJne obchodlll 'spolec
nos ti, nebyla-li jím VŠaJk ve skutečnosti ~ věděl·li o'~půrce, o pra.vé~ 
stav>u věci. Odvolací soud měl proto nerpravem za t.o, ze netreba zJ,shh 
pravdivost těchto tvrzeni. Nejde tUl o novoty podle § 482, odst. 2, c. 
ř. s. v odvolacím řízení nedovoliené, jak žalobkyně míní, neboť k .,ro
káúníupIatňovanýcb důvodů zmatečnosti podle § 477 Č. 4 a 5 c. ř. s. 
není stranám zabráněno, aby se dovo,l>ávaly i s'ku>tečností a p'rův~dů 
v prvé stolici nepředne>sených - ovšem s omezením, že byly vcas. 
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(§§ 467 Č. 4 a 468, odst. 2, c. ř. s.) odpúrci oznámeny. Ježto odvolaci 
soud vycházeje z jin.ého právniho názoru, nezjistil skutečnosti pro rOz
hodnutí věci důležité, nepřipusHv dŮk"zy o nich nab,dnulé, a jež,to bez 
zjištěni těchto skutečnosti nel'ze vsouzen.ém případě posouditi, zd,,1i tu 
je skutečně tvrzená zmatečnost, trpf odvŮ'lací řízení, vadou, která, třeb"s 
sama o sobě nezpůsobuje zmatečnosti, byla způsobilá zameziti úpl,né 
vysvětJ.eni a důkladné posouzení, rozepře (§ 503 Č. 2 c. ř. s.), a bylo 
n1Vp"dené rozhodnutí zrušiti (§ 510, o.c\!st. 1, c. ř. s.) a věc vrátiti k no
vému projednání, a rozhodnutí odvolacímu sŮ'udu, jenž při zjišťování 
s1<u,tkový.ch předpokl'adů tvrzené zm1Vteonosti podl,e § 473, odst. 2, c. 
ř. s. nenÍ' omezen na 'lleve~ejné zas'edání. 

čís. 16562. 

Vzájemné vztahy mezi členy stavebního (bytového) družstva a druž
stvem samým v příčině stavebních vkladů (záloh) a účinky přiročí po
dle § 3 vl. n. č. 160/1934 Sb. z. a n. 

Co do stavebníhQ vkladu (zálohy) jest i člen stavebníhQ družstva 
jeho věřitelem a plati co dQ jehQ splatnosti to, co bylQ mezi ním a druž
stvem ujeduáno. 

Složení stavebního vkladu na činžovní dům stavebního družstva není 
povinnQsti plynouci z členskéhQ poměru,. nýbrž jest jen podminkou po
skytnutí bytn v takQvémtQ domě. 

StanQvy stavebního družstva 'O ,splatnosti, úrQkQvánl a umQřování 
stavebních vkladů se vztahují na zapůjčitele stavebního vkladu jen, po
drobil-li se v té příčině stanovám družstva, jejicb bndoucím změnám 
nebo usnesením valné hromady. 

Přiročí povolené obecně prospěšným stavebním sdružením podle § 3 
vlád. Dař. č. 160/1934 Sb. z. a n. se vztahuje nejen na exekuční vymá
hání, ale i na sporné řlzení. 

Též na tŮ'ho, kdo uvedeným stavebním sdružením přispěl k úhradě 
stavebního nákladu v době, kdy sioe nebyl ještě jehQ členem, ale vzhle
dem k svému budoucímu členství, a pak se skutečně členem stal, se 
vztahuji účinky příročí podle řečeného předpisu. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1937, Rv I 1389/36.) 

Srov. rozh. Č. 13114, 5118 Sb. n. s. 

Smlouvou ze dne 10. dubna 1925, uzavřenou mezi po,stupitelem ža
lobců RudŮ'lfem G. a ža,lova'ný:m dlfU'žstvem, pronajalo družstvo Ru
dolfu G. ve svém činžovním domě byt pod podmínkou, že Rudolf G. 
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složí stavební vklad 40.000 Kč, a byla zároveň ujednána pololetní vý
pověd' tohoto stavebního vkladu; R.ud?l,f G. v přís~upovém prohláš~ní 
přistoupil za čIena dmž'stva, potvrd!l, z~ ,?U byl vyhsk sta~Ů'v, vyd<tn, 
a prohlásil, že se zavamje splnili veskere predplsy s~~~ov, JeJ!chz obsa,h 
jest mu úplně :.nám, poté byl dne 20. duhna 1925 pn]"t za c.lena ~!.uz
stva které mu dopi'sem ze dne 30. dubna 1925 potvrdIlo pnJem 
40.000 Kč se zprávou, že této částky použilo jako stavebniho vkla,du 
na pronajatý jemu byt ve smyslu' ujednání ze dne 10. dubna 1925. Jezlo 
žalované dmžstvo. odmítlO' 'vypl,,:ti~i -ne~opLatek stav~bní'ho vkladu 
22.574 Kč žalobcům jako pŮ'stupmkum Rudo,lfa O., Mery dne 21. pro
since 1932 vypověděl' byt i vklad, domáh~jí se ~al,obci na ža~ovalném 
drll'ž'stvu »S.«, obe;cně prospěšném stavehmm .~rUlzstvu, z~psan~,m ~po
lečenstvu s 'j;U'čením omezeným", P., z1l!pl1l!cem 22.574 Kc 's pns,lus~n
stvim. S o u d op 'r v é s t o I i' c € ulZ'n,,1 podle ža'l,oby. O d vo I a c í 
s O' u d z1Vmitl žalobu. O ů v od y: Nel·zeschválHi názor prvého soudu, 
že 'se na sŮ'uzený ,případ nevztahuji s,t."nov'y žalovaného dmžs~va, pro
tože smkmva o stavebním Vlkladu a na]emm sml'ouva byly uzavreny dne 
10. dubna 1925, t. j. v době, kdy postupitel Rud;olf G. ,n.~byl je~lě čle
nem žalov1l!n·ého stavebního dmžstva. JmerlOvany postUpItel> SIOZII sta
vební "klad v předpokladu, že se st"ne členem družstva, což ,se, té~ 
stalo, a podepsal přístupové prohlášení ~e dne 21. d~bn,,: 1~25, v nemz 
potvrdil, že se tímto prohlášením zavazu1" splmtr veskere ,pTe~plsy ~ta-, 
nov, jeji'chžO'bsah je mu úplně znám. Podmbll se tedy, stanovam, aJe~t 
pro něho zá'vazné i. ustanovení § 2 dod~tku ke stalll'ovam ~"na veCI nlC 

nemění to, že po valné hromadě ze 17. hlstopadu 1942, v mz byla usne
sena změna § 2 st,;nov, vypověděl své členstvi a vkl,ad (rozh. Č. 5118 
Sb . .ll. s.). Při,svědčiti jest dále odvoIateH potud, žeje~t mylný iprávní 
názor prvého soudu, že pří,ročí, povo,lené odvolatel:l vyno,se~ m'nI'ster
stva sociální péče z 5. listopadu 1934 podle ~ 3 vlad .. nar."c. 160(!93~ 
Sb. z. a n. plati teprve ,pro zřízeni exeku,čl1l a mkohv tez pro nzen: 
sporné. Již podání žaluby 'j-est vymáháním za~,J.acené pohle?!ávky, .neb,ot 
žalobou se žalobce domálhá toho, aJby byl zalov,;ny uzn1Vn povLnlflym 
zaplatiti zažalovanou pohledávku do určité lhůty ~§ 40~, odst. I, c. ,ř. s.), 
nvkoliv pome toho, aby byl~ u,Tčena jeh?: pl,ate,~m povmnos~., Kdyz .tedX 
podle řečeného výmě.ru mimsterstva socl~lm pece n:mohou,c~stky; Jlmlz 
nájemníci přispěli k úhradě stavebnílho nakladu ~ruz'stva, ?ytl d~u.zst~em 
vyplaceny, 1l!ni ,n,a družstvu vymáhány, p,;~. o~~em .nemuze by tl Jejl~~ 
zaplacení vymáháno ani žalob~u, pO'~,ud,?nrOCI trv~. I'-!e~ze protO' da,tl 
za pravdu žalobci, že se na neho pnrocl nevztahUje, jezto podle, vy~ 
slovného předpi8'u § 3 vlád. nař. Č. 160/19~4,Sb. z~a ~ .. nelze ,vyplac~tr 
čá,stky, jimiž členové družstva na uvedeny učel en~peh, kdezto s mm 
byla prý úmluva uzavřena jako s ,nečlenem, kdyz, Jak shora uvedeno, 
se Rudolf G. podvoHI svým podpi,sem prohlášení o přístupu k druž'~tvu 
ze dne 25. dubna 1925 stanovám žalovaného družstva a stal se Jeho 
členem. 

N e j v y Š š ís o II cl aevyho.vH dovolá,ní. 
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Důvody: 

Odvol.ací soud dovozuje, že se RudoU O .. v příčině vypověditelnosti 
stavebního vkladu podrobíl, stanovám žalovaného dmžstva a všem je
jích budoucím změn<im, jakož í usnesením valnýoh hromad. Žalobcům 
je přísvědčití, že tento názor odvolacího soudu je mylný. V příčíně sta
vebního vkl'adu jest i člen dmž,gtva jeho věř í t e ,j. e m a platí co do 
jeho 'splatnos,ti jen to, co bylo mezi ním a dru,;stvem ujednáno (mzh. 
Č. 13114 Sb. n. s.), a nezáleží na tom, zda stavební vklad z<~půjčil druž
stvu jako ~,eho člen či jako ne-člen. Je nutno roz]i,šovati mezi povin
nostmí plynoucími z poměru členského a povinnostmi jinými. člen 
dmžstva má povin:nost složítí závodní podíl, nírkoli však p'ůjčovati druž
stvu peněžité čá.stky, ať majÍ' název jakýkoli. Složití přislu,šný ,stavební 
vklad na n"Í'emní dům družstva není povinností plynoud z členského 
poměru, nýbrž podmin:kou poskytnutí. bytu v jeho nájemním domě a byt 
v družstevním domě může býti pronajat členu í nečlenu, se stavební 
zál,ohou nebo i bez ní. Proto ·se stanovy družstva, pokud .upravuF splat
n0'st, úrokovámí a umořování stavebnich vkladů, vztahují na jednotli
vého za;půjči,tele jen tehdy, jestli~e se výslovným prohlášením nebo 
jiným projevem podrobIl co do splatnosti, úrokování a úmoru stavební 
zálohy stanovám dmžstva, jeji,ch příštím změnám nebo usnesením val
ných hromad, a zase to prýští nÍ'koli z členského poměru, nýbrž z pro
jievu zapůjčitele. Ujednání učiněné při poskytnUltí stavebního V1kladu 
nemůže clru~stvo jednostranně mění'tí. Rozhod.nutí Č. 5118 Sb. n. s., na 
něž odvolací soud poukazuje, týk" se prod.loužení zákonné mčební doby 
vystOUlpívšilho čl'ena podle § 78 zákana Č. 7.0/1873 ř. z., tedy povínností 
prýštící z člen·ství ve společenstvu, a nelze proto toto rozhodnlltí vzta
hovatí na splatnost zapůjčených stavebních vkladů, o kterou v souze
ném pří,padě jde. RUldolf O. měl s žalovaným dmž:stvem zvláštní., od 
stanov odchylné ujedinání, že jeho stavební vkl"d je poloJ,etně vypově
ditelný. Tím, že se ve svém prohlášení o přístupu k družstvu zavázal 
spl,níti veškeré přecjpisy stanov, nepodrobí! se těmto stanovám a jeji,ch 
budou,:ím změnám í v pří,čině ,splatnosti své stavební z"půjčky, tedy 
v příóně právního poměru s č].enstvím v družstvu nesouvisícího, což 
je nejlépe viděN z toho, že se žalované družstvo v dopise ze dne 30. 
dubna 1925, tedy již potom, kdy byl přijat za člena, v příčině staveb~ 
ního vkl,adu jím složeného výsl,ovně odvolalo na zvláštní ujednání ze 
dne W. duhna 1925. Toto uij,ednání nemohlo býtí pozdějším usnesením 
va].né hromady ani změnou stanov žalovaným družstvem j'ednostranoně 
měněno a je zjištěno, že Rudolf O. s takovou změnou nesouhlasíl. Na
stala protospIatnost jeho stavebního vkladu uplynutím polol'etmi vý
po'vědi z bytu a vkla:du, dané dopisem Rudo1fa O. ze dne 21. pTosi'nee 
1932. 

Přes to však odvolací soud právem žalobu pro tentokráte zamítl, 
ježto bylio výnosem ministerstva sociální péče ze dne 5. li,stopadu 1934, 
Č. Cd 509/29 Sb. z. a n. pro čá,stky, kterýmí nájemní'ci přispěJí na 
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úhradu' stavebního nákladu družstevních domů, povoleno přímčí do 31. 
prosince 1935, podle něhož nemohou býti do té doby tyto č<Íistky druž
stvem vypláceny, ani na něm vymáhány, a výnosem téhož ministerstva 
ze dne 19. listopadu 1935, č. Cd 507-42, bylo toto přír06 prodlouženo 
do konce roku 1937. To vše se stalo tedy ještě před vynesením roz
sudku v prvé stolici. Názor do,volatelů, že se ono pří-ročí vzta:huje jen 
na .ří·zeni exelmční, nirkoli také n" řízeni ;procesní, je mylný, neboť v § 3 
uved. nař. je stanoveno, že po dobu příročí nemohou býti twkové částky 
družstvem vy plá cen y, a k plnění, které v době vynesení. rozsudku 
není ještě dospělé, nelze odsouditi- (§ 40Bc. ř. 's.). Ustanovení § 21 
vlád. nař. Č. 250/1935 Sb. z. a n. nelze na soucZený připad použíti, neboť 
n,ařízení to se týká úlev při splácení, pohledávek za ze'll1ěděki. To, že 
žalobci vyd"ní moratoría nezaviníl'i, muž·e se týkati jen otázky útrat pro
cesních, kterou dovo1.ací soud nemůže řešiti v someném případě. Budíž 
však jen pou:kázimo na to, že žalobci neuznal.i, že se příročí to vztahuje 
na spornou pohledávku, nal1pa<k j'CŠtě v dovolání to popíraji. 

Podle § 3 dotč. nař. se ovšem příroči vztahuje jen na takové částky, 
kterými čl e no o v é při'spělí k ú'hradě stavebního náJkadu, ale tato pod~ 
míl1ka jest v souzeném případě splněna, neboť i když Rudo.If O. nájem 
bytu a složenístavebnlho vkladu ujednal dne 10. ledna 1925, tedy 
v době, kdy ještě členem žalovaného družstva nebyl, stal' se přece čle
nem již dne 20. dubna 1925 na záJkladě d ř í věj š í své přihlášky, a 
potvrzení o přijetí jeho stavebního "kladu je ze dne 30. dubna 1925 a je 
tedy z toho viděti, že zápůjčlou tu poskytl dmžstvu hledě na své přiští 
členstvÍ. Vztwhuje se tedy poskytnuté přimčí též na spornou pohJ.edávoWJ. 

čís. 16563. 

Jde o platný zákaz postupu, vyhradil-li si ten, kdo poskytuje uver 
(zápůjčku), že bude požadovati ihned o!rn:mžité splaceni (vrácení zá
půjčky), postoupí-Ii vypůjčitel jinému právo na vyplacení zapůjčené 
valuty nebo její části. 

Postupiteli (vypůjčiteli), který jednal proti uvedené zápovědi, pří
sluší nárok na náhradu škody, když dlužník (zapůjčitel) neoprávněně 
neobdržel smluvený úvěr. 

(Rozll. ze dne 9. prosi'nce 1937, Rv I 1450/36.) 

Adolf H. měl obdržeti podle dohody od žalovaného ,stavebního druž
stva jako jeho člen stavební zápůjčku 200.000 Kč a podle dlužního úpísu 
ze dne 16. března 1933 bylo vloženo zástavní právo za pohledávku' ze 
zápůjčky žalovaného družstva vč"stce 227.395 Kč ona dům Č. 915 v Ch. 
ve vložce Č. 2901 v Ch., patřící Allredu I. a jeho 'll1anžeke Gisele 1., 
každému polovícÍ. Podle odst. 5 a) uvedeného dlu,žního úpisu bylo ujed
náno. »Zapůjčítel (žal'o"ané družstvo) jestoprávnčno ž"dati okamžité 
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splacení zápůjčky, bude-lí stmn zápůjčkové valuty nebo její části po
stoupeno právo na vyplacení valuty nebo její ČáJstí.« Proti žalobě, jíž 
se žalobce jako postupník Alfréda I. domáhá na žalovaném družstvu 
zaplacení 7.298 Kč 30 h s přísl., namítl'Ů žal'ované společenstvo mímo 
ji,né, že postupem pozbyl Alfréd I. nároku na vyplacení zápůjčky a že 
není proto povinno vyplatiti žalobci postoupenou onu zažalovanou 
č<istku. Niž š í s o u d y zamítly žalobú" o d v 00 I, a c í s o u' d z těchto 
d ů vod ů: Předmětemspom jest pouze otázka, vda žalované dmž'stvo 
jest podle dlužního úpisu ze dne 16. března 1933 opr<ivněno odepříU 
žalobci jako postupníku Alfréda I. zaplacení zažalovaného zbytku. Pro
cesní soud na tuto otá"ku odpov,Měl kl'adně a ža,lobu zamítl. Odvolací 
soud 'shledává zamítnutí žaloby po věoné str<ince za správné, nemůže 
se však připojiti k pr<ivnímu n,ázom procesního soúdu. Podle obsahu 
smlouvy, která byl:a v dlužmím úpise 'sepsána, nejde ani o zápÍlj,čku, ani 
o předhěžnou úmluvu, nýbrž o smlouvu o pO'skytnutí úvěru, jejj,ž účinky 
se přesněji stanoví zvl"šlním ohsahem dohody (rozh. Č. 2797 Sb. n. s.). 
Podle té dohody ,se žalované dnu,žstvo zavázalo vypl'atioti ža,lobcovu po
stupiteli zápůjčku per 227.395 Kč, k jejímuž zajištění h,)'la žalovanému 
družstvu dána do zástavy nemovitost dlužníka Alfréda 1., zapsaná ve 
vložceč. 2901 v Ch. Účastníci dohody tudíž ne'smluvili, že teprve v bu
{joucnu uzavrou smlouvu (§ 936 obč. zák.), nýbrž žalované dnužstvo 
splnilo již uzavřenou smlouvu' tím, že největší část úvěru postupiteli vy
platilo. Že byl'Ů žalované společenstvo oprávněno plniti po čáJstkách, 
přes to, že byl,a celá dlužná částka zajištěna v pozemkové knize, pří
znává sám žalobce v žalobě a z dlužního úpisu to jest zjevné z toho, 
ž,e tam jlsou stano,veny pro dobu až do, úplného vyp],acení stavební zá
půjčky .zvláštní podmínky splácení. Nemůže bý,ti pochyiby o tom, že 
by ža],obctlv postulpitel byl oprávněn postoupiti svůj' nárok vůči žalo
vanému družstvu na ""placení zápůJčkové sumy nebo její části (§ 1393 
obč. zák.) nebo disponovati s ní, poukazem (§§ 1400 a násl. obč. zák.). 
Avšak v souzeném 'P'říp",dě si žalobcův postupitel uložiol smluvní ome
zení svého práva, protože uzavřel úmluvu pod odst. 5 a) dlužního 
úpisu, podle níž opúvniJo žalované dtuž'Stvo, že může požadovati oka~ 
mžité vráceni z"půjčky - pokud 'Ovšem byla již vyplacena, jinak nelze 
této větě rozuměti -, dojde-li o zápůjčkové valutě nebo její části k po
stupu· (cessi) práva na vyplacení valu!ly nebo. j,ejího zbytku. Takovýto 
případ podle obsahu dopisu ze dne 23. března 1935 nastal. žalov .. né 
druržstvo je ludí,ž oprávněno zadržeti žal'Ůbci jako postupníkovi zažalo
vaný zbytek pohl,edávky. Odvolateli má za to, že by podle § 879 ohč. 
zák. odporovalo dobrým mravům, kdyby 'Se žalovanému dmžstvu při
znalo takovéto právo. Stačilo by prý pouze, aby nedodrželo smlouvy, 
a vypůj.čitel, který chtěI slíbenou částkou uspokojiti své věřitele, ne'Směl 
by si ob-s tamti peníze ani cestou po'stupu, a kdyby tak přes to učinil, 
bylo by žalované družstvo dokonce oprávněno žádati okamži>té vrácení 
vyplacené zápůjčky. Tu všwk odvolatel, přehlíží, že vypůjčiteli není podle 
obsahU! dlu'žního úpisU' zabraňóv<ino, abJ' se domáhal svých práv podle 
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'" 918 obč. zák., nebo i podle § 1295 obt. záJk. a aby ;P?žado,v~l od ža
lovaného družstva splnění a náhradu škody pro opozdene pInem. Nebylo 
proto dovolání vyhověno. 

N e í vy š š í s o u d nevyhověl dovolámí. 

Dltvody: 

V souzeném případě jde o to, zda mezi postupitelem Al!réde~ I. a 
žalovaným družstvem byla ujednána z"pověd' postupu nároku Alfr~da 1. 
na vý"platu úvěrové valluty. ne~o jeF části proti žalov .. n,ému dmzstvu. 
Že tako'Vá zápověd' byla u]ednana, Jest usuzovat! z ~'S.tan:ovenl odst. 5, 
lit. a), dluQ'ního Ustu ,z~ dne 16; b~ezna 19~3. UJ.ed~a~l. zakawpo~tupu 
i,est dovoleno, pŮlsobl' I protI trehm osobam a Jevl uČln~~ I plOlt P?
slupníku, jenž o něm nevěděI, a je tackovýto postup neuč\lllony, Jestllze 
PO!stoupený dlužniks ní nesouhlasí (~ot~. Č. 5396, 6}20' ,: 133~ a 1~824 
Sb. n. s.). Mylný jest názor dovolate!uv, ze vS?li'ze?em .pqpade Je ~akaz 
postupu n~pIMný, poněvacdž odP?!uJ; stanO'va~ zalovan:eho dru.zstva, 
které se o zákazu postupu: nezmmu11, neboť nelze "eznalt, ,pwč by ~e
moMa býti zápověd' postupu ,s·wmostatně smluvena, J když, ve stanovach 
není o n'Ízminky. Zdali i.e žal~var;é dr~~stv?' prol?, ze ~Ure? I. !I;0st?upII 
svou pohledávku žalobCI', opravneno zadatI na nem vt".cem ,ce,le JIZ z~
půjčené částky a od~příti mu výplatu zbytku smluveneho uv~~u, to ]e 
ii!ná otá,zka, která není předměte~ ~?uzenéh? sporu, a l1em~ze pro!o 
býti zde řešena. Tétootá:ky se tykaJI ~last?e. dov~la~el~vy vyvody, ze 
by družstvo mohoJ.O' nepl.nemm 'smluveneh? .uv~ru p:lvesÍl. ~lfreda. 1. .. dO' 
takového postavení" že hy nemohl dostal!: zavazkum VllČI stavltelt ~ 
dodavatelům, kteří by paJk mohl,i vésti exekuci na jeho nároky pr.olt 
družstvu. na výplat\] smluvené úvěrové valuty,. a ž; by pa:k ~mzstvo 
bylo podl,e odstavce 5 lit. a) uve·deného dl'užmno hstu opravn,en~,od
volati smluvený úvěr a žádati 'Okamžité vrácení vyplacený,ch zap~Ja~o
vých čácstek což by bylo Iproti dobrým mravům Postup provedeny pr~s 
její zápověcf a tudíž proti družstvu neúčinný neznamená: že by Alf~ed 
l. nemohl žádatí na dmžstvll náJhraoelu škody, kdyby druzstvo n:opr~v~ 
něně 'smluvený úvěr nedodrželo. Neplatnost. nebo nlcott;0st u]ednam 
° z á P o věd í p o s·t!u P U z těc~to vývodu dovol,atelo;vJ::ch nelze od
voditi. jackou čá'stku žalované dmzstvo ze smluveneho uveru Alfredu I. 
již vyplatilo, je pro souzený případ bez významu. 

čís. 16564. 

Pokud učitel není odpověden za zranění žáka druhým spolužákem 
při svlékání žactva před lékařskou prohlídkou. 

O nároku proti nezleti1ému nedospělému škůdci může býti rozh:od· 
nuto i tehda, byla-li podána žaloba zároveň proti dozorčí osobě; uve-
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dený nárok nevzniká teprve tehdy, zůstalo-Ii domáhání se nárol," proti 
dozorčí osobě marné, nýbrž vzniká již činnosti, z niž škoda vznikla. 

Také v případě § 1310 obč. zák. jest zásadně podmínkou odpověd
ností nezletilého nedospělce zavinění podle § 1294 obé. zák. Zda jest 
tu takového zavíněni, jest posouditi podle okolnosti jednotlivého pří
padu. Pokud neodpovídá nedospělec (8 Y2letý) druhému nedospělci za 
škodu způsObenou mu při manipulováni s tupým kapesním nožem. 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1937, Rv I 2208/36.) 

Srov. rozb. Č. 7975 Sb. n. s. 

Dne 20. října 1932 se v jednotřídní obecné škole v P. konala pro
hlídka školním l>ékařem. K tomu účelu, se děti, které měly býti prohléd
nuty, svlékaly. žalovaný nezl. Karel K. si vypůičil od spolužáka nůž 
k přeříznu,tí tk"ničky u boty. Dal si pH tom svou nohu na sedadlo lavice 
a při r'0zřezáváni šněrovadla wklou>Zi mu nůž, který zwsáhl žalobce a 
vypíchl ml] pravé oko. 

Twdě, že spolužalovaný učitel z",nedba] dozor, který měl nad škol
ními dětmi, ačkoliv je předipi's, že se při prohlídkách školním lékařem 
má každé ditě svlékati zvlášť a že každé dítě zvlášť mu·si býti před ve- . 
deno lékaři a že se tak nestalo, nýbrž že se všechny děti svlékaly sou
č"sně, a že žalovaný učitel se o děti vúbec nestaral, nýbrž se bavil 
s Dr. B., di,val >s'e oknem ven a měl děti k toml], aJby se rychle svlékaly, 
ač musil viděti, že děti uúvaly >při svlékání nože; dále že nezl. Karel K. 
odpo'vídá n"sled!kem zaviněn>í za škodu vmiklou ža,lohci, domáhá ,se ža
lohce nezlemý Jindřich L. na obou žalovaných náhrady škody. S'0 u d 
p r v é s t o I i c e neuznal žalobní nárok důvodem po právu. O d v o
I a c í s o w d potvrdil napwdený mezitímnL mzsudek. O ů vod y: Vy
cházHi s'e ze zji>štění, prvého soudu, sluší schváliti právní posouzení 
spaDU, prvým soudem. Odvol,atel dovozuje, že žalovaný U'čitel zanedbal 
povinno'll péči nad dětmi, ježto jednak nařídi,l rychlé svlékání, jednak 
nedoh!í.žel "'" děti, když se >svlékaly. nýb.rž že byl obrácen k oknu. Tu 
však nutno uvážiti, že ,prohlídku dětí řídil úřední lékař, že ten naříďil 
rychlé svlék"ní, a dále že n-dze přece rozumně ž"dati na učitel>i, aby 
nepřetržitě všechny děti očima sledoval tak, aby ani na ,chvm žádné 
z nich 'se zřetele nepustil. Ta1kovýto ustavi'čný d'0zor je téměř nemožný, 
ale ani takový dozm by nebyl "'''prostou zárukou, že se žádné neštěstí 
nestane. Když se děti uó ručním pracem a .při nich ve škole při vy
učování užíV"jí nožů, nelze jim zakazovati, "by s sebou přinesli do školy 
nůž. Na učiteli pak nelze žádati, aby zvlášť kontroloval, mil-U dí<ě núž. 
Nutno twké uvwžiti, že žalovaný uči,tel měl povinnnst hý,ti k disposici 
školnímu lékaři a říditi se jeho pokyny. Nelze mu proto vytýkati, když 
dle přání úředního lékaře přikázal dětem, wbyse rychíe svlékaly, a když 
mu pomáha'l při zkoumání zdravotních archú. Odvolací s'oud souhlasí 
s prvým soudem, že za daného stavu věci nelze na straně žalovaného 
učitele ~patřovati opominuti povinné péče podle § 1309 obě. zák. Ale 
i s,tmn žalovaného nezletilého Karla K. nelze souhJ,aJsiti s výtkou odvo-
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latele. Tento ž"lovaný byl v době žalobcova úrazu 8letý a -navštěvoval 
orvuí třídu obecné školy. Ačkoli tedy překroČil již věk dětský, přece 
jen byl nedospělým chlapcem, u něhož n.elze př~dpokládati takové uží
vání rOZJumu a takovou pIl!' a pozornost, pkou predpoklada § 1297 obč. 
zák. u osob dospělých. Proto také j'sou za zavinění takových nedospělcú 
odpovědny podle § 1309 obč. z"k. na prvním místě ty osoby, jimž !e 
svěřen na ně dozor. Teprve na druhém mí>stě, když od těchto o'sob ne
múže poškozený dostati náhradu, ukládá § 1310 ohč. zák. soudci, aby 
uvážil, zdali lze přičítati nedospělému nějaké zavinění, třebas obyčejně 
nebývá pří> rozumu. Uvážf-Ii se v souzené věci všechny zjištěné sku
tečnosti že totiž osmiletý chlapec při svlékáni bot U'žívá cizího nože, 
který je~t tupý a jenž mUl sklouzne po š1něrovadle, ?ále, že. se ~alobc~ -
rovněž nezletilý osmiletý chlapec - naklom nad zalovanym, ze se ur«z 
stal ve škole za dolOru uičitele, kdy 'se děti chovají slu'šně a klidně, a že 
neskotačily ani se nějak příliš živě nechovaly, nelze ani na straně žal~
va>ného >nezleti1ce shledati, že opominUli obyčejnou píli a powrnost a ze 
je vinen nedopatřenim. I do,spělému člověku sklouzne nůž na hladkém 
předmětu, tím méně lze to vytýkati dítěti. T",ké n.elze na n;~lém chlapc.! 
ž"dati, aby při takovém úkonu předvídal 'nebezpeč! a aby uC1ml oChran,n" 
opatření, právě tak jako se nekle dirviti, že se druhý chlapec nevzdaltl 
s mí'sta; kde mu hrozí nebezpečí. Není proto nárok žalobcúv ant proti 
žalovanémunezletilému Karl>u K. odůvodněn. 

N e j vy Š š i s o u dnevyhověl dovolání. 

Důvody: 

V opominutí příkazu učitele, že děli se mají svléknouti .. jednotlivě, 
ne\,ze spatřovati opominutí, ve sm)'lsl,u § 1294 obč. zák.; na ustano~eni 
§ 13,11 obč. zák. se žal-ohce nemůže odvolávati, neboť žalovaný u>ČItel, 
který nedal' příkaz, ahy se děti svlékaly jednotlivě, nedal tím pří6nu 
k náhodě kterou byl žalobce poškozen, a nepřestoupn při tom zákon, 
který se ;naží zabráníti n"hodným poškozenim, právě proto, že, jak nižší 
soudy usoudily, nelze míti za to, že za normál-nkh poměrú při s,pol'ečoém 
svlékání školních děti jest dána možno-st úram 'Svlékáním. 

Twké to, co dovol",tel uvádí o nahlížení do zdravotních archů, 
o příkazu učitele, aby se dě-ti rychle 'svlékly, a že se učitel díVaJÍ okne:n 
ven, ,n,emúže 'odúvodniti povinnost učitele k náhradě škody; neboť vse 
to nen.j, v s.ouzeném přílpadě v příčinné 'SouvisloslU s úrazem' a ,n.emůže 
býti při6táno za učitelovo zavinění na úraze v lé podobě, jak se stal. 
Vždyť nižší soudy zjistily, že "čitel vůbec nemohl viděti, že žalovaný 
nezletilý Karel K. manipuloval s kapesním nožem. 

Správný jest názor dovolatelúv, že ll- nezletHých nedospělců nelze 
předpokládati zavinění ve smy'slu §§ 1295, 1297 obč. zák., jež by mohlo 
odůvod'niti civilněprávní odpovědnost škúdce; nesprávný jest názor 
prvého žalovaného, že odpověclnost nezletilého nedospěke může vznik
nouti jen tehdy, nelze-li dosíci náhrady škody od dozorčí osoby, že jest 
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tudiž žaloba proti prvému žalovanému v souzeném případě předčasná a 
pochybená. Také podpůmost nároku podle § 1310 obč. zák. je pravidlem 
hmotného práva. TaJkovýto nárok nevznÍ,ká teprve, byl-o-li d·om.rháni se 
nároku na dozor-či osobě marné, nýbrž vzniká již činnosti, kterou škoda 
vznikl-a. O taJkovém náwku proti nezletilému škůdci můž·e tudi·ž býti roz
hodnuto i tehdy, byla-li podána žaloba zároveň proti dozorči osobě, 
ježto právě nárok dle § 1310 {Ybč. zák jest závi'slý na tom, zda n,;rok 
proti dowrči osobě podle § 1309 obL z';k. jest odůvodněn (srov. rozh. 
Č. 7975 Sb. n. s.). 

Nezletilý nedospělec neodpovidá ske podle všeobecných u.stanovení 
o náhradě škody, může však býti odpověden dle zvl,;šlních ustanovení 
§ 1310 obč. zák Ježto další ustanovení dotč<mého zákonného přeclpi,su 
tu nemají významu, jest jen posoudHi, zdali nezleiilému- škůdcoví nelze 
v souzeném případě přičí'sti přece nějaké zavinění na žalobco-vě úrazu. 
Z,;kon nedává opory pro názor, že pojem zavínění vytčený v § 1310 
obč. ziťk. má jiný obsah než v o.statních všeobeoných u'stanoveni'oh o ná
hradě škody; i v případě § 1310 obč. zák. jest podmínkou odpovědnosti 
nezletHého nedo.spělce zavinění podle § 1294 obč. zák., že totiž škoda 
byla zpfisobena vědomě a s vůU, nebo ze zaviněné nevědomosti, z· ne
dostatku náležité pozornosti, nebo náležité píle. Vý<j-ímečné ustanovení 
§ 1310 obč. zá;k. ukládá so'udci povinnost vyšetřiti, zda!li přeoe nel,ze 
přičitati škůdci nějaJké zavinění, to znamená, zda škůdce způsobU ško.du 
úmyslně nebo tak hrubou neclbalo'stí, že výjimečně musí odpovída-tj za 
náJsledky svého jednání n~b opaminutí. Nelze tudíž přisvěclči~i žalob
cově ná;zom, že soudce v případě- § 1310 obč. zák. vždy kromě případu 
podl'e § 1308 abč. zák. musí -úložiti nezletilému nedospělci n,;hra'du 
škody, buď celou, nebo č,;stetnou; tomu tak jest jen- nehledíc U" ostatní 
případy § 1310 obč. zák, o které tu: nejde, 'stíhá-li škůdce zavinění. Podle 
smyslu § 1310 obč. zák. mů-že býti užito tohoto výjimečného ustanoveni, 
je-li tu zavinění neobyčejného rám. Použiteln'ost § 1310 obč. zák musí 
býti posuzováJna jinak, útočí-li na příklad nezletiJ.ý nedospělec atevře
ným kapesním nožem ve zloém úmyslu. na někoho a jej poraní, než po
raní~li někohO' bez zlého úm)"slu neúm)"slným činem jen nešťas,tnouná
hodou při m"nipulování s lupý"n kapesním nožem. Zákon nevymezllje 
v § 1310 obč. zák. v té .p.řičině přesnou hranici a jest po,souditi vždy 
podle povahy jednot\i.vého připadu, zda nezletilý nedospělec jest o.dpo
věden za škodu. 

Nižši soudy právem vylauči'ly v so'uzeném případě povinnost n·ezle
Hlého ž"lovaného k náhradě šlkody. Tento žalov"ný, jenž podle zjištění 
nižší;ch- ·soudů j-estnarozen dne 21. května 1924, tudiž jemuž bylo v den 
úrazu dne 20. října 19-32 teprve osm let a pět měsíců, a jenž chtěl roz
vázati nožem tkani,čku a ph vyklouznuti nožem poranil svého spolu
žáJka, vykonal tlm čin nezávi,slý na své vůli, tedy bez jakéko.liv zlé vůle 
proti svému siPolužáJku; právem iOe'spatřovaly nižší soudy v této události 
opominutí nebo jednání nezletiléhD škůdce, která by mohla odůvodniti 
zavinéní dl'e § 1310 obč. zák. a tim odpovědno,st za nastalou škodu. 
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čís. 16565. 

Poukázal-li patron famúuu obročí k rukám laráře peněžitou částku, 
určenou podle patronova úmyslu zčásti· k splněni jeho patronátní P?
vinnosti vůči lamí obci a zčásti jako dar pro určitý účel famiho obroci, 
jde o platné darování i bez notářského spisu. Domáhá -li se v takovémtO' 
případe famí obročí na famí obci, jíž byla .částka farářem odevzdána, 
výplaty darované částky, a nebylo-Ii provedeno kookureční řízení (§ 57, 
odst. 3 zák. č. 50/1874 ř. z.), jsou soudy oprávněny předurčujícúu způ
sobem' určiti tangentu, kterou by byl musil patron přispěti na opravu 
kostela, kdyby bylo došlo ke konkurenčnúuu řízení. 

(Ro.zh. ze dn'e 10. prosince 1937, Rv II 245/36.) 

Žalobě, jíž se ža-Iuijid řím:skokatolické fami obročí ve V. domáhá 
na žalované farni obci ve V. zap[,acení 9-.215 Kč 60 h -s přis\., s o u do 
p r v és t o I i c e vyhověl v podstatě z těchto d ů vod ů: Na podkladě 
pro-vedenýoh důkazů dospěl ,soud k přesvédčení, že pavron Josef S. A. 
dal částku 20.000 Kč n.a "pravU! kostela i fary a na odvodňo,vání farnich 

. pozemků, a to v úmyslu přispěti. 'll" opravu 'kostela i fary pouze patro
námí tangentou, takže to, oč bylo vÍ'Ce vypl'aceno, patří skutečně žalu
jidrnu ohročÍ, a ža.Jovaná máJ onen přepla,tek bez prá'vníihlO' dúv'odu a 
jest jim neoprávněně oboha,cena. Výpovědí· svědlka Josefa S. A. zjisti,l 
toUž soud, ž-e kolem roku 1920 přišel za ním tehdejší farář B. z V. a 
žádal jej, aby svědek jako patron při'spěl na opr"vu .kostela a na od
vodně'ní farních pozemků: Svědek si p"matuje, že byla řeč o obou těchto 
věcech, a proto dal čáJstku 20.000 Kč vý-slovně na oba dva uvedené 
účely. Dotčená částka byl,a lilkvidov<ina důchodenskl'm úřadem, který 
dostal, p'0u~e příkaz pouká'zati 20.000 Kč do V. Z toho, CO uvedeno, lze 
usuzovati, že patron měl: úmys,l- přispěti na opTa'vy budov pouze po
vinnou patronátní tangentou. I kdyby se vycházelo ze stanoviska, že 
nebylo Ulfčitě dohodnuto, ja;]wu čá,st dává patron na opravu hudov a 
jakou část na odvodnění, bylo by celou věc řešiti podle toho, jakou 
částí, byl patron povinen při1spěti podle příslušných ustanovení (§ 8 zák 
z 2. dubna 1864, Č. II ř. z.) na -opravy budov, .a 00 tedy zbylo na 
druhý účel-. Podle uvedeného zákonného. předpisu činí patronátní tan
genta třetinu výloh potřebných na opravy. Výlohy činily tenkráte, jak 
jes,t nespomo, 32.353 Kč 24 h, takže patronMní tangenta činila 
10.784 Kč 41 h, takže z čá,stky 20.000 Kč zbyl-o na onen.dmhý účel 
9.215 Kč 60 h. Uvedenou částku: má tedy žalovaná bez právního tituiu 
a jest -jí neopr<Íivněně obohacena. Je prato povinna vydati zažalovanou 
část!ku žalujícímu ob-ročí. O d v o' I ac í s o u d potv'rdil napadený roz
sudek a uvedl ok otázce, o niž tu jde, v d ů vod ec h: Jak zjištěno, byla 
částka 20.000 Kč pou,káúoána farnímu abročí' s tím, že se z ní dává da~ 
rem část n.a o.dvodněni faa-nich pozemků farnímu ohročí a že zhývající 
část měl, farář odvésti kostel'nimu kankurenčnimu výboru jakožto pa-
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!r.<mát~ímu. ta:n?entu př!pa;dajicí podle zákona ,na patrona. By.la tudíž 
cast p'~evysuJlCf :patronatn! tamgentou darována farnímu' ·obročí, přešla 
do m~Jetku' fanuho obroč! a st3Jla se jeho kmenovým jměním, Podle 
IntencI patrona Jest obda~ov3Jným farní obročí a je proto ono oprávněno 
n"kládati s č"stkou převyšu~ící onu tangentu', tedy ji též zaža'!-ovali. 
Z toho plyne, že je žalWjkí ·ob.roČí aMtivně oprávněno k žalobě 'o níž 
jde. Odvedlo-li obdarované farní obročí zastoupené farářem i' částku 
přes~hujíc5 dotčen~u. tangentu, jež se stala :kmenovým jměním konku
reomho vyhom, ucnmlo taJk omylem a nepravem, a nebylo ani samo 
k tomu o-,p,,;vn-ěno bez 'svolení bi'skupské konsisto-ře a zemského úřadu. 
Tak,:véto zci.zení z kmenového jmění jest podle záMona č. 50/1874 ř. z. 
a nar. Č. 162/1860 a č. 17'5/1860 ř. z. n~latné a žalobní nárok tudíž 
podle § 1431 obč. zák odůvodněn. SchváJení nadřízených úřadů lze 
~oklá;.d~ti za dané tím, že zemský úřad ve svém výměru sám zmocnil 
!!n~ncn,l prokwraturu, aby vymá'ruala žalobou vrácení zažalované částky 
Jmenem famvho obročí. 

N e j vy Š š í s o u do nevyhověl dovolální. 

Dťtvody: 

Bylo zjištěno, že palron Josef S. A. dal částklu 20.000 Kč poukázati 
farnímu obročí, a že z ní část na odvodnění' farních pozemků daroval 
k tOm ll' t o ú ,če I u famímu obmčf. Za toho stavu věcí není rozho
dujíd, zda a do jaké mky má farM účast na správě jmění' farn,ího ko
~t.ela" a zd'a správný je názor odrvoladlho· so~du, že faráři neiPřílsluší 
zadna kompetence na opravu a -udržovámí ko'stBla. NemÍFŽe protQ dovo
l-atelka mc pro sebe vytěžHi ani :z předlpisů I§§ 41 a 42 záJkona ze 'dne 
7 .. ~vět~~ 1,874, Č. ,50 ř. :., jímž se vydávají u,stamvení', kterým ·se upra
VUII'! ~TIltrm pravn! pomery Církve katoHcké, ani z oběžní'l<u mí,stodrži-
te"stvl ze dne 29. prosince 1882, Č. 82,983 a z nařízení českého mí,sto
držitelství ze dne 30. července 1897, č. 116.843. Podle uvedeného zjištění 
napadeného rozsudkll bylo 2'0.'000 Kč poukázáno farnímu obročí. Mimo 
to bylo již shora dovoděno, ž·e nelze' 'přihlížeti k dovoMní· k tom 'směru . , , 
ze .se pemze patronem darovamé nill<dy ,nedostaly do jmění farního obročí 
a ze dar nebyl farnimu ohročí odevzd"n. Proto bylo da<fOvální platné 
i bez ~otář·~kého-spisu (§ 1 písm, a) záJl<ona ze dne 25. července 1871, 
Č. 76 r. z.). S námitkou nedostatl<u aktivní legitimace farnihD obročí 
se dovola,telka odkazl>je na správné důvody napadeného rozsudku, jež 
nebyly vyvody dovolá,ní vyvráceny. Dovolatelka vytýká konečně, že 
S?~d' .n~ní oprávněn, aby určoval tangentu, kterou by byl· musil patron 
pnspetr na opravu kostda, kdyby byl,o došlo ke konkurenčnímu řízení. 
Toto řízení, (§ 57, odst. 3, záJk, Č. 50/1874 ř. z.) byllO v souzeném pří
p.adě pwve~eno ,ani zah~jeno. Nižší, soudy byly proto oprávněny, aby 
~! samy, ovsem len s účrn.ky pro souzený spor, vyřešily tuto předurč.u
licl otazkU! (§ 190 c, ř. s. úsudkem z opaku·, zejmén.a slova »muže semit 
naříditi, aby ří'zení bylo přemšeno«). 
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čís. 16566. 

Byla-li smlollva o pr'Opachtování kínematograiícké licence přísluš
ným správrum úřadem vzata na vědomi, není majitel licence zavázán ze 
smluv () inserci, uzavřených pachtýřem vlastním jménem. 

Pokud musil smluvce ze způsobu 'Objednávek inserce a placení účtlt 
pokládati pachtýře za svéh'O sp'Olusmluvce. 

(Rozh. ze dne 14. prosunce 1937, Rv I 1221/36.) 

Srov. rozh. Č. 13846 Sb. n. s. 

Protu žal'Ohě, jíž se žalující fi'rma domichalana žalovaném spolku 
jako licencionMi biografu O. zaplacení 13.'074 Kč 10 h s přÍts!. za objed
nanou imerci, namítl žalovaný spolek, že uza'vřel ,s Karlem S. a juHem H. 
o správě kinematografiokých představení v biografu »0.« dohodu, podl-e 
níž bylD uj'ecln"no, že KaJreli S. a Julius H. budou uzavírati všechna ujed
nání ~p{)jená se 'správou' kinematografickýoh představení vlastním jmé
nem, takže' se ,provoz podniku bude díti na jejich úč.et, a že žalovaný 
nebude vstupovaU s třeUmi osobami do, žádného právního poměru1. Toto 
ujednání 'bylo předloženo ke schválen,í zemské ,správě politické, která 
výnosem ze dne 24. srpna 1927 vzal'a ujednám! to na vědomí. Karel S. 
a Jul'im H. také podle uvedené smlouvy od mku 1927 vždy u.~avíraoli 
smlouvy týkajíd se provozu biografu vl'aJstním jménem a nilkoli jménem 
žalovaného spolku,. Když pak jUiHus H. vystoupil, uzavfral Karel S. ta
kové s'lnlouvy sám jen vlastním jménem a nikdy nevystupoval jako zá
stupce žalovaného spolku. Míistnosti biografu a jeho zařízeni náleželo 
majitelce domll,kteráJ je pronajaJla .správci licence. T~ké žalobkyně ij·ed
nala a uzavírala smlou,vy 's Karlem S. jako s vlastním smJ:u"Vcem a ni
koliv jako se zmocněncem žalovaJného spol,ku. žal-ohu zamí'lly 'S o u d Y 
vše c h t řj. s tQ I i c, n e j vy Š š í s o w d z těchto 

důvodů: 

žalobky,ně opřela v ža,lohě svůj náJrok z náhrady škody o dva dů
vody, jednak že žalovamý jí mčí jako majitel licence biografu O. za 
veškeré objednávky, jež pro tento podnik bY'ly učiněny, jednak o to, že 
propachtoval proti předpiSU' § 9 nař. Č. 191/1912 ř. z. svou kinemato
grafickou licenci, čímž s'e dopu,stil protiiprá"ního jednání na j·eií újmu, 
a jest jí proto podle § 1295 obč. z"k. odpověden za vzniklou škodu. 
Posléz UlVedený důvod neobstojí, poněvadž nižší soudy zjistily, že 
zemský úřad vzal na vědomí obsah smlou",y ze dne 26. července 1927, 
llzavlené mezi žalovaný1m a Karlem S. a juHem H. o provozu .bnemato
grafiaké licence v biografu O. NejsoU' proto soudy oprávněny odepříti 
u,vedel1é smlouvě soukromoprávní účinnost z důvodu, že jde podle ob-
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sahu smloU'vy vlpravdě O zakázané propachtování licence podle § 9 nař. 
č. 191/1912 ř. z. (rozh. Č. 13845 Sb. n. s.), a nutno vycházeti z oné 
smlouvy jwko z platné smlouvy. 

Jde tudíž dál·e jen o to, zda ža'lovaný ručí' ze smlouvy za objednávky 
Kamlem S. uči'něné pro dotčený podnilk, přes to, že se Karel S. zavázal 
provozovati jej na svůj účet. V té pří6né jsou pro otázku mčení žalo
vaného dle U'vedeného rozhodnutí Č. 13846 Sb. n. s. rozhodující usta
novení soukromého práva, zejména občanského zákona. Blyl~li Karel S. 
podle 'Oné smlouvy povinen uzavříti obJednávky pro provoz biografu O. 
vlastním jménem a na vl'astní účet, jde i objednávka inserce v souzeném 
případě na jeho vruh a nikoli, n" vrub žalovaného. V tomSilTIěm dovo
latelka vytýkajk právní mylnost napadenému rozsudku, neprovádí do
volací' důvoď Č. 4 § 503 c. ř. s. po zákonu, poněvadž pomíjís'l<utková 
zjištění nílžších soudů. Pod.le rozsuJCIkových zjištění byl, Karell S. nájem
cem biografu O. od rol<Ju 1927 do května 1933 a sjedna'l se ža1lovaJným 
smlouvu, podle které vedl dotčený podnik ve vl"stní režii, samosta-tně 
si objedn{w<ll. vlastním jménem pro ně všechny potřeby a též inserci a 
žádné ohjednávky nečinilI !jménem žalovaného, nejsa k tomu zmocněll' 
a oprávně:n. Byl'o d"le zjiMěno, že Karel S. i ve styku s dovolatdkou 
vyst'lipoval při závazcích plynoucÍ'ch z objednané inseree pouze yIasi
ním jménem" nikoE jménem žalovaného. Dovolatelka již z talkto zjiště
ného způsobu objednávek <I inlserce Karlem S., dále ze způsobu pl'acení 
účtů za ně buď hotově zcela nebo á konto neho směnkami vyd~nými 
Karlem S., jak 'bylo zjištěno, musHa si to uvědomiti a pokM:dati za svého 
,smlulvc.e jedině Karla S. a nikoli ž~lov~ného, o němž sama pwMáJsila, 
že s ním přímo nejednala. Pouze to, že Karel S. byl v evidenčním se
znamu z"ps<in jako zástupce Hcendon-ářův, že dovolatelka nevěděla 
o schválení, pokud se týká vzetí na vědomí smlouvy o propaohtování 
licence Karlu S. <I že se objednávky dály pro biograf O., samo nestačÍ, 
aby byl žalovaný za"ázán ze smluv Karlem S. uzavřených, a to tím 
méně, když nebylo ani tvneno, "ni zji1štěno, že žalovaný svým jednáním 
7Jjednal takový stav, z něho·ž by dovolatelka mohla usuzovati na opráv
nění K"rk~ S. k objednáVlkám v za-stoupení lkencíonáře, po připadě že 
jí uvedl v omyl' předsHráním ,právního poměm ·9 Karlem S. ji,nalk, než 
ve skutečnosti byl. Zmýlila-Ii se dovolatelka ve svém přeclpakladu, že 
i v sOlDzeném příp~d'ě propachtování Hcence nebylo sprá"ním úřadem 
schválell'o anebo vzato na vědomí, nemi't,že její ·omyl :býti na újmu ža
lovaného, který k němu ned'al podll'ět. Za toho· stavu není žalobní nárok 
oprávněný ani z prvého důvodu. 

čís. 16567. 

I. Splatnost nároku adVlokáta proti klientovi na útraty za vykonané 
práce není závislá ani na předložení specifikovaného pahnárního účtu, 
ani na dokončení dila, ani na vyúčtováni vše c h praci jim provedených. 

I 
I 
I 
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ll. I když Jde o jednotný soubor. práv~ických . prací . vykona?.ýc~ 
v mezích jedině všeobecné pmé moCi, nenl advokát povmen sečkatt 
s nárokem na zaplacení za práce již vykonané až do ukončení celé ,věci, 
nýbrž jest oprávněn děliti své útraty a požadovati je buď podlecas~." 
vých období, nebo místo toho. sestaviti je podle materií, jichž se týka Jl, 
třebaže jednotlivé záležito.sti jsou jen součástmi většího cellru. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1937, Rv I 113/37.) 

K 1. srov. roch. č. 5784, 6137, 10163, 11375 Sb. n. S. 

Dr V ádav Š. advo,kát v P. zastupoval žalovaný řádový klá,šter ve 
věci sievy úwků' na velkO'sta,tk~ S. Tvrdk, že za dotčené zastupování 
vznikla Dr. Václavu š. pohledávka ve vjÍ'ši 8.062 Kč 65 h, kterou žalo~
k}'lni postoupil, d.omahá se žalobkyně ja~o postup,~ice Dr.. '::ácl",~a S. 
na ža],ovaném klášteru z~pl'acení 8.062 Kc 65 11 g. pns!" Proti zalobe na..
mítl žalovaný klášter mimo jiné její .př~d~"sno.gtč že d?p.ils. z~ dne 
4. února 1933 nelze pokládati za palmami učet, Jeztosohazl. p:k,,:kol~v 
možnost přezkoumati v něm uve~ené Čí.sli~ce co do správnostr a pnme
řenosti, že plná moc daná; Dr. S. byla vseobecna ~ vz~~~o'~ala se na 
všechny právní záleži.tosti žalovaného, takže z dotčeneho ]edll1eho. smlt;v
ního poměru mezi Dr. Š. a žalovaným klášterem ,mohl,a Dr. 5-0;1 v2lI;lk
nouli pouze jedilná pa·lmámí pohledávka za vsechny. konane prace. 
Niž š í s o Ul d Y uenalypodle žal'Oby, o d vol a C.I s 00 oU d • uv~dl 
k otázce v právní vétě vytčené v, d Ů' vod e c~: K vyv.odL>111 ?dvo.b~! 
se podotýká, že advokáJtova odOlena .Je. spl"t~a vykona.m~l . dlb. ': ze 
zákon nestanoví že by spl"tnO'st palmami odmeny byla zavls].a na pred
ložení specifiko~aného palmárnílho účtu. Neohstojí t:,dí~ vývody, odvo
lání a nesplatnosti palmám a z toho _dovozova,;e predcasn:oslt zalo?x: 
nehledíc ani na to, že svědek Dr. V. S. vjÍ's]:o·vne potvrdIl, zedrobne]sl 
záležitosti, jakou je souzená věc, byly vždy, j~kmile ,~yly skonče~y, ~y: 
účtovány a že nikdY' opat žalovaného kláštera nezadal speclflkovanr 
účtu ba že dokonce 'i odmital, takže není oprávněna výtka, že nelze 
pokÚdati. za řádné palmární' účty jednotlivé dopisy, na které se žalobce 
odvolává a které označu1e jako účty. 

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

Důvody: 

Od'folací soud již správně doHčH, že splatno'st advokátova nárolm 
na odměnu není závi·sIá na předložení specifikovwného palmárníiho ~čtu, 
k čemuž advokát není povinen (rozJil. č. 10163 a 11375 Sb.. n. s.); Jeho 
oalmární pohledávka vzniká jÍ'ž výkonem práce po případě vy?aložen~111 
peněz (rozh. č. 5784 Sb. n. s.) a stává se splatnou a dospelou )eJl'nl 
ohlášením klientovi po vykonání objednané práce (rozh. č. 6131 Sb. 
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n; S).; ježto advokát 'podle § 11, odst. 2, adv. ř. je též oprávněn vypo
vedeŤl plnou moc kl'lentem mu danou" není jeh.o nárok na odměnu za 
konané práce ani závislý na dokončeni díla. Os,tatně byla specifikace 
sporného účtu v rozepři předložena. 

Dovolate! však za,slává talké právni názor, že přes to ie žaloba před
časná, poněvadž generální pl,ná moc, daná Dr. Václavu S., o,pravňovala 
k za,stupování žalo'vaného kláštera ve všech za dobll' trvání· zmooněnec
kého roměm se vyskytltjídch rrávních záležitostech žalovaného klá
štera a že vyřízení vše ch těchto právních záležítostí a veškerých práv
nioktch prací zmocněnci svěřených tvo,řilo nedHný jediný celek, takže 
Dr. S. ,po ukončení toh.olo di,la směl ,předložiti toliko jediný celko'vý 
účet. S tím názorem nelze sou,h[iasiti. I kd,yhy šlo o jednotný soubor 
rrá'0niokých prací vykonaných v mezkh jediné všeobecné plné moci, 
nebyl by advukát povInen seókati s nárokem na zaplacení až do ukon
šení celé věci, neboť advokát může své útraty děliti, a požadovati podle 
časových období a rovněž není mu ,abráměno, aby místo podle časo
vých období, sestavi.J své útraty podl'e vkných hledisek, totiž podl,e ma
terií, jichž se týkají, třebaže jednotlivé z"Ježilols,ti jsou jen součástmi 
větŠíh·o celku. Splatnost zažalované č"stky, jež ~e podle zji,štění nižškh 
soudů týká samostatně vyúčtované záležitosti, není proto z"vislá na 
vyúčtováni, vše ch prací zmocněncem provedených. Námitka žalované 
strany, že žaloba je předča,sná i proto, že zálohy zmocněncí po,skytnuté 
JSou mnohem vyšší, než za'žalovaná č"stka a že ještě nejsou vyúčtov"ny 
konečným celkovým účtem, je bezdůivodná,. bylo-Ii nižšími stolicemi 
zjištěno, že 'se veškeré plMby žalov<l!nou namítané týkaly ji i n Ý 'c h prací 
a účtů. Co do přiměřenosti, požadoval11é odměny l11U1tno podotknou,ti, že 
dovolatel již neuplatňuje věcných námitek (proti ní, a pokud t""di, že 
mu nebyla dána možnost !přezkoumati' oprá,vně'nost a přiměřenost za
žalova'né částky, zapomíná, že 'bylo jeho věcí, aby po předloženi spe
cifikace účtu vznesl k011lkretní n,"mitky proti jednotHvým úkonům, anebo 
<l!by po pod'ámi znaleckého posudku působil vhodnými návrhy a dotazy 
(§ 289 c. ř. s.) k obja'snění a doplněn'í posudku. Nepoužil-li však v prvé 
stolici svého práva, které mu zákon dává, nemůže to doháněti v oprav
ném řízeni. 

čis. 16568. 

Nebyl-Ii zároveň ryIllliněn zákaz zcizeni, neni čekatelské právo za
psané do pozemkové knihy na závadu zcizení nemovitosti, zatížené tiroto 
omezenim, jeji nabyvatel může však nabýti nemovitosti jen s omezenim 
vypl:ývajicim z knihovně vyznačeného čekatelského práva a lze i proti 
němu vésti exekuci nuceným zřízením práva zástavniho jen s omezením, 
že se tento vklad netýká čekatelského práva. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1937, R I 1397/37.) 

Srov. mzh. Č. 4100, 8015, 11227 Sb. n. s. 

i 
I 
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Na usedlosti zapsané ve vložce Č. 22 v K. bylo pod datem 24. čer
vence 1919 podle &nímku' notMského spi,s-ll ze dne 9. července 1919 
vloženo právo vlastnkké pro jiřího a Marii P-ovy rovným dílem a zá
roveň p-ozna'me-nán záva'ze'k odevzdati Uisedl,ost svého. času bud' zal živa, 
nebo pro případ smrti jednomu ma,n.žel,skému dí,těti Jiřího a Marie 
P-ových. Pod datem 8. listopadu 1929 bylo podleodevzdad listiny 
okresního soudu v N. ze dne 18. července 1929, D 266/27, vloženo 
právo vta·stnioké pro JiříhO P-a na ideální polovici po Marii P-ové a 
zároveň bylo vloženo podLe notářského spisu ze dne 1. února 1929 
prá:vo vl,astnické k ideální polovici usedlosti pro druhou manželku Ji
řího P-a EmiUi P-ovou, která podle tohoto notilřského spisu vzala vý
slovn.ě na vědomí shora uvedený závazek ve prospěch substitučních 
práv nezletHých Aloisa a Marie P-ových. Vymáhající v~řite1é .navrhli, 
aby jim podle vykonatelného ro~sll'dkll' byla proh povmne EmlllI P. po
volena k vymožení pohledávky 3.180 Kč s pří,slulšenstvímexekuce nu
ceným zřízením práva zálstwvníhO' jeho vkladem na ideální polovLei used
losti patřící Emilii P-ové. Ex e k u č'll í s o -ll d vyhověl návrhu bez 
j-akélhokoU,vomezení. Rek u ·r's 'll ís 0'Í'l d k rekms'u povinné změnil 
n<l!padené Ulsnesení tak, že povolil navržený vklad s doložko'UI »bez újmy 
fidei.kom'Í-sární substituce ve prospěch jednoho z manželský'ch děU jiřího 
a Marie P-ových.« 

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

Důvody: 

Dovolací stěžovatelé uplatňují, že ske povolení vkladu vlastnického 
rráva podle notá;.ř,ského ~píSU' ze dne 1. února 1929 na ideáln.í- polovici 
usedlosti ve prospěch Emi<lie P-ové nebylo v~hledem na omezení shor~ 
uvedenou !ideikomisární substitucí přípU'stné a nestalo se právem, kdyz 
však přes to, byl vklad práva vl<lslnické:ho pro Emih P-ovou bez všeho 
omezení povol,en a' proveden, aniž bylo tomu včas o.dporováno, talkže 
&e stal pravoplatným, může býti pro jejkh pohledávku vloženo na tuto 
ideMni poloviei nucené právO' z,"stavni hez jackéhokoHv omezení. Tento 
názor je myliný. Omezení vl<lstni·ctví čeka,tel'ským právem mamžel'ských 
dětí JiříhO a Marie P-ový'Ch vázne na celé ,usedlo'sti a zatěžuje proto 
i ideální pol:ovki povinné Emilie pcové, která jí později od Jiřího P-a 
zcizením nabyla. Čeka,te.lské prá'vo, vlo'žené do pozemkovékmi<hy, není-lI 
zároveň vymíně'll zá'kaz zdzení, není -na závadu zcizenÍl nemovitosti, za
tížené tímto omezením; právo ke zcizení, přísluší' vlastníku nemovitosti, 
tímto věcným právem zatí'žené, právě proto, že knihovní poznámko'! 
čekatelského práva se nárok čekatelů, ahy byla jednomu z nich odstou
pena v určenou dobu nemovitost do vlastnictví, stkvá věcně účinným 
i proti každému pozdějšímu nabyvateli, }enž nemovitO'sti může nabýti 
jen s omezením onoho kniho'vně vyznačeného závazklu (r-ozh. Č. 4100 
Sb. n. s.). Ponévadž jest tedy i ideální polovice usedl>osti, připsaná 
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vlastnicky povínné Emilii P-ové zatižena čekatelským právem, které 
jest posuzovatí obdobně jako hdeikomisMní' suhstilucí ve prospěch jed
noho z manželských dítek Jířího a Marie P-ových, mMe býti nucené 
zřízení práva zástaovního povoleno je.n s omezením, že se vklad ten děje 
bez újmy jejich sUlbstitučních práv (rozh. Č. 8015 a 11227 Sb. n. s.). 

čís. 16569. 

Byl-li advokát zastupující stranu ve sporu suspendován (§§ 12 c) a 
17 adv. disc. statutu), nelze mu s účinkem pro stranu doručiti SQUctní 
rozhodnutí. Suspense advokáta z výkonu advokacíe má v zápěti, že ne
může tře t í o s o b y zastupovati jako advokát. Jeho zatíllllÚ substitut, 
který mu byl ustanoven výborem advokátuí komory, není oprávněn po
dávati opravné prostředky za stranu, kterou zastupoval suspendovaný 
advokát, nemá-li k tomu zvláštní .plnou moc. 

(Rozh. ze dne 15. pmsince 1937, Rv I 1712/36.) 

Srov. rozh. Č. 14206, 12424, 11217 Sb. n. s. 

. Ve spom o vydání stavebních plánů, kanalisačního projektu a mí,sto
Plsu domu Č. p. 2018 v P. byl rozsudek odvolacího soudu doručen 
Dr. E. S-oví, aodvoká.tu. vP., aočkoHv byl v té době sustpendová!n z vý
konu advokacie a př.esto, že 'V odvolacím řízení dala ža,lovaná procesní 
plnou moc Dr. Jindřichu N. a Dr. Viktoru O. Vyžádal proto soud roz
sudek doručený Dr. E. S-ovi zpět a doručil ij'ejdne 4. ledna 1936 Dr. Vi,J.:
toru O-oví, který poté podal dne 18. ledna 1936 pmti onomu rozsudkn 
dovoMmí. 

N e j v y Š š, s ° u d dovolání nevyhověl a uvedl v otázce v právní 
větě vytčené v 

dův·odech: 

Žalobci v dovolací odpovědi vytýkají, že dovolání' je opožděné. Výtka 
ta není oprávněna. žalovanou zastupoval v ,prvé stolici Dr. E. S., advokát 
v P., na základě plné moci ze dne 8. května 1934 a ten twké sepsal 
odvolací sdělení, v řfzení odvolacím zastlllpovaoli ji advokáti Dr. J'ndřich 
N. !podle plné moci ze dne 3,1. srpna 1935 a Dr. Viktor O. podle plné 
mocí ze dne 8. května H~35. Rozsudek odvolacího soudu byl den'učen 
dne 21. pmsince 193-5 Dr. E. S-ovi, ale poněvadž byl v té době suspen
dován z výkonu aodvokade, vyžádal -soud od l1ěho rozsud·ek zpět a do
ručil jej Dr. Viktom O. dne 4. ledna 1936. Suspense advokMa z výkonu 
advokaocie ,podle §§ 12 Hl. c) a 17 dí'se. st,,!wlu má v zápětí, že nemůže 
tře t í o s o b y za'stll!povati jako aodvokát, i když hledíc na ustano
vení § 28 c. L s., dosud nebyl v)'1mazán ze seznaomu advokátU, může 
se sám zaostll!povati v advokátském sporu (mzh. Č. 14206 Sb. n. s.). 
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Proza.timní substitut, který mu byl ustanoven výborem advokátní ko
mory, není oprávněn podati )ménem s~mny dovo.h'ní, n~boť .:a.to sub
stituce nepro,půjčuje zatímmmu substttutOVI pravo vyzadujlcI podle 
§ 1008 obč. zák. zvláštní plné !l1oci .(rozh. oč. 11217 ~ ~2424 ~b .. n. s.). 
Nutno tedy v souzeném případe počllat! lhutu, k podam dovolaml teprve 
ode dn,e kdy byl rozsUJdekodvolacího soudu doručen Dr. Viktoru O., 
tedy od~ dne 4. ledna 19.36, a bylo proto dovokímí dne 18. ledna 1936 
podáno včas. 

čís. 16570. 

V1ldal-1i se poškozený nároku na náhradu škody jen proti jednomu 
ze solidárně zavázaných škůdců (tak řečené subjektivní osvobození 
podle § 894 obč. zák.), l1emá !o vU~u !l?i n~ j~ho. ná~k na ná~~~u c.e1é 
škody proti druhému soUdárne zavazanemu skudcl,ant na posbzm pravo 
druhého škůdce, nahradil-Ii škodu poškozenému. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1937, Rv II 788/36.) 

žalobkyně se na žalované domáhá zaplaceni 14.000 Kč s ,pří.sl. z .~ů
vodu nálhtady škody, která jr vznikla dne 30. července 1.933 pr! s~a~ce 
automobilu patřicího žalovanému s a~tom0:t>Hem EU;'III'; S., v .~"~:mz z~
lobkyně tehdy jda. Posrážc.e pr~hlasl:a zalobkyu; VUČI Emll'!l S., z~ 
na ní nebude z d.ůvodu zranem mc pozadovatr a ze nedop'll'sh, aby )1 

z toho důvodu něco platila. N i 'ž š í ,s o t1 d Y uzuaoly podle žaloby a 
odvolací ~oud uvedl v otázce, O' niž tu jde, v d Ů, vod ech: Podle §§ 3; 
odsl. 4 a 8, záJk. Č. 162/1'908 ř. z., má třetí osoba nárok na záJkonne 
od.povědno'sti proti ,oběma osobám odpovídajícím pod~e záko~a ;a ško~u. 
Po{He této, solí'dární obligaoce jest ka'ždý z n.wh odpoveden z J"neho p'~av
nlho důvodu, takže jde o dva ~amostatné ~á~az.ky ~e~le. seb~ a JSo~ 
solidární jen potud, že závazek Jednoho dluzmka zamka, JakmIle splml 
druhý z nich svůj ze 'svého závazku vyvěrajíd dluh (sr?,:. rozh, č. 12~a~ 
Sb. n. s.). Není proto prohlášení žalobkyně pro~l Enuh;. Š. rozhodujlCI, 
ježto tím nebyl splněn její dluh a dluh žaolovaneho tudl'Z neZ<l!ntlkl. 

1\ e Ij' vy Š š í s o 'u d nev)'hověl dovolání. 

Důvody: 

Nedůvodně vytýká dovola'teJ. jako kusost řízení (§ 5?3 Č. 2,~: ř. s), 
že nebyly připuštěny důkazy o tom, že ž.alobkyně prohlasilo VU~1 Emrlu 
š. že na ní nebude z důvodu automobilového úrazu ze dne 30. cervence 
1933 požadovati< žMn.ou náhradu a že .m;d~pulsti, ",?y _vůbec~mnie Š. 
z důvodu tohoto úrazu. n1ÍJsledkem zranem zaIobkyne neco plahla. 

Podle § 894 obč. z1ÍJk. úleva nebo osvobození, které do~tane jeden 
spoludlužník pro svojí osobu, neprospívá ostatním. Zda jde o osobni 
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či".objekti:",:lí úlev:, nebo. ~sv_ob.ození; to jest ovšem otázkou jednotlivého 
pnpadu. Zalovany a Emilie S. JSou, jak případně uvedj již odvolací soud 
s poukazem na rozh. Č. 12333 Sb. n. s., dlužníkv solidárnimi nikoliv 
~orreMními ve smyslu §,891 obč .. zále Jejich solid'aríta je tu je~ potud, 
ze ~a~az:k Je?noho dluzl:'lka .z~n!ka, JakmIle splnil druhý spoludlužník 
dl:u;ny pr~dn;et. Z toho, vsak Jeste. neplyne, že by postížní právo spolu
(~Iuzn:ka, lenz splmI cely solIdarm dluh. bylo naprosto vyloučeno. Nebot', 
treIJaze se ustanoven~~ 896 obč~ úvk. o posti.hu nehodí na souzený pří
pacl, ,mohl by splmvsl spoludluznrk vykonati své posti~ní- právo proti 
cI:~u-hel.nu spoludlužníku, kdyby mu dokázal Zi>vinění podle občanského 
zakon~ka (§§ 1294 a ná~1. O?č', zák.). !'leni proto, vyloučeno, že by ža-
10vanY,mohl po zaplacem cele nahrady skody, k I1IZ byl odsouzen účinně 
uplatnl'Í! postižní námk praH EmiHí Š. potud, pokud by jí dokázal do 
které výše ona škodu zavinHa. ., 

Podle tVI:zení ž~lovaného chtěla žalobkyně uchránHi Emilii š. jakého
k~h~ pla~~I11, ktere by bylo, v, souvi,slosti ~ utrpě~ou škodou, chtěla ji 
tudlz u~hramÍ1 .1 prah pO'Sh.z~It11U naro:ku zalova!lleho. Tím by na sebe 
vzaJ,a zavaze:~ Jen proti EmilII S., ale nezabránila by tím, aby žalovaný 
ne~yko~al s~e posÍI'žní právo proti Emilii Š. Tomu by byla mohla za
bramÍl Jen hm, kdyby se byla i proti žalovanému vzdala nácro'ku na onu 
část náhra~y ško:dy, P?kud ji zavinil,a EmiH; Š., anebo kdyby se byla 
~zdala ~eleho sveho naroku 1 proll zalovanemu. Neboť postižní právo 
zalova,~:ho plyne z právního poměru, účinného jen mezi ním a Emilií Š., 
a nemuze proto žalobkyně nakládati posmnf,rn právem žalovaného bez 
jeho souMasu. Z tvr~eného prohlášení však .neplyne, že ,Se žaJ,obkyně 
vzdala na'rokUl proti zalovanemu, totí·Ž že se vzdala nároku na solidární 
wčenf žalovanéh? za celou škodu,a nezbavila ho tedy možnosti, aby 
upl,atmI své posÍl~ní p,rávo. ,protí EmHiH Š. Ke vzdání 'se práva (§ 1444 
obc: zak.) se take vyzaduje, aby bylo dlužníkem přij ato a aby se stal 
p:oJev vůl'e ~ němu smNují'Ci na vene:k (rozh. Č. 7562 Sb. n. s.). Tento 
pr~9P~k~ad zalo'v~nÝ,a~i netvrdil,o poněva~ž podle jeho tV:IZení, bylo, pro
hlasem zalobkyne ucmeno Jen VUČI EmIlI,1 Š. a nikoHv vů'Či němu, Ne
u:čImla-li, žal'?bkyně. ža!{jva·nému na:bí,~ku, že se vzdá nároku proti němu, 
nem~'?ly o~se,m am pnJm01.ltl. Bylo-ll tvrzené prohlášení žalobky,ně vůči 
~mllII S. UCI:lleno J:,n ~ p0'~~ru ~.ezi nimi dvéma, pak jest jejich věci, 
Jak se sp?lu vY'p0';ad~ll v pn,pade, kdyby žalovaný svůj postižní nárok 
pr?y ~~11II š. s .uspecnem provedl. Jest proto žalovaným tvrzené pro
hlasem zalobkymno pro souzený případ bezvýznamné a nebylo třeba 
provádětí 0' něm důkazy, 

čís. 16571. 

Odhadní řízení exekuční (vlád. nař. č. 100;11933 Sb. z. a n.). 
Kdo nabyl nemovitosti do dražby dané po zápisu poznámky zahájeni 

dražebnlho řízení (§ 135 ex. ř.), jest oprávněn k rekursu v té miře jako 
byl původní vlastník nemovitosti. ' 
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Byly-li proti určení odhadni ceny podány námitky, má exekuční soud 
o nich znovu rozhodnouti podle skutečného stavu v té době, kdy bylo 
vydáno usnesení, pro t i něm u ž námitky směřují. 

K změnám, jež nastaly v době mezi vydáním usnesení o odhadní ceně 
a vydáním rozhodnutí o námitkách, lze přihlížeti jen za podmínek uve
dených v § 142 ex. ř. 

V řízení o námitkách lze přibrati nového znalce jen za podmínek § 34, 
odst. 2, písm. a) nebo c), odh. ř. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1937, R I 1428/37.) 

V exekučni věci vymáchajíd věřitelky V-ské záJ,ožny proh povinnému 
Dr. Karlu Z. určil ex e k u ční s o'u d :k námitkám vymáchajkí věřitelky 
al<ni-hovní vla:stnice nemovitosti do dražby daných, klerá nabyla ne
movitostí těch po zahájení dra:žebního řízení, znovu jejich odhadní cenu. 
Rek II r s n j, s o u d ttložil k re'kursu knihovni vlastníce Anny M. exe
kučnímu s·oudu, aby po právní mocí zmšujícího usnesení doplní! řízeni 
o pc daných námi,tkách Anny M., přibera nového znale, oboru pozem
kového vl"stnictví, a a:by znovu· o nich ro~hodl. D Ů v' o:cl y: .Rekursní 
soud shledal, doplnív ří'zení opětným vý'slechem znalce 0'boru hospo
dářstvÍ' Josefa K., že jeho odhadní elaborát neni spolehlivým podkladem 
pro: mčení, odhadní ceny nemovitostí, neboť znalec přÍ' svém vý'slechu 
uvedl, že les Č. kat. 518/2 ve V. odhadl nedopatřením na 5 h za 1 m' 
mí,sto 15 h za 1 m', louky č. kat. 524/1 a 524/2 odhadl jako pastviny 
po 15 h za 1 m', ač - ja.k dodatečně zjístil - jde ve sku,tečnosti o louky 
v ceně 3,000 Kč za 1 ha, a stran lesa připu:stil, že jde o les šestiletý. 
Znalec kromě toho uvedl, že roku 1937 jsou ceny p0'zemků prŮiměrně 
o 50% dražší nežli v r. 1935, kdy byl odhad prováděn, a ke kterému 
roku jeho odhad směřuje. Re'kms'ní soud má za to, že nutno zji,stiti cenu 
nemovít·ostí: do d'ražby daných, jaká jest roku 1937, když napadené usne, 
sení' rozhodu:jíd o námi'iJkách ,podle § 35 odh. ř. bylo vydáno dne 24, 
duhna 193:7, třehas odhad byl proveden roku 1935 a odhadní cena byla 
u:r,čena původně již d'ne 19. října ]9,35, neboť je třeba, llby byla v dra
žehním řízení bezpečně zjíštěna skutečná hodnota nemovHo,stí· v době, 
kdy má býti dražba prováděna, a níkoNv hodnota nemovítostí v mínu
lostí. Hledk na to, že znalec Josef K. se dopUlstil ve svém elaborátu 
četných ohyb, a ,sám uvádí, že odhadní cena. % nemovito'stí vložky Č, 'll 
poz. kníhy V, má býtí zvýšena o 1.303 Kč 95 h, že neodhadl vůbec hod
notu honebního práva, spojeného s držbou % nemo'vitostí vložky Č. 142 
kat. území V., :kterou nyní uvádí č;í,stkou 17.147 Kč, a že se ceny od 
doby provedení odhadu změnily, a bude tedy nutno bezpečně zjistiti 
skutečnou hodnotu nemovitosti, což se nemůže státi bez přivzetí nového 
znalce oboflI pozemkového vlastnictví, vyhověl reku'Dsní soud rekursu. 
Na prvém soudě bude, aby přivzal, nového znake oboru pozemkového 
vlastnictví a da'Ipřezkouma1i a doplniti odhadní elaborát nemovitosti do 
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dražby daných, a aby na jeho podkladě znovu rozhodlo námitkách do 
určení odhadní ceny. 

Ne j v y Š š í s o -u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekurs
nlmu soudu, aby o rekursu znova rozhodl. 

Důvody: 

Podle § 135 ex. ř. má poznámka zaháj.eni dražebního řízení mimo 
Fné i ten účinek, že povolená dražba múže býti provedena proti kaž
dému pozdějšimu nwhyvateli do dražby dané nemovitosti. Vstupuje 
proto pozdější nabyvatel nemovitostí do všeoh práv a závazků, které 
měl dřívě;ší vlastník nemovitostí z dražebního řízení- zahájeného proti 
němu, a :ná proto i Anna M. jako nabyvatelka nemovitostí daných do 
drwžby stejné pr,;vo k rekmsu, jako měl původní vlastník oněch nemo
vitostí Dr. Karel Z. 

Myllný je však n,;zor rekursního soudu, že je třeba zji'stHi onu cenu 
nemovHosU do dražby daných, jakou mají v době vydání rozhodnutí 
o námitkách pro-ti odhadu podle § 35 odh, ř. č. 100/1933 Sb. z. a n., 
a nrkoliv cenu v době vydáni ro~hodnuti o odhadní ceně oněch nemo
vitostí. V § 35, odst. 2, odh, ř. se sice praví, že na základě n<>rnite~ 
proti odhadní ceně jest exeku'čnímu soudu znovu. rozhodnou_Ir o odhadU! 
ceně, ale tím neni míněno nové provedení o d had u, nýhrž značí to 
jen tolik že e""kučnísoudce má přezkoumati své usnesení o odhadní 
ceně v ~eZÍlch podan-ých námi-tek, takže námitky mají- v té přičině lla
h~aditi rekurs. A právě tak, jwko· reklwsnl soud může rozhodovati o re
kursu jen podle skutečného stavu, jalký tu byl v dob.ě v~dání nap~de
ného usnesení může i ,exekuční soudce přezkouma1tI sve usnesent l1a 
základě v~nes~ných námitek jen podle skutečného stavu v době v.yd<iní 
onoho usnesení. Kdyby měl při tom exekuční; s.oud přihlížeti i k změ
něným skutečnostem, nastalým v mezidohí od vydání Ulsnesení o, o~: 
hadní ceně až do vydání rozhodnutí o· námitkách, šlo by tu vlaslne JIz 
o nový odhad který l,ze vŠa!k povolMi jen za předpoklacJiů uvedených 
v rozhodnutí i. 5399 Sb. n. s. O to však v souzeném případě nejde. 

Jak exekuční soudce, taJk i rekmsnl soud j.est, ovšem olPráv,:ě~ do
pl_niti ří'Zení šetřením pOdl'e § 34, odst. 2,odh. r., ale to se týká Jen 
takových sku1eČTIostí a takových poměrů, které tu byly wnebo nastaly 
až do vydání usnesení o určení odhadní ceny. 

Podle ustanovení § 34, odst. 3, odh . .ř. může býti -slyšen i no-vý znal·ec, 
avšak to jest dovoleno jen z,a pře?pokladu .u"edeného .v § ~.4, o~st., 2, 
písm. a) nebo cl, odh, ř. Tech predpokladu v s.ouzenem pnpade vsak 
není. Rekmsní soud nařídil přibrání nového znalce »z obom pozemko
vého vlastnictví«, člmž mínil zřejmě znake z oboru polního hospodářství 
(§§ 1 a 11, odst. 3, odh, ř.), a to na mílstě malce Josefa K., poněvad~ 
prý se wedený znalec dopustil ve svém elaborátu četných- chyb. Ne.z 
tento znalec byl v dodatečném řízení znow slyšen, chyby své opraVIl 
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a vysvětldl a jeho dodatečný .pO'sudek není ani nedostatečně odůvodněn, 
ani jinak nevzhu-zuje pochybnosti o vyšetřené jím hodnotě odhadní. Ze
jména se jasně vyjádři,l též o hodnotě hO'nitby. Neshledává proto nejvyšší 
soud zákonného důvodu pro přibrání nového znalce z ohoru polního 
hospodářství. Konaná šetření stačí tedy úplně k bezpečnému' ].>řezkou

mciní rozhodnulí exekučního soudu o námi,tkách proti určení odhadní 
ceny a bude proto na reku,rsním soudě, aby o rekursu An.ny M. rozhodl 
věoně. 

čís. 16572. 

jestliže podle služební smlouvy byl zaměstnanec, ustanovený k pro
deji v zaměstnavatelově prodejně, oprávněn prodávati též jiné. zboží na 
vlastní účet a zisk z toho.to. prodeje měl býti součástí ujednané mzdy za 
osmihodinovou pracovní do.bn, má zaměstnanec nárok i na odměnu za 
práci přes čas, konanou pří prodeji zboží na vlastní účet,a nemůže býti 
tato do.ba odpočítávána od pracovní do.by, v niž prodával zboží pro. za
městnavatele, věděl-Ii zaměstnavatel o tom, že zaměstnanec pracoval 
přes osmihodinovou pracovní do.bn. 

(Ro·zh. ze dne 16. prosince 1937, Rv II 959/37.) 

Žalobkyně, jež byla u žalované firmy R. mlékárny, zapsaného spole
čenstva s ručením omezeným v B., zaměstnána jako prodavačka v pro
dejně mléka od 16. dubna 1932 d.o 7. prosince 1936 za týdenní mzdu 
nejprve 100 Kč a od 19. srpna 19<35 125 Kč, domwhá se na žalovaném 
zaměstnavateli zaplacení 27.640 Kč 50 h s pří-s!. za práce konané přes 
osmihodiinovou dobu· pracovní. žalobě vyhověly co do částky 11.615 Kč 
14 h s přís!. s o u d Y vše c oh tř í s to]. i c, n e j v y Š š í s o u d 
uvedl v otázce v právní větě vytčené v 

d ů v o'd ech: 

V plenMním usnesení ze dne 21. června 1937, Pres 398/1937, uve
řejněném ve Sb. n. S. č. 16217, vyslovil nejvyšší soud zásadu, že úmluva 
stran o odměně za práci. pfes ča's podle zák. č. 91/1918 Sb. Z. a n. není 
zakázána a že lze platně paUlšalovati i odměnu za takové práce beze 
zřetele na to, zda přÍlslQl-šné správní, úřady práci přes čas povoli.ly, čiH 
nic. Zwkon č. 91/1918 Sb. Z. a n. nevyllUlčuje úmluv.u stran, že odměna 
za pr,;ci :přes čas jes.t zahrnuta v úhmkově ujednané mrzdě, a taková 
úmluva může se státi jako jiná úmlma nejen výsliovně, nýbrž i ml.aky 
podlle § 863 obč. z"k., při čemž jest přihlížeti kohyčejům a· zvyklostem 
poctivého obchodu (Sb. n. S. č. 10226). Co do výše zvláštní odměny 
za práci< přes čas jest podle § 1152 obč. zwk. rozhodující především 
úmlu.vastran (Sb. n. S. Č. 5537), a kdyby jí nebylo, je pokládati p-řimě
řený plat za vymíněný, te'dy aspoň přiměřený úplatě za práce záJkonné 
(Sb. n. S. Č. 6854 a 10076). Při tom jest míti na paměti, že odměna za-

Clvilnl rozhodnuti XIX. 10< 
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městnance nemusí záležeti jen v hotovosti, ,nýbrž že jest možno, že za
městnavatel dává zaměstnamcí přHeútO'st k jistému výdělku, jejž lZe 
podle okolnosti případu očekávati, a že takavéta úmluvy se vztahuji i na 
práci přes ča's (Sb. n. s. Č. 13558 a 14761). V sauzené věci pradávah 
žalalYkyně prO' sebe i jiné výrabky na vlastní účet v mlékárenské pro
dejně. Nejde tudíž v sauzené věcí o nMok Z bezdůvadnéha abahacení, 
a prata není třeba se obÍlrati vývady davalání, pakud se tykají tahata 
právního důvodu. Prvým předpakla.dem náraku na odměnu za práci přes 
čas jest, že prke přes čas byl,y skute6ně vykonávány s vědamím a 
s vůli zaměstnavatele, tedy tak, že zaměstnavatel o nich véděl anebo 
že je, byly-Ii mu známy, schválil (Sb. n. s. č. 9492, 10504). ' 

V sauzené věci bylo zjištěna, že žalabkyně v prvém O'bdobí od 
7. I·edna 1934 do 18. srpna 1935, kdy měla týdenní p'lat 100 Kč, odpra
cnv<>l·a 2.490 hodin přes č"s a· 78 hadin o nedělích a v dr,uhém aodobí 
ad 19. srpna 1935 do 7. prosince 1936, kdy .měla týdenní pl,at 125 Kč, 
odpracovqla 2 .. 340 hodin přes čas a 70 hadin a nedělích. Není závažné, 
že v té dabě pracovala i prO' sebe, pradávajk za souhl"su' zaměstna
v"tele v mlékMen·ské prodejně i pečiva, sardinky, ča:ka,ládu a mléko 
v pohárcích, neboť zisk z taha prodej-e jest součástí' ujednané mzdy za 
práci, kterou konala, a protO' také pracovní daba při tam prodeji pro 
sebe a na svůj účet nemůže jí' býti adpačítávána ad pracovní daby při 
pradeji zbaží pro zaměstnavatele. Byla také zjištěno, že žalav&né druž
stva o tam, že žalobkymě pmcuje přes čas, věděla, že ředitel Jan D. 
v květnu nebo červnu 1935 jí davalil, že může v pradejně zůstati i po 
zákanné pracavní dabě, tedy práci tu i schválil, a že v pro-sin ci 1 (f36 
ze sl'Ulžeb žalO'vaného dmžstv& odešla, prataže F ta Jan D. zakáza:!. BylD 
ta:ké advalacím saudem zjištěno, že se žalabkyní při jejím přijeti do 
služeb nebylo o pracovní dabě vlvbec mluveno, caž se nestala ani při 
zvýšení jej,ho plaltu na 125 Kč od 19. srpna 1935. O úhrnkové adměně 
i za práci přes ča's (pm~al,avání mzdy) nebylo tudíž meZÍ' str&nami 
jednáno. žalované družstva si nevymínÍ'lo ani při přijetí žalobkyně do 
slu-žeb, že musí' pracavati přes čas za tentýž plat, a nutno míti za to, 
že žalovamé družstva nepřihližela k tomu, ca má nastati, dojde-Ii k práci 
přes čas. VMyť kdyby žalované dru~stva nebyla bývala taho názoru, 
že plat se razumí jen za narmální pracavni domu a ne za práci přes 
čas, bylo by si ta musHo zvláště a zřetelně vymíniti (§ 869 abč. zák.), 
ježto ta vyžadu'jí zvyklosti a abyčeje poctivého abchadu (§ 914 obě. 
zák o čl. 279 obeh. zák.). Jelikaž tak neučilnÍ!la, jest logický závěr, že 
dnu"stva sauhl:asilo s I1jednáním platu za zákannau dabu pracavní. 
V tom, že žalabkyně pa' dobu trvání s,lužebního paměru přijala mzdu 
smluvenou jen za normální pracavní dabu bez námitek a adměnu za 
práci přes čas nežádala, nelze padle nyní již .ustálenéhO' razhadavá;ní 
(Sb. n. 's. Č. 6983 a 14747 a jiné) viděti v tam mlčky a dabravalné 
vzdání' se ná'fOku. Tomu tak jest i:pa 19. srp.nu 1935, ,lody byl žalobkyni 
pavol'en příplatek 25 Kč za dodávání mléka abchadníkům a nikoli za 
práci přes čas. 
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čís. 16573. 

Pořad práva pro nárok na náhradu škody vzniklé proti obci z toho, 
že o\)ec (ol>ecní elektrický podnik) jako podnikatelka při opravě po
klopu vodovodní šachty opatřila šachtu nevhodným prozatímním krytem. 

(Razh. ze dne 17. pro-since 1937, Rl 1451/37.) 

Sro-v. rozh·. Č. 12001,81496,7059, 6338, 6333, 6275, 5759, 5181, 
5006, 3678, 1750, 1589, 1176, 262 Sb. n. s. 

žalabce, majitel autamobilavé dť.lpravy, se na žalované obci damáhá 
zapl&cení 1.728 Kč 80 h s pří'sl. z diívadu náhrady škody, která vznikla 
žalobcI tím, že vodovadní šachta na M. třídě v žalované obci byla opa
třena krytem, který nebyl těsný, ta,kže Se při přej,ždění neb zatížením 
na jedné stmně kovavý kryt nazdvihl, a dále prato, že žalovaná abec 
se nepostarala ani o výstražné zn"mení, ani o jiné bezpečnostni opa
tření. TaktO' se stala, že žalabcův autamabil byl při- přejíždění po na
zdviženém krytu poškozen. žalavaná abec ,n"miHa nepřípustnost ,pařadu 
práva, ježtO' se ž&labau damáhá náhrady škady z důvO'du zanedbání 
místní policie žalovanou městskou obcí, tudiž z d'Ůvad.u zanedbání pa
vinno'sti veřejnoprávn,í, takže je padle § 37 zříz. obec. čes. k rozhadnutí 
a povinnasti k náhradě škady přislušný správ,ní úřad politický. S a u d 
prvé s t O' I i c e zamiH námitku nepřípustnasti pořadu práva. R e
k u r sní s o u' d vyhavěv uvedené námitce, admítl žalabu. 

Ne j v y Š š í s o ud obnovilI usnesení saudu prvé staHce. 

D ů vady: 

y sc~u:zeném připadě uvedl žalabce a žalavaná phznala, že ke škodné 
udalosh dašla protO', že žalavaná obec pa příp <Idě městský elektrický 
podnik prováděly apravu paklapu u vodavodní šachty. Padle žalabcava 
vylíčení byla šachta apatřena nevhodným prazatimním krytem, takže 
prý z té pří-činy dašla k paškazení žalobcava vozu. Z lohata Slloutkavéha 
děje je viděti, že žall.obce číní žalovanau obec adpavědnau za škadu 
jaJko padnikatelku při apravě ša<:hty pro zaviněni její nebo jejích za
městnanců, kteří se ané opravy zúčastnili, tedy z důvadu saulkrama
právníhO', a nikali proto, že by jí vytJ'k<>1 zanedbání dahledu anebO' po
vinnosti, které jsau ji uloženy ve funkci veřejnaprávní při výkanu místní 
policie, z nichž pak rekwrsní saud davazuje také její pavinnast pečovati 
o bez,pečnostpau'!'i,čnílho provoilU. Pro t"kto adůvodněný nárak na ná
bradu škody jest urluati pař&d práva za přípustný, protože Ijde a, věc 
O'bčaJm~koprávní padle § 1 j. n. 

čís. 16574. 

Odpovědnost majitele domu za škodu zpusobenou pádem konsoly 
(ozdoby na domě) a stupeň péče potřebné k odvráce1í nebezpečí hro
zíclho vadnou konsolou, jde-li o starý dum. 

104' 
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Předpis § 1319 obč. zák. nevyžaduje, aby i nebezpeči hrozicí vad
nou stavbou bylo pro majitele domu poznatelné. 

(Rozh. ze dlle 17. prosillce 1937, Rv I 1230/36.) 

Srov. rozh. č. 331'5, 5101, 6042 Sb. n. s. 

Žalobu, kterou se žalobce domfthal na ža!lované majitelce domu ná
hrady škody, jež mu byla způsobena dne 12. srpna 1934, pádem kon
soly (ozdoby na domě), neuznal s ° udp r v é s tol i c e důvodem 
po práv-u, kdežto o d vol a c í s o u d ji wzn.al důvodem po právu. 

N e j vy Š š í s o U d nevyhověl' dovolftní. 

D ů vo dy: 

Dovolatelce je přisvědčj,ti, že v souzené věci nešlo o kus římsy, nýbrž 
o kus konsoly, t. j. o kus sádrové ozdoby, llIfčené pouze k zkrášlení prů
čelí domu, a že pcoto poukaz odvoladho soudu na § 77 ,stav. ř. pro 
Čechy nehyl na mí,stě. Jinak však odvalací soud po'soudil věc správně. 

Podle zjíštění prvého soudu, wčíněn'ého na základě posudl<u znalce, 
odlomil se a spadl na žalobce kus kon'soly s průčelí domu žalované, 
protože konsola a sousedfd s ní omítka }sou z různého materiálu, takže 
vlivem !povětrnostních poměrů podléhají, různému roztahování a staho
vání. Tím na'stalo (podle posud'lm znake a zji'Štění prvého soudu) uvol
nění mezi částí konsoly a omítl<ou (takže mezí onou částí konsoly a 
zdívem snad nastal otvor, v němž si mohli; vrabci založíti hnízdo), a 
stačilra pak tak slabá 'Síla, i'akou vyvinouti může vrabec tlačící se do 
hnízda, aby konsol'a byla odtla,čenaod plochého železa, na němž byla 
upevněna, a aby s něho sklouzla. Sta!čila-lí tak nepatmá síla, jakou má 
malý pták, k tomu, aby spadla konsol'a u'1ollněná následkem vlivů po-' 
1.'ělmoslníreh, pak jístě tMo kousala byla vadná. Ostatně to, že kus kon
soly mohl s prů,čelí domll' spadnou,tí, bez ja!kékolrív mimořádné zevní' ,pří
činy 'Svědčí jíž o tom, že ale~poň tato konsola byIa vadná, ·což hledíc 
na nebezpečenství hmzící z toho chodcům činí vadným celé dHo (srov. 
na ,přílk!. rozh.č. 4817 Sb. n. s.). . 

Podle § 1319 obč. zák. se ďržitel hudovy zprošťuje odpovědnosti 
za škoďu způsobenou oddělením části bud,ovy, jež se 'Stal'O vadnou po
vahou dHa, jen tehdy, dokáže-Ii, že uží,l veškeré nutné péče k od
Vlrácen,í nebezpečenství. Z dotčeného doslO'v<w zákona vyplývá, že lze 
na držiteli budovy požadovati zvláštní zostřenou péči. Každá pochyb
nost o tom, zda doMál uložené mu péči, jde na jeho vrub, nikoliv po
šl<ozeného. Zejména nevyžaduje zá!kon, aby nebezpečí pro něho mu,sHo 
býti poznatelné (srov. Klangův Komentář IV, str. 112, Ehrenzweig 
System 1928 "/1, str. 681, rozh.č. 3315 a 5101 Sb. u. s., a rozhodnutí 
nynějšího rakou'ského nejvyššího sou'du ze due 2. března 1926, SZ 
VIII/66). 

Dovola<telka prokázala podle zji,štbní nižších sowdů, že konsoly dala 
prohlédnouti' stavitelem v roce 1931 a že tehdy byly v dobrém a bez-
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pečném stavu. Uplynuly tedy od odborného ohledání konsol až do dne 
úrazu dne 12. srpna 1934 plné tři roky, během nichž žalovaná stav 
kousol nedal'a přezkoumati odborníkem, který jedině mohl zjistití, zda 
se snad ta neb ona konsola následkem vlirvů povětmostních neuvolnila. 
Uváží-Ii' se, že šlo o dům poměmě starý, vystavěný podle vhstních 
údajů žalova!né roku 1895, a o ozdobu domu již podle své povahy ni
koliv zcela bezpečnou, jejíž stav se během tří< let moM značně zhoršiti, 
i .když roku 1931 byl, bezvadný, nutno uznati, že dovolatelka neužila 
veškeré péče k odvrácení nebezpečenství, když během 3 let nedala ,pev
nost konsoly přezkoušeti odborníkem, třebaže taková zkouška není zá
konem předeps"na, ncboť opomínulal vhodné opatření, jež bylo lze 
rozumně očekávati podle pomě,rů a stavu věci (srov. rozh. č. 6042 
Sb. n. s.). 

Čís. 16575. 

Smluvní pojištěni (zák. č. 145/1934 Sb. z. a n.). , . . 
Pojistná smlouva, sjednrutá jen důsledkem svedení .. nespramyml 

údaji pojišťovaclho jednatele, žesmluv,ci čin! nabídku na Jmou smlouvu 
než na pojistnou smlouvu, je neplatná. 

(Rozh. ze dne 17. pwsi,nce 1937, Rv I 2506/36.) 

Proti žalobě, jÍ'ž se žalující poji,šťovna »L.« domáhá na žalova!ných 
zaplacenf první poljistné prémie 1.059 Kč 5{) rb s pří'S!., na!mítU žalovaní 
manželé Bohuslava Antonie P-ovi, že se k nim dostavíl muž, který se 
představili jako zá<stupce »L.« banky, a nabízel jim nový způsob střá
dání, žádaje, aby jako střádalové přistoupili za členy. Když žalovaní 
namíltallri, že mohou střádati doma, odpověděl jim onen zástupce, že 
ústav, který zastupuje, po&kytuje zvláštní výhrodyst,řádalům, kteří uloží 
aspoň I Kč denně po dobu tří let, a to především že do uplynutí tří let 
mohoU' kdy;koliv vybrati ,nastřádaný ka!pitál bez výpo,vědi, a že mimo to 
poskytll'je střádalům jako prémíi ~daTma životní pojistku na částku 
10.000 Kč, že síce za první tři léta nevypl"cí ústav z nastřádwnýoh pe
něz žádných úroků, ale že úroky jsou vyváženy prémii ve formě životní 
pojistky, takže když budou žalovaní tři léta střádati po 1 Kč denně, že 
obdrží celou nastřWdanou čá,stku a vydělají si, za to zadarmo pojistku 
na 10.000 Kč, kornečně že prohlá1sH, že formulář, který dává podpisovati 
a který ani nepřečetl, a!ni neda!! jim přečísti, jest formulářem, podle 
něhož pHstupu1jí za členy střftd'alú L. banky. S o udp r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. 

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

Důvody: 

Nižší soudy přeh,lédl'y, že pojilstný náwh pochází ze dne 27. dubna 
1935, tedy z doby, kdy byl již účinný zákon o pojistné smlouvě č. 145/ 
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1934 Sb. z. a n., «n tento zákon podle § 164 n«byl účinnosti dnem 
20. ledna 1935. Je proto sowzený ,případ posuzovatí' podle tohoto 
zák{)na a ~est tu užíti ustanovení § 47 dot'čeného zákona, jehož 
předpoklady jsou tu splněny. Neboť odvolací soud zjistil, že hI-ovan[ 
nechtěli a t"ké neprojevilí níjak svou vůli uzavřítí pojístnou sm,louvu, 
že agenti nejednali s nimi o pojištění, ný1brž jen o ,střádání, a že Fm 
v}"kládali, že mllsí býti uložena denně 1 Kč, že žalov"ný nedostane síce 
z uloženého kapitálu úroky, ale že by po' úmrtí žalovaného dostala 
spolužalovaná 10.000 Kč. Z toho vyvoděný závěr odv01aciho soudu, že 
k podpi'su pojistné přihlášky došlo jediné lstí a klamem agentů žalob
kyně, jest dusledný a pokus dovolateJ.čin doUčiti ned'ůsIednost tohoto 
závěru se nezdaři,l, neboť 'skutečnosti, které agenti tvrdili žalovaným, 
neodpovídaly pravdě již proto, že šlo agentům ve skutečnosti o to, aby 
žalovflné pohnuli k uzavření pojistné smlouvy, a níkoliv o to, jak jim 
namluvili, že tom jde jen o strádání d,o pokladničky. Že agenti o tom 
vě,děli, že jejich tvrzeni neodpovídá pravdě, je nepochybné a pojišťovna 
to ani nepopírá, nýbrž snaží se jen dolíčiti, že prý to nebyla nepravda. 
žal'o,vaný také pojisťlm i Zflslanou mu pokladni,oÍ<u vráti! a neschválil 
pojilstnou smlouvu ani dodatečně. Z toho vyplývá, že zprostředkující 

agenti Antonin S. a, Jaro-slav V. svedli žalované nepravdivými údaji 
o podstatných okolnostech k uzavření pojistné smlouvy. Že šlo o pod
statnow okolnost, je zřejmé z toho, že žalovaní podle toho, co jim agenti 
namluvili, byli přesvědč<,ni, že činí návrh na docela jinou smlowvu nežli 
na pojistnou smlouvu. Byli-a žalovaní taJkovým zpúsobem uvedent 
v omyl, nevznikl jim podle § 47 zákona č. 145/1935 Sb. z. a n. závazek 
proti pojistiteli. 

čís. 16576. 

Zavázal-li se pachtýř v pachtovni smlou"ě vůči propachtovateli, že 
jako pachtovné bude platiti knihovnim věřitelům úroky z jejich pohle
dávek, knihovně zajištěných na propachtované nemovitosti, jde o smlou
w ve prospěch třetích osob (hypotekárnich věřitelů). 

V takovém případě mají hypotekární "ěřitelé v konkursu proh1áše
ném na propachtovatelovo jmění nárok na vyloučeni pachtovného, a 
složil-li pachtýř na příkaz konkursního komisaře pachtovné u soudu 
pro hyp'Otekární věřitele, nárok proti správci konkursní podstaty, aby 
SV'OliI k vydání složenéh'O pachtovného. -

Oznámení 'O uzavření smlouvy osobě, v jejíž prospěch byla uzavřena, 
má pouze deklaratorní význam. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1937, Rv I 2651/36.) 

Srov. rozh. Č. 12579 .Sb. n. s. 

Dr. Ottovi B., jenž je spoluvlastníkem velkostMku R., dala žalující 
hanka zápůjčku 1,000.000 Kč, pro niž byl'O na uved"né nemo'vitosti vlo-

I 
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ženo zástavní právo. Pachtovní smlouvou ze dne 30. září 1931 pro
pachtovali manželé Dr. Olto B. a Margareta,g. jako spoluvlastníci velko
statek R. Hanuši U-ovL Podle od's!. IV pachovní smlouvy se p<l!chtýř 
zaváz<l!1 platiti jako pacht{)"né úroky z u,rčitých hypotek, mimo jiné i ze 
zajištěné pohledávky žalující banky a podle odst. III téže smlouvy byl 
oprávněn vypověděti pacht, kdyby zmenšením výměry velkostatku ne: 
stačily výtěžky statku na úhradu režie a hy,potekárních úroků, ktere 
pachtýř převzal k placení na mí'stě pachtovného. Dne 30. září 1933 byl 
na jmění Dr. Otto B. prohlášen pod K 39/33 konkurs. Na ,návrh žalo
vaJného správce konkursní podstaty bylo konku'rsním komisařem pach
iýži Hanuši U. pravoplatně uloženo, aby ukládal pa,chlovné do soud
nrho deposita u okresního soudu v H. Proto pachtýř Jan U. složn oU: soudu 
postupně 101.250 Kč, dne 12. pmsince 1934 50.000 Kč a 50.344 Kč 
50 h, a to pro žallljíd bal!lJku. Okresní, soud v H. uvědomj,! poté účast
níky o tom, že složené částky lze vydati jen za obowstmnného souhl,asu 
nebo pravoplatného smíru nebo rozsudku. Tv,rdí'c, že z částky 101.250 Kč 
připadá částka 51.250 Kč na smluvené úroky a úroky z prodlení z jeji 
zápůjčky. a to 25.000 Kč na úroky splatné 1. dubna 1934 a 25.000 Kč 
na úroky ,splatné 1. dubna 1935 a z č<istky 50.349 Kč 50 h 25.349 Kč 
50 h na úroky splatné dne 1. října 1935, dále že se Ulstanoveniods!. IV 
pachtovní smlouvy zakl<idá na ujednání mezi žalobkyni a pachtýřem 
Ja,nem U. na dmhéstmně, kteréžto ujednání se stalo pr·oto, že Dr. Otto 
B. neplatil řádně <l!nuHy ze žalobkyniny zápůjčky <l! že hrozila dmžba 

. zp<l!chtovaného velkostatku R., a že se tudí'ž Hanuš U., který investoval 
mnoho do onoho vellkostatku, z obavy o tyto investice zavázal přímo 
žalobkyni, že bude platiti úroky z hl"pot<lká,rní zápůj,čky přímo ža,lob
ky,ni, a dovozujíc z toho, že j'est oddělnou věřitelkou ve smyslu §§ 51 
a 52 konk. ř., takže žalovaný konkmsní správce, který odmítl dáli- sou
hlas ok tomu aby ze soudně uložených čistek byly jí vydány částky 
odpOovídající 'úroků!m z její hypotekární pohledávky, není oprávněn jed
nostranně měnio!i ujedná:nf pachtovní smlouvy, zejména jejího odst. IV, 
domáhá se žalující ·banka žalo.bOou, aby žalovaný správce konkursní 
pod-stao!y byl uznán povinným dáti souhla's k vydáJni shora uvedených 
částek, pokud .připada'jí na shora dotčené úroky ze zápůjčky, o ni,ž jde. 
Niž š i s'o u d y uznaly podle žaloby, o d vol ac i s o u' d z těchto 
d ů vod ů: Odvolací soud má ·na mzdU od procesního soudu za to, že 
sml·ouva ze dne 30. záH 1931 je smJ.ouvou pachtovní ve smyslu § 1090 
obč. zák., neboť řečenousmlou"olU bylo Hanuši U. odevzdáno užívání 
věci nespotřebitelné na určitou dobu za určitou úplatu, která <je pře,sni' 
určena v odstavci IV uvedené smlouvy. Avšak pro rozhodnutí věci není 
důležitá otázka, j"ká smlouva byla vlastně uzavřena, Podl·e dotčeného 
odstavce řečené smlouvy není poch]"bnosti, že ona smlouva jest co do 
účinků vúči žalujíci bance smllQu'lou ve pro-spěch třetí osoby podle § 881 
obč. zák, která jí dává oprávně,ní k žalobě nejen podle odst. 2 uvede
ného p<l!ragrafu, ale se zřením na dohodu uzavřenou mezi žalující ban~ 
kou a pachtýřem Hanušem U. Prohlášením konkursu na jmění propach-

i , 
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tovatele Dr. Otto B. vstoupila konkmsní podstata resp. její správce již 
podle zákona (§ 26 konk. ř.) do pachtovní smlouvy a nemůže ji ani vy
pověděti podle § 23 konk. ř. Konkursní podstata vstupuje pak nejen do 
smlouvy pachtovní, nýbrž přebírá též veškeré záva~ky se smlouvou ·spo
jené. Žalující banka se p'Údle § 12č. 3 koruk. ř. stala u'vedenou smlouvou 
a jeFm zá;pisem d'Ú pozemkové knihy oddělnoll! věřitelkou (rozh. Č. 4419 
Sb. n. s. per al'alog;am). Tvoří tedy pachtovné zvláštní podstatu podle 
§ 51, odst. 1, konk. ř., která není, zwhájenim konkursu dotčena. K zapla
cení nákladů konkursního řízení by ji tedy mohlo býti upotřebeno jen 
za předpokladu § 51 konk. ř. Bylo proto odvolání odepříti úspěch. 

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

Dúvody: 

Ustanovení § 26, odst. 1, druhé věty, konk. ř. nemá tu vůbec vý
~nam~, . ~onhadž nejde o pachtovné, které bylo zaplaceno předem 
upadcI :rred vyhlášením konkursu, nýbrž jde O pachtovné, které bylo 
za konku.rsu složeno k soudu. Předmětem sporu není poměr správce. 
kO!"kursm podstaty k pachtýři Hanuši U. a nejde o to, zda a pokud 
muze ten!o pachtýř namítati správci konkursní podstaty napřed plněné 
pachtovne. Nejde tedy o to, že by pachtýř zaplatil neoprávněně pach
tovné úpadci, ač již patřilo konkursní podstatě, nýbrž je pro spor roz
hodující jen, komu patří složené pachtovné, zda h)"poteikámím věřite
lům, pro něž bylo složeno, či zda konkursní podstatě. 

Platí proto pro souzený případ ustanovení § 26, odst. 1, P r v ní' 
věta, konk. ř., podle níž vstupuje správce konkursní podstaty ze zákona 
do smlouvy pachtovní, kterou úpadce propachtoval svůj velkostatek. 
Vstupuje tudíž podle toho správce konkursní podstaty do pachtovní 
smlouvy v tom stavu, v jakém jí sjednal úpadce, pokud ovšem některé 
tam uvedené právní jednání není odporovatelné. Jest tedy pro něho zá
vaz~é i ustanovení odstavce IV. pachtovní smlouvy, kterým se pachtýř 
zavazal úpadci, že bude platiti pachtovné rovnající se úrokům, jež se 
s~anou splatnými od 1. řijna 1931 do ukončení pachtu z hY'potek peněž
mch ústavů tam Jmenovaných, přímo těmto hypotekárním věřitelům, po
něvadž odporovatelnost tohoto ujednání nebyla ani uplatněna. I vnu
cený správce je povinen dodržeti pachtovní smlouvu uzavřenou povin
ným (§ 111 ex. ř.) i se všemi vedlejšími ustanovenímí, ovš:em bez ome
zení na výjimku uvedenou v § 26, odst. 1. druhá věta, konk. ř., takže, 
nejde-li ? takovou výjimku, jako tomu jest i v souzeném případě, jest 
postavem správce konkursní podstaty v tom směru stejné s postavením 
vnuceného správce. V obou případech připadají do podstaty (ať do pod
staty konk~rsní, ,ane.bo do podstaty. vnucené! správy) výtěžky a plody' 
nemovItostI zasazene vnucenou spravou (§ 119 ex. ř.),. tudíž i civilní 
plody (pachtovné), a v obou případech musí v přednostním pořadí býti 
uspokojeny určité pohledávky (§ 120 ex. ř. a § 50 konk. ř.) a přes to 
Jest podle zmíněných zákonných ustanovení povinen dodržeti pachtovní 
smlouvu jak správce konkursní podstaty, lak i vnucený správce. Je proto 
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bezdůvodná dovolatelo'va námítka, že před uspokojením předno,stních 

pohledávek nelze dáti svolení, aby žalobkyni byla vydána na ni připa
dajicí částka ze složeného pachtovného. 

Podle odst. IV pachtovní smlouvy ujednal úpadce s pachtýřem U., 
že pachtýř bude jako pachtovné platiti peněžním lú,stavům tam uve
deným úroky z jejich hypotek, zajištění'ch na propachtovaném velko
statku, mezi jinými i žalobkyni. Jde tu sice o smlouvu ve prospěch osob 
třetích (§ 881 obč. zák.), tedy i ve prospěch žalobkyně. Než v souzeném 
případě nejde o to, zdali žalobkyně nabyla tím přímého nároku proli 
pachtýři U. (§ 881, odst. 2, obč. zák.), neboť žalobkyně se nedomáhá 
pl~ění na tomto pachtýři, spor se nevede proti němu a pachtýř se ne
oprel proh tomu, že smlouva ta je pro něho závazná a že se ml/sí podle 
ní říditi. Vždyť on složil pachtovné k soudu, ale nesložil je snad proto, 
že by neuznával nárok žalobkyně, aby jí byly z pachtovného zaplaceny 
splatné hy~otekární úr~l'ky, nýbrž učinil tak proto, že tak bylo přikázáno 
pravoplatnym usnesemm vrchního soudu v P. ze dne 12. května 1934, 
č . .i- R IV 206/34-2. Nejde proto v souzeném sporu ani o to, jaké ná
mItky by příslušely pachtýři U. proti nároku žalobkyně na plnění ze 
smlouvy ve prospěch osob třetích, ať již z postupu (§§ 1392, 1394 obč. 
zák.) nebo z poukazu (§ 1402 obč. zák.), a proto nepřípadně dovolatel 
odkazuj e na rozhodnutí Č. 23G8 Sb. n. s. V souzeném případě záleží 
na tom, zda a jakého práva nabyla žalobkyně z oné smlouvy v její pro
spěch uzavřené podle § 881 obč. zák. proti úpadci a nyní proti správci 
konkursní podstaty za něho disponujícímu. Z doslovu § 881 obč. zák. 
jest souditi, že k nabytí nároku třetí osobou zásadně postačí, byla-li 
uzavřena smlouva mezi slibujícím a osobou slib přijímající. Třetí osoba 
?"bývá v takovémto případě nároku bez prohlášení své vůle podobně, 
pko tomu jest při jednostranných právních jednáních. Není ani zásadně 
~apotřebí, aby osobě třetí bylo oznámeno uzavření smlouvy v její pro
spech. Oznámení to má význam jen deklaratorní a nikoliv konstitutívní. 
Má proto žalobkyně proti úpadci a nyní proti správci konkursní pod
staty za něho disponujícímu nárok, aby splnili smlouvu ujednanou ve 
prospěch její jako osoby ttetí, aby uznali, že složené pachto'vné bylo 
určeno k úhradě h)'1potekárních úroků žalobk)"ně, a aby svolili k vydání 
příslušné částky žalobkyni ze složeného pachtovného. Rozvázati onu 
smlouvu by mohl úpadce nebo nyní správce konkursní podstaty jen za 
předpokladů § 1403 obč. zák., poněvadž smlouva ta obsahuje zároveň 
poukaz daný pachtýři, aby pachtovným platil hypotekární úrok žalob
kynI. Ale předpoklad § .1403 obč. zák. není tu splněn, neboť pachtýř 
nepochybně přijal poukaz tím, že uzavřel pachtovní smlouvu, obsahující 
v odstavci IV i řečený poukaz. 

Jest tedy ještě uvažovati o tom, jaký vliv má vyhlášení konkursu na 
jmění Dr. Otto B. na nárok žalobkyně, aby ze složeného pachtovného 
byly uhrazeny její splatné hypotekární úroky. Jde tu ovšem o obligační 
nárok žalobkyně, neboť ona se nedomáhá svého nároku z toho důvodu, 
že její pohledávka i s úroky je knihovně zajištěna na velkostatku patří
cím do konkursní podstaty, a nedomáhá se ll/díž oddělného práva na 
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uspokojení z této zvláštní podstaty (§ 50, 51, odst. I, a § 52 konk. ř.), 
nýbrž zakládá svůj nárok jediné na smlouvě ve prospěch třetích osob, 
obsažené v odstavci IV pachtovní smlouvy. A tu jde o nárok n a vy-
1'0 uče ní věci nenáležející podle § 12, odst. I, a § 47 konk. ř.do kon
kursní podstaty. Vylučovací práva mohou býti věcná i obligační. Jest ro
zeznávati mezi vyloučením pohledávky a mezi vyloučením předmětu po
hledávky. Nemůže tedy věřitel vyloučiti svou pohledávku, kterou má 
proti úpadci, i když zní na plnění určitých věcí. Může ale vyloučiti 
pohledávku úpadcovu, jestliže jí nabyl platným a neodporovatelným 
právním jednáním, uzavřeným mezi ním a úpadcem před vyhlášením 
konkursu. To se v souzeném případě stalo smlouvou ve prospěch ža
lobkyně; uzavřenou v odst. IV pachtovní smlouvy. Nevadí, že žalobkyně 
nepřípadně označuje svůj nárok jako nárok na oddělené uspokojení 
z pachtovného, neboť stačí, přednesla-li a dokázala-lí takové skutkové 
předpoklady, jež odůvodňují její právo na vyloučení, poněvadž jejich 
právní posouzení náleží soudu: jenž není vázán nesprávným právním 
názorem strany. 

Je proto odůvodněn nárok žalobkyně, aby správce konkursní pod~ 
staty s vol í 1 k tomu, "by jí ze slOženého pachtovného byly vydány 
co do výše nesporné částky, připadajíd na její splatné hypotekární 
úroky. 

Tím ovšem není řečen<1, že tyto částky jí musí býti také vydány 
soudem ze soudního depo síta, poněvadž obdobná práva - jako žalob
kyni - byla vyhrazena i jiným peněžním ústavům, a řešení této další 
otázky není předmětem souzeného sporu, nýbrž spadá do kompetence 
onoho soudu', jenž jest příslušný rozhodovati o tom, komu, a v jakých 
částkách má soudní depositum (§ 1425 obč. zák.) býti vydáno. 

čís. 16577. 

Kupite'! zboží objednaného z ciziny na dobírku není oprávnén, aby 
od smlouvy odstoupil a zbožl dal k disposici, jestliže se ani nepokusil 
obstarati si povoleni Národní banky československé k zaplacení dobír
kové částky. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1937, Rv I 66/37.) 

žalovaný, jemuž žalobkyně (firma sídlící v říš,i Německé) prodala dne 
24. října 1931 na jeho objednávku jeden kompletní Decotrie aparát 
s kufrem a jeden linkovací strojek za ujednanou cenu 1.900 Kč a jednu 
štětku za 60 Kč s dodáním 15. března 1932, byl povinen zaplatiti na 
kupní cenu za objednaný aparát, který mu byl zaslán z Hamburku, 
čitsltku 1.000 Kč dobí"kou a za měsíc poté 960 Kč. Když však ho objede 
naná zásilka, zatížená dobírkou, v polovici března 1932 došla, žalovaný 
dobírku nevyplatil, nýbrž firmě oznámil, že Národní banka českoslo
venská nepovoluje platů do cizo.zemska a že povoluje tollko platy ve 
výši 200 Kč, že mu proto není možno vyhověti jejím požadavkům a že 
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ji tudíž dává zaslaný přístroj k disposici. Tvrdíc, že žalovaný nebyl 
oprávněn dáti jí objednaný přístroj k disposici, že se měl sám postarati 
o potřebné povolení Národní banky československé k zaplacení do ci
ziny a že později ostatně žalobkyně souhlasila, aby zaplatil splatnou 
kupni cenu na šekový IÚlčet firmy S. a spol. (v československu), domáhá 
se na žalovaném zaplacení 2.010 Kč s přísl. S o udp r v é s tol i c e 
zamítl žalobu. O d vol a c í s o II d uznal podle žaloby. D ů vod y: 
Odvolací soud nepokládá postup žalovaného za oprávněný. Podle usta
novení vyhlášky min. fin. ze dne 9. března 1932, Č. 41 Sb. z. a n., která 
byla v době dojití zásilky do bydliště žalovaného, t. j. v březnu 1932, 
pro konání platů do ciziny v účinnosti, byly ve smyslu opatření Národní 
banky československé dovoleny platby do ciziny výplatou dobírky jed
nomu a témuž adresátovi bez zvláštního povolení Národní banky čes'ko
slovenské jen do výše 200 Kč denně. Řečený předpis byl další vyhláškou 
ze dne 29. dubna 1932, č. 57 Sb. z. a n. a zároveň vydaným opatřením 
Národní banky československé, jehož účinnost nastala dnem 30. dubna 
1932, změněn potud, že úhrn částek denně odeslaných u jednoho a téhož 
zasilatele nesměl překročiti hodnotu 1.000 Kč měsíčně. Ustanovení vy
hlášky ze dne 26. února 1932, Č. 32 Sb. z. a n. se tu žalobkyně nemůže 
dovolávati, neboť není tu podmínek § 12 nař. č. 46/1924 Sb. z. a n., 
ježto teprve dopisem ze dne 1. července 1932 oznámila žalovanému, že 
může platiti na poštovní šekový účet Praha č .... , příslušející firmě Sch. 
a spol. Podle uvedených předpisů není důvodná námitka nemožnosti 
plnění žalovaným vznesená, neboť platy do ciziny byly toliko omezeny, 
nikoliv vyloučeny a žalovaný ani netvrdil, že se aspoň pokusil obstarati 
si svolení Národní banky československé, že však potřebného svolení 
nedosáhl. žalovaný měl plniti v československých korunách, a to ve 
svém bydlišti, byl tudiž povinen, aby si potřebnou úhradu obstaral I'esp. 
sám zakročilo svolení Národní banky československé, jak plyne z usta
novení § 1062 obč, zák. Když však žalovaný tak neučinil a jen s pouka
zem na nemožnost placení podle deviso"ých předpisů odmítl přijmouti 
objednané zboží, dal zboži to k di1sposici bezdůvodně a neprávem a octl 
se takto v prodlení s plněním smlouvy. žalovaný nemůže odmítnutí při
jmouti zásilku omlouvati tím, že doba pro vyžádání povolení Národní 
banky československé byla krátká, nebor se o ně vůbec neucházel, ani 
neŽádalo zadržení dobírky na poště vP.,. ač tak mohl učiniti. Ježto 
žalobkyně nabízela :plnění a jest k němu podle svého prohláš1ení také 
ochotna, jest podle toho, co vyloženo, oprávněna požadovati zaplacení 
kupní ceny, jejíž splatnost již nastala. Bylo proto vyhověno žalobě. 

N e j vy Š š i s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Námitka žalovaného, že nemohl plniti (vyplatiti dobírku) hledíc na 
devisové předpisy (vyhlášku č. 41/1932 Sb. z. a n.) a že proto byl opráv
něn od smlouvy odstoupiti, není důvodná, když se žalobce ani nepokusil, 
jak byl povinen, získatí si potřebné svolení Národní banky českoslo-
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~enské; je proto správný ~lázor .odvolacího soudu,že zboží bylo dáno 
zalobkym k dIsposIcI bezduvodne. To, co uvádí dovolatel zřejmě s hle
dls.ka § 1052 obč. zák. proti oprávnění žalobkyně, žádati zaplacení zboží 
»predem«, nem rozhndující, protože žaluÚ-ící firma již plnila a podle 
s~~ouvy dobí~kou do~ala: Dovolatel, jenž objednané zboží nepřijal, ne
m,uze se tudlz dovolavah dotčeného předpisu. Dovolání je proto bez
duvodné a lze Je v podstatě odkázati na důvody napadeného rozsudku. 

čis. 16578. 

Trestnim nálezem správniho řádu, jimž bylo podle § 19 č. 5 zák. 
o ~omnlm obchodě č. 87/1926 Sb. z. a n. vysloveno propadnutl zaba· 
vene~o zbožl, nenl (lotčeno vlastnictvl třetl osoby k tomuto zbožl, jež 
nemela na trestném činu ani poeli\u, ani účastenstvi. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1937, Rv 11437/37). 

?alobkyně (majitelka továrny na výrobu klenotů, zlatého a stříbrného 
zbozl) dala Jakubu K., obchodníku s klenoty v T., dne 10. března 1932 
a dne 15. srpna 1932 do komise 1 brilantový prsten v hodnotě cca 
6.000 K~, 1 brilantové hodinky za 3.700 Kč, 1 brilantový prsten za 
3.000 Kc a 3 bnlanlove prsteny po 1.500 Kč. Jakub K. dal uvedené kle
noty b~z.~alobkynina vědomí do komise Arnoldu L., kterému je zabavil 
okresm urad ve V. pr9 přestupek zákona o podomním obchodě, a pro
hlasll Je z~ propadlé. Zalobkyně nevěděla o tom, že Arnold L. provozuje 
nedo~olelll po?omní obchod. s jejími klenoty. Jmenovaný úřad pravo
platnym trestlllm !~~l~zem ze dne 10. října 1932, Č. j. 1098/3, odsoudil 
Arnold~ L.. k peneZltemu trestu 50 Kč ve prospěch státu pro přestupek 
§ 19. zak; c .• 87 /192!? ~b. z .. a n. a prohlásil zabavené klenoty za pro
padle. Jezt? z.alovany C~skoslOvenský stát odepřel jí vydati dotčené kle
noty, domah~ se tak zalobkyně z důvodu svého vlastnického práva. 
S o u d. p rve s t o II c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Jádrem sporu 
Je.s! ot~z~a, zda vlastlllcké právo, jež příslušelo žalobkyni k zabaveným 
pr;d,;,etum, zamklo tím, že je okresní úřad ve V. prohlásil za propadlé. 
Dulezlty~ pro posouzení této otázky jest ustanovení § 444 obč. zák. 
Podle ne ho zalllká vlastnické právo vlastníkovou vůlí zákonem nebo 
soudcoovským .výrok:m. V souzeném přfpadě by mohlo jíÍi pouze o zákon 
Jako duyod zamku zalobkynma vlastmckého práva. Zákon o podomním 
obchode Č. 87/1926 ani prováděcí nařízení k němuč. 215/1926 Sb. 
z .. a n. ~eobsahují však nikde výslovného ustanovení o tom, že by úřed
n~mu. vyroku o propadnutí zboží podléhalo i zboží, které není vlast
mctvlnl osoby, která se provinila proti ustanovením řečeného zákona. 
V § .19, odst. 1, oč. 5 uved. zák. jest uvedeno toliko, že má býti trestán 
za pre.stupek podon;ní obchoduík, který nosí zboží z podomního obchodu 
vyloucene. To platl podle § 10, odst. 2, Č. 13 i o klenotech. Na tomže 
místě se v § 1 9 dodává, že má býti vysloveno propadnutí zboží, a nic 
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bližšího se však v té příčině tam neuvádí. Soud jest toho názoru, že se 
propadnutí zboží vztahuje pouze na zboží, jež patří potrestanému po
domnímu obchodníkovi, neboť by nebylo spravedlivé, aby třetí osoba na 
přestupku proti zákonu o podomním obchodu nijak nezúčastněná, jako 
jest tomu v souzeném případě u žalobkyně, utrpěla majetkovou újmu pro 
zavinění jí dokonce osobně neznámého podomního obchodníka Arnolda L. 
Tento výklad zákona odpovídá í ustanovení § 109 ústavní listiny, podle 
něhož lze soukromé vlastnictví 'Jmeziti jen zákonem a též vyvlastnění 
jest zásadně možné jen za náhradu. Soud dospěl proto k názoru, že za
bavené klenoty neručí ani za uloženou pokutu podle § 23, odst. 1, zák. 
Č. 87/1925 Sb. z. a n., poněvadž ani v tomto ustanovení není výslovně 
uvedeno, že by jím byl chtěl zákonodárce postihnouti kromě provinilé 
osoby i někoho jíného, t. j. osobu třetí, která by byla prokazatelnou 
vlastnicí zabaveného zboží. Tomu výkladu svědčí i důvodová zpráva 
k vládnímu návrhu, tisk posl. sněm. N. S. Č. 95/1925, kde se k § 23 
osnovy, jenž nebyl zákonem změněn, uvádí, že důvodem tam uvedeného 
opatření o ručení zboží za uloženou pokutu jest, aby byla osoba provo
zující neoprávněně podomni obchod se vší přísností stíhána. Z toho je 
patrno, že zákonodárce míní! propadnutím zboží a zřízením zástavního 
práva pro uloženou pokutu postihnouti pouze osoby, které se provinily 
proti zákonu o podomním obchodě, a nikoliv i vlastníky zabaveného 
zboží, na přestupku naprosto nezúčastněné. O d vol a c í s o u d zamítl 
žalobu. D ův o d y: Jde o to, jaký význam má administrativní zabavení 
a prohlášení zabavených věci za propadlé. Soud prvé stolice vychází 
z názoru, že _zabavení věcí, o něž ve sporu jde, vylučuje, aby stát nabyl 
k nim vlastnictví, nebyl-li ten, proti němuž bylo zabavení provedeno, 
jejich vlastníkem. S timto názorem však nelze souhlasiti. Nutno míti na 
pamětí, že se zabavení věcí i ·jejich prohlášení za propadlé stalo právním 
aktem a že je pravoplatné. Zabavení a propadnutí bylo důsledkem nedo
voleného podomního obchodu kleno-ty a tudíž jako trest pro čín zákonem 
zakázaný (§§ 10 a 19, odst. 1, Č. 5 zák. Č. 87/1925 Sb. z. a n.). Zákon 
nerozlišuje, zda bylo zabaveno zboží, jehož vlastníkem byl postižený pří 
nedovoleném obchodě, či někdo jiný, jenž nemá na obchodě účastí, 
a proto jest míti za to, že uvedená ustanovení o propadnutí zboží platí 
absolutně. Kdyby měl býti názor prvého soudu správný, bylo by možno 
un.ikati následkům zabavení a propadnutí prostě tím, že by někdo obcho
doval s cizími kleno-ty a jeji-ch vlastník by mohl: kdfkoliv požadovati U-ejich 
vydání a tak mařiti účínky zamýšlené zákonem jako trest. Pozbývá proto 
v každém případě zabavením věcí a jejich prohlášením za propadlé do
savadní vlastník svého vlastnictví, jež přechází na stát (Randa, Vlast
nictví vyd. 1917, str. 108, rozh. Č. 12086 Sb. n. s.). Nelze tu přehlížeti, 
že stát aktem zabavení a prohlášení věcí za propadlé vykonává své vý
sostné -právo, jemuž zajisté musí ustoupiti právo- jednotlivce. Podle toho, 
co uvedeno, dospěl odvolaci soud v souzené věci k názoru, že dotčeným 
správním aktem nabyl stát vlastnictví k zabaveným a propadlým věcem, 
tře-bas nenáležely postiženému při nedovoleném obchodě Arnoldu L. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stolíce. 
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Důvody: 

, Není pochybnosti o tom, že propadnutí sporných předmětů bylo ob
saze.no v trestním nálezu z,e dne 10. řijn~ 1.932, Č. j. 1098/R, který byl 
vydan proÍ! ,Arnoldu L, a ze bylo take časÍ! trestu. V zákoně o podom
n~m ob,ch?de ,ze ~ne 4. května 1926, Č. 87 Sb. z. a n. se uvádí § Hí, na 
zaklade nehoz doslo k trestnil1lu nálezu, a také další §§ 20 a násl. až do 
?25 v. hlavě IV, pojed?ávají o »wstanoveních trestních«, z čehož plyne, 
ze t.ake ono propadnuÍ!, o němž se mluví v § 19, Č. 5, náleží k ustano
ve111m tresl111m., V z~kooně s:, ?eřešÍ otázka, smí-li býti propadnutí vy
sloveno Jen u predmetu, patnclch odsouzenému podomnímu obchodníku 
~i má-:i ~ýH vysloveno a účin.né bez zřelele na vlastnictvÍ, tedy také n~ 
uJ:nu t['eÍ!ch osob a zejména i takových, které ani na trestném jednání 
Jez dalo podnět k trestnímu řízení a k trestnímu nálezu ani v trestní~ 
říze~í účastny ne?yly: Je všeobecnou zásadou, že trest ~lá stihnouti jen 
vl~111ka, nech~ JIz,.v Jeho osobě nebo majetku, nikoli však osoby třetí, 
lez. n.a trestnem CInU ne~něly podílu ani účastenství. Proti takovýmto 
o~obam.nemohl by tre~t111. nález býti vydán ani v příčině propadnutí bez 
vyslov?eho ~stanove~l zakona, lehož však v souzeném případě není. 
Proto lest mltI zato, ze v souzeném případě ani zákonem, ani nálezem 
n~byla d?tč.~na práva žalobkyně jako osoby třetí, jestliže v řízení oprav
nem ne111 JlZ sporu o tom, že zabavené předměty, u nichž vysloveno 
bylo propadnutí, jsou vlastnictvím, že ona byla jejich vlastnicí také 
v do~:vydání trestního nálezu, že je dala do komise Jakubu K., že ten 
Je svcn~ Arnoldu L, kterého žalobkyně ani neznala, a že nevěděla ani 
o tom, z~ Arnold L p;ovozuje jejími klenoty nedovolený podomní ob
cho?: Prav~m tedy uvadí procesní soud, že se žalobkyně jako vlastnice 
~bO;1 n~ prestup.ku naprosto nezúčastnila .. Bylo by možno poukázati 
k zakonum, kde Jest dovoleno propadnutí zabavených věci bez zřetele 
na 10, komu věci patři, a kde je to výslovně stanoveno. Ustanovení ta
ko.vé má své důvody v povaze trestného jednání nebo také v povaze sa
my~h ,předmě~ů, o něž jde, .~nebo podle povahy zájmů, jež mají hýti 
chl aneny a lez snad vyzaduJI, aby byly zasaženy předměty bez zřetele 
na osobu vlastníkovou. 

,V souzeném případě jde však o předpis z oboru živnostenského 
prav~ a ~elze říci, že by ochrana zájmů v tomto oboru podle své povahy 
nutne .vyz~.doval~ opatř~~í, jimiž by měly býti postiženy také osoby na 
trest~e;n CInU mJak .nezuc~stněné. Pouhá úvaha o lom, že by snad bylo 
lImozneno lImkah nasledkum zabavení a propadnutí v souzeném případě 
sama nestačí k zamítnutí žaloby. ' 

čís. 16579. 

K 'Otázce závadn'Ostí srovnávaci reklamy, 
"Nelze zakázati vůbec jakéh'Okoliv sr'Ovnání výrobků a zařízení sou' 

tě~~t~lskýah p~n~~, )ežto jest možno, že za určitých okolností může 
d'OJlb ke srovnam, lez by podle poměrů nebylo v rozporu s předpisy 
zákona proti nekalé soutěži. 
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Přiči se dobrým mravům soutěže, obírá-li se někdo bez zvláštního 
popudu a nejsa k tomu nucen zvláštnimi okolnostmi případu poměry 
jiného podnikatele tak, že zasahuje rušivě do jeho zájmu, a pokračuje-li 
v takovém jednání, i když byl na závadnost jeho upozorněn, Pro soutě
žitele má již to samo o sobě býti dostatečným důvodem k tomu, aby 
od takového jednáni upustil, To platí tím spíše, nejsou-li srovnávací 
projevy pravdivé. 

Závadnost údajů automobilové továrny v insertech a oznámenlch, že 
želemice jsou dopravním prostředkem zastaralým, drahým a že se jízda 
v automobilu určité značky vyrovná v každém směru jizdě ve vlaku, 
zejména v první třidě vozove, nebo ji v každém směru předči, 

železnice a továma vyrábějící dopravní prostředl<y jsou soutěžiteli 
ve smyslu § 46 zák. proti nekalé soutěži (č. 1ľl/1927 Sb. z. a n,). 

U nároku na náhradu šk'Ody se nevyžaduje přesného důkazu všech 
pravotvorných skutečn'Osti (§ 16, odst. 3, uved. zák.). 

(Rozh. ze dne 17. prosi'nce 1937, Rv I 1850/37.) 

V jízdním řádě čedolw,. vydaném na rok J 934, byl oHštěn inserát 
žalované firmy »A.« v tomto znění: »Sta·ní·ce po celé zemi podle své 
volby může míti majitel. automobilu,. Má jej tam, kde ho potřebuje, kde 
zastaví svůj motor a přitáhne brzdu. Ani ten, kdo si zaplatí zvláštni 
vlak, nemMe jeti jinde než pokolejích. Malému vozu »Aero« jsoup'ři,stupny 
ulice, silnice, polní í lesní cesty a malebné horské serpentiny. Majitel 
voZ!] »Aero« má ve svém automobilu 3 až 5 sedadel' I. třídy a platí na 
benzin méně než za o'ediný lístek třetí třídy. Vla.stní vůz »Aew« poskytuje 
však ještě více než pouhou dopravu: požítek z jízdy. Prodejny »A.« Vám 
ochotně předvedou nádherné letošní tY'PY, Aem maIý vůz pro velké cesty.« 
Následuje označení žalované firmy s přesnou adresou její prodejny v P. 
Nad textem je vyobrazena bí,lou a černou barvou v černém poli země
koule; v levém dolním rohu tohoto obrazce jest vyobrazeno malé, zřejmě 
třisedadlové auto Aero. Domáhaje sena podkl·adě toho, co uvedeno· žalo
bou, aby žalovaná firma A. byla uznána povinnou 1. zdržeti se v i-nse
rátech a ve veřejných oznámeních jakéhokoliv srovcnávání svých vý
robků s podnikem čs. drah, zejména poukazováním na zařízení neb vý
kony československých státních drah, v němž se železnice označuje za 
dopravní prostředek zastaral'ý, překonaný, drahý a méně hodnotný, a 
dále že jest povinna zdržeti se údajů, podle nkhž se jízda v automobilu 
ztLačky Aero v každém ~měru vyrovnává jízdě ve vlaku a zejména I. třídě 
vozové, nebo že í dokonce ji v každém směm předčí, 2. zaplati·ti žalobci 
pro utrpěné příkoří 10.000 a 3. že jest žalobce oprávněn uveřejnHi rOz
sudek na útraty žalované, přednesl žalují-cí československý stát (želez
niční správa) k odůvodnění žaloby v podstatě toto: Dotčený inserát jest 
závadný vůbec s hledíska dobrých mravů soutěže, jednak vychvaluie 
veřej.ně a klamavým způsobem automobi.1 žaIované imerujicí firmy, jed
llaJk zlehčuje za účelem soutěže nepravdibými úda·ji zařízení žalobcova 
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podniku, t. j. státních drah ta,kovými údaji, které ,jsou způ-sobilé poško
diti soutěžitele. žalovaná zdúrazňuj e domnělé přednosti svého vozu a 
zároveň zlehčuje výhody a solidnost, poskytované československými 
státními drahami cestujícím státních d~ah. Závadný inserát se snaží 
u průměrného čtenMe, a 10 zajisté s úspěchem doUčiti, že ani zvláštní 
vlak neposkytuje cestujícím té výhody, ja!ké poskytwje vůz značky »A.«, 
tvrdí, že vlalk může jeti jenom po kolejích, jako by v tom byla méně
cennost vlak'Ové dopravy, zamlouje, že i automobil Ijest vázán: na dobrý 
stav cest a že vlaková doprava jest mnohdy kratší než automobilová po 
~j.]nicLZvlášť závadným s hlediska dohrých mravů soutěže' jest údaj, 
ze maJItel vozu A. má ve svém vozu' 3 až 5 sedadel 1. !řidy a platí za 
benzin méně, než za jediný Hstek třetí třídy. Tento údaj zlehčuje zaří
zení. podniku žalujíd strany a jest klamný, Jízda na sedadlech vozu A. 
nemůže se zdaIeka rovnaH jízdě n,asedadlech v 1. třídě vlaku ",ni co do 
rozměru, ani co do pohodlí a ,první mda, jaká je dnes zavedena jen 
u rychlovlaků, zejména mezinárodních, a tudíž zpravidla ve vozech čtyř
osovýc~: p~skytu~e cestují'cím všemožné ,pohodlí, možnost vstáti, projíti 
se, ,pOUZI'Í! JIdelníh'O, eventuálně též spacího vozu, upotřebiti klosetu, ces
tujíd mimO' to může za jí'zdy Hlbovolně regll'lovati teplotu v oddHe a 
jízda, zejména čtyřosými vag'Ony je plynulá, rychlá, bez znatelnějších 
olř~~ů, kdežto. cestwjící ve voze »A.« takovýchto možností nemají. Ces
tUpCI na zadmm sedadle tohoto vozu je vydán veškeré nepohodě a řídíč 
vow n~nívlastně. cestujícím, nýbrž praoujídm. V ceně jízdenky 1. třídy 
vlaJkove dopravy jest zahrnut celý náklad přepravy s ručen.ím železníce 
podl'e zá<kona č. 27/1869 ř. z. resp. podle občanského zákona za možný 
úraz cestulIkího, který není, za Fzdu ni'jak odpověden. Naproti tomu řidiče 
automobHu stíhá i trestní odpovědnost za jízdu a mimo to odpovědnost 
sollidMní s vlastníkemaJwtomobHu. Co do vydá<ní za bBnún' jsou tato 
vydání jen části z mnoha 'složek přepravní,ho nákladu spojeného s pro
voz~m automobilu, taJkže žalovaná zamlčuje výdaje za mazi,vo, opotře
b~1lI v~zu, daňové povinnosti a pojištění. Mohou tedy vzbll'dHi údaje 
zavadneho I,",serátu u většiny čtenářů, kteří I. třídou vlaku nikdy nejeli, 
představu, že aní nejdokonalejší vlaiková doprava nemůže cestujídm 
poskytnouti požitky jízdy vmem »A.«, a právě tento údaj vvhledem na 
~elou ~;~u konstelaci jest způsobilý čtenáře oklamati a odvmceti je od 
zelezlllcm dop'ravy. Poněvadž sulblIektivně nekal'ým jednánim žalované, 
v jejímž podniku byl čin vykonán, vznikla újma na dobrém jméně ža
lobcova podniku tím, že podnik ten v očích zákaznktva jest zlehčován 
a zákazníci nepravdí,vými údaji od tohoto podniku jsou trvale odvra
cováni, žádá žalobce náh~adu z titulu, U'trpěného příkoří ve smyslu § 16, 
odst. 4, zák.č. 111/1927 Sb. z. a n., a to 10.000 Kč. Žalovaná byla již 
va;ována dopi,sem minister,stva železnic z 15. června 1932, když usku-
tecmla neblou SOll'těž vyvěšením plakátů, na kterých vedle přeškrtnuti 
v původní barve vyznačené zvětšené jízdence čSD Praha-Bratislava byl 
vyobrazen automobi,1 ža'lovanou vyráběný. žalovaná však přes onu, vý
strahu ve své nekaIé soutěži pokračuje. SOll'těžní úmysl žalované do- -
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týkati se československých státních drah je zřejmý i z toho, že žalovaná 
opětovn.ě útočila i jinak na československé stálni dráhy v různých inse
rátech, ja;ko ve výtisku deníku L. N. ze 16. června 1932 a v magazinu 
»Žijeme 1 932« (ročník 1., č. 2). Jízda vozem A. neposkytu~e vůbec toho 
pohodlí a těch výhod, o jakých se inserát žalované firmy zmiňuje, na
opak jest jízda vIa!kem, zejména na deMí vzdálenosti, pohodlnější i lev
nější. 1 po podání žaloby resp. po zahájení rozepře žalovaná pokračuje 
v počinech nekalé soutěže tím, že stále ulkazuje při doporučování svých 
výrobků n.a zařízení a výkony železnice, a pol<ud hloDce v lom směru 
mohl zjistiti, uveřejni'la žalovaná Zi>se insert v dostihovém programu 
J.-e. 7. října 1934 tohoto znění: »Jezděte v pr,>,ní třídě. Ve vladch i na 
parnídch liŠÍ< se I. třída od ostatnkh nadbytkem mí,sta, pohodlnými 
křesly, elegancí, výpravou a menším náva:lem. Porovnejte prosím zaří
zeni I. třídy s výpravou vozu Aero 30. Nadbytek místa, příjemná sedadla, 
elegance, rychlost expresu, vlastní jízdni řád, vlastní volba společnosti, 
nezávisle výběr dle a zastávek, no'Vý vůz Aero 30 Vám prokáže radosti a 
služby vlastního e"klwsivního -sUničního e"presu. Kdy Vám jej smíme 
předvésti?« Pod tímto textem je vy-obrazen automobU Aero 30 HP a 'Ozna
čena žalovaná IUrma. V příloze deníku L. N. ze dne 2. června 1935 Ulve
řejnila žaJlovaná insert pod nadpi'sem »1835: Vídeň-Londýn za 9 dnů .. « 

_ Pod tímto n"pisem je vyobrazen staJrodávný parní vlak, který jezdil 
v iprvo:počátdch železnice, a pak následuje text: »Ještě před sto lety 
trvala cesta z Vídně do Opavy 35 hodín. Odtud bylo další spojení na 
cestu Pruskem a za 9 dnů byl utrmácený cestovatel v Londýně. Spě
cháte-li dnes do Londýna, řeknete s'i »Aero<d Ať myslíte na letadla či 
aJwtomobily, zl1aJmEll1á Aero, že se dostanete do vzdálených míst rychle, 
bezpečně a přijemně. Rychlým a krásným vozem Aero pojedete stovkou 
a dosáhnete cestovní průměr l'chce 70 km za hodinu. V zatáčkách, kopcích 
i na špatných cestách zvláště oceníte důmyslný přední náhon, snadné ří
zení, stoupavost, nízké těžiště vozu Aero 30 a perování výkyvných poloos. 
V historii dostavník, včera motorové vozidlo, dnes vů" Aero 30. Kdy Vám 
smíme předvésti Aero 30?« Pod tímto textem jest vyobrazena přední část 
automobilu značky Aero a označena firma žalované strany. V textu inse
rMu není řeči o vlaku, nýbrž o někdejším dostavníku. Vyobrazen však 
není dostavník, nýbrž parní vlak, ačkoliv roku 1935 ,parní vlaky z Vídně 
do Opavy ještě nejezdHy. Průměrný čtenář denního listu nemá ,jaMé 
představy 'O tom, jak vypadal dostavník, ani 'O tom, jezdil-li v roce 1835 
v našich zemích parní vlak, či nikoliv. Vyobrazení vlaku: v inserátu, který 
nutno posuzovati tak, jak působí ve svém celku obsahově s úpravou, 
je tudíž 's to vzbuditi v čtenáři dojem o souvislosti vli>kws inserátem 
anebo s textem ínserátu o zastaralosti železnice ve srovnání s automo
bilemznačky A. Toto soustavné, trvalé a zajisté i záludné poukazování 
na zařízení, a výkony železnke je druhem rekI-amy, jehož se mezi sou
těžiteli dbajídmi dobrých mravů soutěže zásadně neužívá a jehož ze
jména neužívá žádná jíná automobilka. Touto reklamní činností jsou 
v nejvyšší míře ohroženy a dotčeny sO'll'těžitelské zájmy če'skosloven-
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ských státních drah. Výše uvedBné počiny jsou podle § 15 zákona proti 
n'ek~lé ~outéži ~ů.vodem k podá;~í žaloby další jakožto žaloby zdržo
V~CI: av.s<,~ nova z~loba zdrzo~acI ?y byla nepraktická, ježto i toto jed
nan! ~~ ?yII poshzeno obecnym z;rkazem zdržovacím, o nějž jest v žac 
lobe Zil~an.~ (rozll. Č. 12950 Sb. n. s.). Proto žalobce jen doplňuje 
skutk?vy dej a důkazy k dal~ímu odůvodnění své žalobní prosby. S O U d 
P rve s t O I I cel. u·znal zalovanou povinnou zdržeti se v inserátech 
a veřejných oznámeních srovnáváni svých výrobků s podnikem českoc 
slovens~ých státních drah takovým zpúsobem, že poukazuje na zařízení 
nebo vykony československých státních drah tak, že se poukazováním 
označuje železnice za dopravní prostředek zastaralý, drahý, a dále že 
Jest povmna zd.ržeti se údaj", podle nichž se. jízda v au·tomobilu značkv 
Aero v každém jiném směru vyrovná jízdě ve vlaku a zejména v I. tříd!: 
voz~vé, nebo že i dokon·ce ji- v kažpém směm předčí, II. naproti tomu 
zamill žalohu, pokud žalobce žádal, aby bylo žalované ulo~eno zdržeti 
se vůbec v inserátech a, veřejných oznámenftch jakéhokoliv srovnávání 
svýoh výrobkll s podnikem čs. státnftch drah, jakož i poulkazová'ní na 
zařízení a výkony čs. státnkh drah tak, že jest železnice označována 
za dopravní prostředek překonaný, nebo méněcenný, jakož i III. žalobní 
žádost, žeža!ovaná jest povinna zaplatHi žalobci na náhradu za újmy 
způsobené jí klamavou, zlehčujíd imertní a reklamni činnosti částk~ 
10:000 Kč a IV. konečně i návrh na uveřejnění rozsudku. D ů vod y: 
Hledk na to, že byla vznesena námitka nedostatku aktivního oprávnění 
ke spor.u. z to~o důvodu, že tu není soutéžitelskéJw poměru ve smyslu 
§ ~6 zakona :. 111/1927 Sb. z. a n., musí se soud zabývati nejprve 
o~azko~, zd" JSou žalobce a ž"lovaná soutěžiteli ve smysl"" dotčeného 
zaJk?!Jneho ustanovení, a tím, zda této náleži·tosti pIi skutkové povaze, 
o mz ve sporu jde, 'jest nutně potřebí. V té příčině žalovaná správně 
zdůraz·ňuje, že soutěžiMem podle § 46 jest každý podnikatei, jenž vy
rábí nebo prodáv" zboží téhož nebo pod'obného druhu, nebo jen je pod
nikově činným ve stejném nebo podobném oboru hospodářském. Z nec 
sporného přednesli stran vyplývá, ž·e žalobce provozuje dopraVil osob 
a zboží železnicemi a že ž;rlovaná vyrábí a prodává automobily. Usta
novením § 46 uvedeného záJkona chtěl zákonodárce zavésti· určitou 
ochranu ve prospěch tak šf,rokeho okruhu účastníků, jak toho vyžaduje 
hospodářský zájem (viz rozh. Č. 12028 Sb . .ll. s.J, a pro pojem soutě· 
žHele s hlediska řeóeného ustanovení jest rozhodující, zda v hospodář
ském styku mohou býti vý-robky nebo výkony jednoho soutěžitele na
~razeny výkony nebo výrobky jiného soutěžitele. Že vykony, nabízenÉ! 
zalobcem zákazníkům, t. j. doprava po železnici, mohou býti zásadně 
nahrazovány výrobky -resp. výko!)y žalované fi-rmy, t. j. automobilovou 
dopravou resp. automobilem, je všeobecně známo a je tudíž žalovanou 
pokládati za žalobcovu soutěžitelku. Není tedy námi·tka nedostatku 
aktivní legitimace k ža.jobě oprávněna a jest k tomu podotknouti, že 
pro nekalou soutěž podle §§ 1, 2 a 10 zá;kona proti nekalé s,outěú může 
býti žalována i třetí osoba, jež není sou.těžitel:kou, a že stačí, že se její 
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činnost vztahuje k soutěži mezi dvěma podnikateli (Hamann, Nekalá 
soutěž 1930, str. 14,27, 59, Skála, Nekalá soutěž, str. 11, 34, 69, rozll. 
Č. 13344 Sb. n. s.). A tomu tak jest v souzeném případě, ježto tu jde 
o činnost žalované firmy, vztahující se k ·soutěži mezi automobilovou 
a železniční (vlakovou) dopravou. Může tedy ža.Jovaná fi"ma A. býti 
žalobcem žalováJna. 

Ve věci samé je předevšim uvésti, že v souzeném sporu nejde o zá
sadni odpověď na otázku o přednosti automobi,lové dopravy před že
lezniční dopravou a že se tedy v tomto sporu neřeši soutěžni spor 
železnice s automobilovou d·opravou, j;rk soudí znalec z oboru dopravní 
politiky, nýbrž jde 'j:en o to, zda žalobcem tvrzená a prokazovaná kon,.
kretní reklamni činnost žalované firmy zakládá tvrzenou skunkovou, pod
statu generální klausule zákona proti nekalé soutěži podle § 1 řečeného 
zákona, nebo speciální skutkové podstaty §§ 2 a 10 téhož zákona, a zda 
nárok, jehož se žalobce domáhá, není snad co do vytýkané činnosti ža
lované firmy promlčen. 

Na otázku, ,na kterou je předevšim odpověděti, t. j. zda reklamní 
a insertní činnost žalované firmy zakládá sku,vkovou pov;rhu § 1, jest 
co do činnosti uvedené v odsuzujíci části rozsudkm odpovéděti kladně. 

. Ke skutkové povaze § 1 zák. proti nekalé soutěži se toUž vyžaduie 
a) 'rozpor s dobrými mravy 'soutěže, b) mšební či'n, c) zpúsobilost po
š:koditi soutěžitele, d) hospodářský styk. Bez těchto podstatných nále
žitostí by nebylo možno mluvil< o nekalá soutěži vůhec (Skála, str. 61). 
Otátka, zda jde o dobré mravy soutěže, jest otilzkou právní, nikoliv 
skutkovou a jest věcí soudu samého, aby na ni odpověděl. Názory sly
šených znalců mohou. býti pro soud potud rozhodujíci, že soud na zá
kladě znalců hospodářských a obchodních poměrů může si získati ná
ležité předpoklady pro své právní názory. Za jednání· příčící se dobrým 
mravům soutěže jest uznati takové jednání, které uráží cit slušnosti 
všech správně a spravedlivě myslících pHslušníků obchodní-ch kruM. 
o něž v jednotlivém případě jde. Toto hledisko vysvítá i z důvodové 
zprávy k záJkonu proti nekalé soutéži (Haman, str. 14). Jednání žalované, 
pokud poukaZUlje na výkony resp. na podnikové poměry jiného soutě
žitcl'e, se však přÍ'čí' podle názoru soudu dobrým mravúm soutěže p'Ouzé 
potud, pokud její údaje jsou způsobilé soutěžitele poškoditi resp. ve 
mačné můře ohroziti. Soud nesdílí tedy názor, jako by se j"'kékoHv srov
nává;ní vůbec samo o sobě již příÓJ.o dobrým mravům sO'll'tě'že,poněv"dž 
hospodMsloký život dneška je do té míry obsáhlý a diferenco·vaný, že 
by se namnoze b:ez srovnávání vůbec soutěžitel neobešel. Jest však právě 
rozhodující, možnost právě takovýmto porovnáním jtného soutěžitele po
škoditi. Uvedený soudem za'stávaný názor není ostatně v rozpor,u ani 
s názorem znalce dopravní politiky, .který uvedl, že srovnávání, výrobků 
žalované firmy s výrobky jiné automohi.lky Z<lkl:áJdá nekalou soutěž, a 
znal'ce reklamy, který z"sadně prohlá'si!, že nápadnost insertu nemůže 
jíti tak daleko. To, že si žalovaná snad nebyla vědoma,že takováto její 
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činnost je v rozporu' s dorrrými mravy soutěže, nerozhoduje. Sluši ovšem, 
jak uvedeno, přesně rozlišovati, které z údajů jsou způsobilé poškoditi, 
a nelze proto podle názom soudu prohlásiti, že Se žalovamé fkmě zaka
zuje vůbec jakékoliv srovnávání. Dal-ši náležitosti jest rušebni čin, jimž 
nutno rozuměti projev zevně smysly vnimatelný (Skála, str. 68). Neni 
tedy potřebi, aby šlo vždy o vý-slovný text slovní, nýbrž i žalobcem uNá
děná spojitost (konexita) údaje -v inserátu ze dne 2. června 1935 (1835 
Vídeň-Londjn za 9 dnů«) s vyobrazením starodávn0ho parni-ho vlaku, 
jest právě údajem resp. projevem ve smyslu zákona. ]'atonálehtost jest 
v souzené věd splněna i potud, že exi·stence a UJveřej'nění inserátu žalo
vaná uznává. K další náležitosti skutkové podstaty § 1, t. j. k způ-sobi
losti soutěžitele poškoditi druhé soutěžitele jest uvésti: způsobilostí' po
škoditi so'utěžitele je rozuměti způsobilost poškoditi soutěžiie!ské zájmy. 
Zá,kon sám nevyžaduje nutně, aby šlo o hmotné poškození, ni"brž již 
pouhé dotčení soutěžHelského zájmu jest ohrožením soutěžitelským 
(Skála, str. 71). Dále jest se vypořádati s námitkou žalované firmy, že 
její reklamní činnost kromě inserátu uvedeného v jízdním řádě Čedoku 
je promlčena. Reklamní činnost žalované je tu především posuzovati ve 
směru, v němž jest zažalována 'Jako cel,ek. Žalobkyně uplatňuje, že již 
v době před zahájením sporu vylepila žalovaná na veřejných mí,stech 
plakáty, na nichž byla vyobrazená jízdenka čSD přeškrtnuta a v'edle ní 
vyobrazen automobil značky Aero. Tento způsob reklamy nebyl tehdy 
zvláštní žalobou uplatňován, nýbrž byl vytčen ministerstvem. Avšak 
nutno přiznati, že již tehdy byl dán důvod k žalobě pro nekalou soutěž. 
Dále uplatňuje, že v inserátu uveřejněném v L. N., k němuž při posu
zování celkové reklamní činnosti žalované strany resp. při úsudku o její 
tendenci, rovněž nelze nepřihlédnouti, že se žalovaná rovněž dotkla způ
sobem shora naznačeným žalo\)cova soutěžiteLského zájmu. žalobce 
údajem týkajícím se tohoto inserátu doplnil v té příčině svůj skutkový 
přednes při nejblíže příštím ústním j-ednání a soud se ztotožňU!je s tím, 
že by pod"ní další žaloby zd,ržovací podle tohoto přednesu bylo ne
praktické (rozh. č. 12950 Sb. n. s.). Avšak právě v souvislosti s ostatní 
reklamní činností žalované firmy dostáváJ inserát uveřejněný v jízdním 
řádu Čedoku svůj smysl a význam a jest odůvodněno stanovisko, že 
i ostatní -reklamní činnost žalované nelze ponechati bez povšimnutí. Ža
lobce se nedomáhá zdržení se žalované toliko co do výro.lou obsaženého 
v inserátě, uveřejněném v jízdním řádě čedoku, nýbrž se domáhá zákazu 
ši-ršího, jímž by bylo postiženo i jinaké podobné jednání žaLova'né firmy. 
V souzeném spom je přihlížeti k tomu, zda tedy právě vzhledem na 
celkovou reklamní činnost žalované zakládá zažalovaný inserát soutě
žitelské dotčení resp. ohrožení žalobcových soutěžitelských zájmů. Jest
liže žalovaná uveřejnila plakáty, v nichž byla vyobrazena škrtnutá jíz
den.ka, jestliže přes výstrahu danou jí ministerstvem v té činnosti po
kračovala, naznačujíc ve své reklamě, že se jízda po železnici nevy-rovná 
jízdě "utomobHem, resp. jestliže uváděla, že jízda železnicí v protikl"du 
k jízdě automobilem jest zastaralá, a na2lnaĎujíc vývoj dopravnich pro-
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středků ostentativně, byť i historickým inserátem, vytyčovala vedle sebe 
zastaralý vlak dokonce z let, kdy ještě ani vlak v našem území nejezdil, 
a svůj nejmodernější typ automobl!.u, činila údaj, který mohl průměrný 
zákazník chá,pati tak, že označu~e železnici za d-opravní prostředek za
staralý, a tím tedy přesvědčovala zákazniky, oh'rožujfc zároveň žalob-· 
covy soutěžitelské zájmy. Nehledě na to, že žalobcovi zákaznící mohou 
nabýti reklamní činností žalované firmy o žalobcově podniku představy 
nepříznivé, a že je v nich buzena mentalita železniční dopravě nepří
znivá, jest spatřovati dotčení zájmu soutěžitelského í v tom, že se ces
tující může pod vlivem této reklamy samé nebo ve spojení s jinými okol
nostmi rozhodnouti užívati motorového vozídla, ať vlastního, či cizího, 
a to buď pro veškeré jízdy, nebo aspoň pro některé z nich. Jestliže 
Se tedy žalovaná starala o odbyt svých výrobků takovým způsobem,že 
nevýhody železnice zdůrazňovala proti výhodám výrobl<u svého, jak 
vychází z údajů inserátu uveřejněném v jízdním řádě Čedoku, o jehož 
textu není sporu, nebo v_ inserátě uveřejněném v časopise L. N., jehož 
text je prokáziln, resp. v inserátu zobrazeném v magazinu »Žijeme 1932« 
a v inserátě L. N. z 2. června 1935, jest podle názoru soudu pokťádatí 
údaje žalované firmy za způsobilé vzbuditi v průměrném čten Mi dojem, 
že automobil značky A. nahradí i jizdu I. třídy vlakem, ale (podle inse
rátu) jest při tom jízda automobilem 1-evnější, neboť ač se jede jako 
v první třídě, plati se za benzi,n méně než za lístek třetí třídy, a že je 
pmto žel'emice dopravní prostředek drahý. InserM v L. N. ze dne 
2. června 1935 s úspěchem vzbudí- v průměrném čtenáři představu o za
staralosti železnice tím, že vedle mo-derního automobilu vyobraZUJje 
žalovaná starodávný vlak. U i-nserátu v čedoku nebylo vůbec promlčení 
namítáno a nemůže tedy býti aní n něho, ani u inserátu z L. N. ze dne 
2. června 193-5 řeči o- promIčení nároku. V pkém úmysiu žalovaná inse·· 
ráty uveřejňovala, jest nezávadné, ježto reklamní činnost jest posuzovati 
s hlediska průměmého čtenáře (rozh. č. 10909 Sb. n. s.). Náležito.g( hos
podářského styku jest rovněž splněna, ježto u žalované jde nepochyhně 
o činnost mířid k trvalému zdroji příjmů zhodnocováním výroiYků, jež 
umožňují dopravu, a u žalobce rO'V!llě'ž o činnost nesoucí se k trvalému 
ldroji příjmů z provozování dopravy. Jsou tedy splněny všechny před
poklady § 1, takže reklamní a insertní činnost, týkající se uvedených 
údajů vytčených v odsuzující č"sti rozsu.d.kového výroku, jest uznati za 
o-bjektivně nekalou podle dotčeného ust<lnovení. Již Um jest odúvodněn 
nárok zdržovací, aniž je rpotřebí důkazu zavinění žalované firmy. Při 

posuzování o-tázky, zda výše nvedená reklamní činnost žalované firmy 
má též nál'ežitosti, § 2 zákona Č. 111/1927 Sb. Z. a n., je především uvá
žiti í-il'serát uveřejněný v _jízdním řádu čedo'ku takto: Jest zji'stiti, zda 
závadné údaje jsou p"dle § 2 zpúsobi'lé oklamati a "'Jednati tak podniku 
na újmu jiných soutěži,telů přednost při soutěží. Podle konstantního vý
kladu ustanovení § 2 jde podle něho o údaje chlubivé, pochvalné vlast
nímu podniku, které, má-li tu býtiS'kultková povaha nekalé reklamy, 
musí míti vlastnosti právě uvedené. Rozhodující jest úsudek po-sll1chače 
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neb~ čtenáře reklamy, jenž reklamu, o niž jde, sleduje s obvyklou, po
)1ejvlce jen zběžnou, povrchní pozorností (Baumbach, str. 209), Roz
hoduJe jen to, jak chápe údaj publikum nikoliv soudce nebo znalec; 
stačí, když může býti oklamán nepozorný člen publika (Rosenthal). 
Klamavý jest zpra:vidla údaj nesprávný, t. j, takový, který se neshoduje 
se skutečnými poměry (Skála, str. 101). Ovšem i za určitých okolností 
i údaj správný může býti klamavý a při posuzování klamavosti je při
hlížeti k zevnější úpravě, a jde-li o údaj kombinovaný, to jest složený 
z,: slova obrazů, rozhoduje vždy celkový dojem. Pouhá klamavost údaje 
vsak ,sama ne~tačí, ný,brž je potřebí, aby byl úd"j svou klamavostí způ
~oblly ZjednatI podniku na škodu jiných soutěžitelů přednost při soutěži. 
Ujma jinýoh soutěžitelů se jeví nejen v tom, že by mohly býti anebo 
JSou připraveni o zakázku, objednávku aM., ale i v lom, že je možno, 
že se zákaznílkům bude zdáti nahídka jiného soutěžíte-Ie příznivou nebo 
zvláště .příznivou (Skála, str. 103). Přednost při soutěži se tedy může 
projevIl! nejen zvýšením odbytu a zvétš'ením poptávky po zboží nebo 
vtkonu, ale i do~ažením lepší pověsti, větší důvěryhodno,s!i, pHznivějších 
predstav o podnIku atd. Zda jest údaj zpúsobilý zjednati' takovouto před
nost při soutěži, záleží na průměrném úsudku obecenstva (Hamann, 
str. 29), To, zda jednajíd znal nebo musil znáti klamavost a způsobilost 
P?škOd~ti, není pro zdržovad nárok rozhodující. Žalobce označil údaje 
zavadneho IlOserátu jako klamavé, avšaJk žalovaná tvrdí, že tyto údaje 
odpovídají vesměs skutečnosti. K zjištění pravdivosti a správnosti tohoto 
tvrzení, byl prola k návrhu stran za přibrání znalce proveden důkaz poc 
kusnou jízdoU! automobilem značky Aero z Prahy do Bratislavy a L třídou 
vlakem čs. státních draJh z Bratislavy do Pra'hy. V té příčině šlo přede
vš!m o provedení jednak důkazu, do jaké míry jest pohodlí, jež pO'sky
tUJe vůz značky Aero, zelj,ména při obsazení až 5 osobami, jednak 
o tvrzení, že majitel auta má ve svém voze .3--5 sedadel L mdy a o zji
štění dostatku místa k sedění, čistoty, klidné jízdy, dále o zjištění prav
divosti a správnosti další'ch údajů shora uvedených a o námifkkh ža
lobcem vznesených, Provedenou jízdou má soud za zjištěno, že údaj e 
pozastaveného í,nserátu co do správnosti žalobcem popimné, že malému 
vozu jsou pří'stulpné ul'ice, si'lnice, polní i lesní cesty a malebné horské 
senpentiny, že onen vůz poskytuje více než pouhou dopravu, t. j. požitek 
z jízdy, jsou objektivně úplné, správné a pravdivé. Co se týká správ
nosti údajů da],škh, t. j, zda odpovídá skUitečno'sti, že majitel vozu Aero 
má ve svém aU'tomobilu 3--5 'sedadel L třídy a platí za benzin méně 
než za jediný lístek třeU třídy, nutno se předem zabývati námitkou, zda 
snad, jak tvrdí žalovaná, při údaji, že »má majitel v :ólutomobilu svém 
3 až 5 sedadel L třídy«, nejde pouze o příkrasu reklamní <!Jnebo o nad
sázku, ktermJ nelze bráti doslova, dále námitkou, že prllměrný čtenář 
má na zřeteli jistě jen pohodlnost sedadla, (otiž jeho měkkost, vypoštá
řování a podobně, bkže ve smvnání sedadla automobHu a vozu L třídy 
neni žádné klamavosti. V té.příčině 'se soud ncztotožňuQe ve ,svém úsudku 
s právě -uvedenoU' námitkou žalované~ nehoť nelze přece.Úci, že mlUVÍ-i; 
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Se o ceně lístku, třebas v třetí třídě, má prů:měrn)r čtenář, který SOu

časně čte O' 3 až 5 sedadlech L třídy a o ceně benzinu za takovou jízdu, 
na zřeteli způsob polštářování nebo pohodlnosti sedadla a jeho měk
kost, nýbrž podle názoru soudu se mu vybaví v protikladu vůbec cel
ková jí'zda v I třídě a v 1Il. třídě. Prá'vě protiklad, že se na jedné stra:ně 
mluví o jediném lístku 111. třídy a na straně druhé o 3 až 5 sedadlech 
1. tří-dy, přilpouští pouze výkj,ad, že toto srovnání má naznačiti, jako by 
za cenu placenou' Ijedním cestujídm při pohodlí poskytov"néni třetí tE
dou, mohly jeti. osoby 3 až 5 (3 až 5 sedadel) při pohodlí skýtaném 
třídou prvni. Po té stránce v otázce pohodlí zjfsti! soud pokusnou jízdou 
z Brati'slavy do Prahy 1. třídou rychlovlaku a porovn,;ním obou jízd, že 
jízda "utomobilem A., zejména ve voze Aero 30 HP jest bezpečná, bez 
zoačnějších otřesů, plynU'lá, a vezme-li se za zákl<!Jd jízda po normální 
silnici i pohodlná, Umožňuje skutečně zastaviti kdekoliv, kde řidi,č pfi
táhne brzdy a zejména vůz opatřený předním náhonem. Automobil Aero 30 
jest velmi pohodlný a sedí v zatáčkách tak bezvadně, že jezdci posky
tuje podt úplné jistoty a bezpečnosti. SignaUsační i jinaká pomocná 
opatření pracují bezvadně, při dešti se stírá přední skleněná tabule tak, 
že poskytuje postačitelný přehled tratí, při tmě světelná zařízení ii přesně 
ozařují a zrcátka umožňující pohled dozadu zvyšují bezpečnost jí·zdy. 

. Vozy zmáJhají lehce každé stoupání a též na cestách t:ólk obtížnýcl\, jaké 
byly lrekventovány, poskytují vozy úplnou bezpečnost provozu pro je
doucího. Jak v předchozim uvedeno, vzbu'dila však žalovaná v inserátě, 
nveřejn,ěném v časopise L. N" »Žijeme 1 932« a v programu j.-C" v prů .. 
měrném čtenáři' dojem, že automobil nahradí i F-zdu 1. třídy vlakem. Slu
šelo tedy zkoumati a pokusnou jízdou zjistiti, do jaké míry se tedy 
právě v každém směru vyrovná jízda automobilem žalóvané firmy jizdě 
vlakem v první třídě vozové nebo ji dokonce předčí. V té přiči'ně zjisti'I 
soud a má poku,snou dizdou za dokázáno, že automobil Aero má skuteoně 
mnoho nesporných předností před železnicí, a těmi jsou zejména: pH
stupnost všech U'lic, silnic, polních i lesních cest, malebných horských 
serpentin, zastáICky tam, kde se z"staví motor a přit,;,hne brzda, možnost 
jeti všude i mimo koleje, rychlost dopravy, vlastní Ijízdní řád, nezávislý 
výběr cíle, rychlost expresu, volba společnosti, že však nelze apodikticky 
tvrditi, že by se jízd.a automobilem Aem vyrovnala v každém směru jízdě 
v 1. vozové třídě, nebo ji dokonce v každém směru předčJ1oa. Jest mnoho 
skutečnosti, kterých nelze přehlédnouti, a tu zejména nabyl soud pře
svědčení, že pohodlnost jí~dy v J. třídě jest nesrov.natelně větší proti 
jakékoliv jízdě automobilem, i sed·adla sama co do rozměrů poskytují 
vke pohodlí a méně otřesů a možnost měniti polohu při jízdě, zejména 
možnost přenechávati při větších vzdálenostech, stejně j:ako molinust 
spáti při jízdě, a to všem osobám, tedy i osobě jinak z<lměstnávané 
řízením automobilu, spol,učítané však jako p:ólsažér, činí jízdu snažši a 
též pro osoby churavé nebo, méně odolné snesitel:nější. Oba z uve
dených dopravnkh prostředků mají. urči,té společné dobré znaky a vý
hody, avša,k oba mají t<lké ur,čité různé individuální nevýhody. Uvedené 
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~!,aky dávají pak pro jednotlivý okruh zvláštní ráz způsobilostí pro 
Ezdu, což zejména u vlaku nutno zdůrazniti v poměru způsobilo-sH pro 
llzdu na velkou vzdálenost. Co do úda'je, že maljitel vozu A. platí za 
benzin méně, než za jediný lístek třetí třídy vlakem, jest vycházeti ze 
stanoviska, že pravdivost tohoto tvrzení by bylo pokládati za prokáza
nou, kdyby cena benzinu na kteroukoliv určitou vzdálenost spotřebova
ného byla nižší než jízdné třetí třídou. Toto stanovi-soko by byloodů
vodněno všeobecným, zněním' v insertu, v němž s.e nero'zlišu1e mezi vzdá
lenostmi malými a velkými. V tom směru bylo sice orokázáno, že cena 
benzinu samého, spotřlJbovaného při cestě z Prahy' do Bmtisla-vy, jest 
o něco nižší než jízdné III. třídou vl'akovoll .na tuto vzdálenost, avšak 
tento důkaz nelze pokládati za jedině rozhodující pro pravdivost tohoto 
údaje Inserálu. Jak řečeno, inserát zní, docela všeobecně a nutno cenu 
benzinu s jízdným porovnávati i při v-ětšich vzdálenostech a bylo by 
lze vyl'Oučiti klamavost .resp. nepmvdivost inserátu, kdyby byk> při kte
rékoli vzdálenosti cena benzínu nižší než cena jí-zdného III. třídy. V té 
phčině tomu tak však podle zjištění není. Vez-me-li se tom za základ 
pro normální spotřebu průměr 9 litrů benzinu na 100 km, dospívá soud 
ke zjištění, že již při vzdálenosti 300 km byla Cena benzinu v době uve
řejnění inserátu vyšší než cena jí1zdenky. Není tedy údaj inserátu, že 
majitel vozu A. platí za benzin méně než za jeden lístek III. třídy, za 
všech okolností, tedy i s hledi-ska p"ůměrného řidi'če a při použití vo
ziodla, na jakoukoH vzdálenost objekti>vně pravdivý a tim jest i klamavý. 
S hlediska technického hodnocení vozidla nutno ovšem vytknouti, že 
při řečené spotřebě a .při možnosti užití vozidla 3 až 5 osobami, tedy 
při úplném využití jeho technických možností je-st ná,klad jízdy vazem 
A. tak hospodárný a tak levný, že v takovém případě a z toho hlediska 
dokonce vlak předčí. Poněvadž údaje ínserátu, pokud byly zjištény jako 
klamavé, Ijsou i způsobilé zjednati žalované přednost při soutěži na 
škodu žalobce a vyvolati u průměrného čtenáře přf.znivější představu 
o dopravě automobilem zn"čky A. proti dopravě vlakem, o kterém se 
jarko o žalobcově podniku vzbuzuje představa, že jízda po železnki je 
drahá v porovná.ní k dopravě "utomobilové, a poněvadž nejvétší část 
zákazníků nezná a aní nemůže znáti zpaměti cenu jízdného po železnici 
a stejně nemůže přesně ,prováděti propočet o množství a ceně spotře
bovaného benzinu pří jízdě vozem značky A., joSO'll tedy zákazníci 
o těchto poměrech soutěžících stran žalovanou firmou nesprávně infor
mování a je'st spatřovati v tom nepochybně dotčení žal-obcových soutě
žitelských zájmů. Též o údaji obsaženém v ínserátu, zobrazujícím pře
škrnutou jízdenku resp. plakát s onou jízdenkou, nelze pochybovati, že 
takováto činnost jest rovněž způsobilá zjecinati žalované před-nost při 
soutěži a že se pří,čí dobrým mravům soutěže. Než údaj s přeškrnutou 
jízdenkou, udavší se dávno před podánim souzené žalClby, pokládá soucl 
za promlčený. se zřením l1a to, že žalobce o údaji věděl a přes to včas 
jej nezažalov"I. Naproti tomu však nelze k němu nepřihlédnouti resp. 
nehodnotiti jej při posuzov"ní otázky, že žalovaná soustavně vyvíjí za-
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vadnou činnost. Co se týká vyobrazení starodávného vlaku vedle mo
derního automobilu, má soud sice za zjištěno, ze takovýto způsob re
klamy bývá při určitých výrobcích praktikován, avšak tu nesmí jHi 
o ni<: jiného, než aby výrobce-znázornil zdokonalení výroby v jed,nom 
a témž odvětví nebo u téhož druhu výrobku. Jest na pl. možno posta
viti vedle sebe takovýto starodávný vlak resp. lokomotivU! s lokomoti-vou 
mnohoosovou di.rigovanou bezdrátovými vlnami, nebo vybavenou obrov
ským počtem HP, nebo .původni automobil Henzův vedle moderníh'o RoIIs 
Royce, avšak nelze naznačovati, Ij:a'k se sta'lo v souzen.é věci žalovanou, 
dopravní podmínky tím způsobem, že se postaví vedle sebe vlak, a to 
vypočítaně starý směšný vláček vedle moderního výrobku. automobilové 
techniky, který při nynějších požadavcích na malý vůz, znamená téměř 
soudobou technickou dokonalost. Takovýto způsob porovnání zakládá 
bez zření na to, že má soud zjištěno, že jde o celou se-rii> hi-storickýdh 
inserátů, reklamu nekalou ve smys],u § 2 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n., 
která u průměrného čtenáře vzbudí- dojem, že železnice jest zastwralá. 
Ostatně každ·é porovnáni jednoho výrobku v jeho technickém vyvrcho
lení s vjÍ1'abkem ,soutěži-tele jiného v jeho p:rvopočátdch, kde - jak 
samo z podstaty věci v)"plývá - nemůže ještě jíti o rovnocenné před
poklady pro srovnání, zarkládá podle názoru soudu jednimí příčíd se 
dohrým mmvům soutěže, a to podle § I řeč. zák. V ot,;zce, zda pouze 
obsah zažalovaného inserátu sám anebo ve spojení s ostatní reklamní 
činností žalované zakládá skll'lkovou podstatu § 100 zák. proti nek. sout., 
nutno se především obírati předpoklady této skutkové podstaty. Pacha
telem podle dotčeného paragrafu může býti kdokoliv, tedy i nesoutěžitel, 
a stačí, že se jednání dělje za účelem soutěže, t. j. musí směřovati- k tomu, 
aby posice zlehčovaného byla soutěží zeslabena. Tento účel reklamní 
činnosti žalované prováděné v zájmu ana prospěch odbytu, aUltomobilů 
značky A. na úkor užívání železnice, resp. vllbec na prospěch automo
bilové dopravy a na škodu užívámí železnice, je zřejmý. § 10 vyžaduje, 
aby účel byl objektivně nepravdivý, a žalovaný se může zprostiti vi-ny 
toHko důkazem, že jeho údaje jsou pravdivé (Skála, str. 136), čili prlI
vodní břemeno o pravdivosti údaje náleží žalovanému. Žalovaná však 
vůbec neprokázala, že údaj její jest pravdivý, naopak, jak shora uve
deno, údaj, že majitel vozu A. platí. za benzin méně než za jeden lístek 
111. třídy, neukázal se za všech okolností pravdivý. To, že reklamní 
činnost žalované jest způsobNá paškociiti žalobclIv podnik, byla dolí
čena výše, a i tu sluší zdůrazniti, že tato způsobilost poškoditi nevy
žaduje, aby byl podnik skutečně poškozen, nýbrž že stačí pouhá objek
tivní možnost poškození, t. j. zeslabení soutěžní posice zlehčovaného, 
na př. dotčení dobrého jména, představo podniku a pod. Za zlehčující 
jest pokládati každý údaj, který je způsobilý poškoditi podnik Zákon 
se snaží zameziti jakékoliv zlehčování podniku a údaje proto nemusí 
býti povahy urážlivé resp. snižující (Hamann, str. 60), slačí, že jsou 
způsobilé poškoditi podnik. Za zlehčující údaj jest pokládati tedy ze
jména i zlehčující srovnání vlastního zboží (výkonu) s cizím (Skála, 
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str. 138), na pL tvrzení o konkurečoím výrobku, že jest méně hod
notný, resp. porovnání, z kterého hy vycházelo nebo jímž by bylo upo
zorňováno na skutečnou, či domnělou méněhodnolnost výrohku nebo vý
konu druhého soutěžitele. Jest ovšem pravda, že reklamní přikrasa resp. 
nad·sázka jest zásadné dovolena, avšak to se může nanejvýše t"kati 
vlastního zboží nebo vlastního úkonu a jítí jen tak daleko, dokúd se 
nepoukazuje na nevýhod-nost výJohku nebo úkonu dmhého soutěžitele. 
Proto také soud nevyhověl v celém rozsahu žalobní prosbě a nezakázal 
srovnávání jakékoliv, nýbrž pouze srovnávání takové, že se poukaz-ová
ním označuje železnice za dopravní prostředek zastaralý a drahý. V sou
zeném případě tedy nejde o pouhou nadsázku a je nepochy:bno, že inse
rát uveřej:něný v jízdním řádě Čedoku musí býti a může býti brán vážně 
pruměrnými čtenáři, kteří, jak shora dovoděno, neznají ceny jízdného· 
a cenu a spotřebu benzinu u vozu znaJčky A. Je tedy prokázáno, že i'sou 
zde dány u inserMu uveřejněného v jízdním ř<idu Čedoku i skutkové 
n<iležitostí § 10 v ro~měniuvedeném v odsuzující části Tozsudkového 
výroku, t. j. co do nepravdivosti údaje, který může způsobi,ti újmu a 
pťtsobí zleh,čenI žalobcova podniku u průměrného čtenáře. 

Kromě oMoku' na zdržení se nekalé činnosti se žalobce dom<ihá i ná
roku na nithradu za utrpěné příkoří. K odůvodněni tohoto nároku se 
vyhledává zásadně na rozdíl od zdržovacího nároku sub'iekUvní zavinění 
jednajícího, t. j. že žalovaný věděl nebo musil vědětí, že svým jednáním 
soutěžitele poškozulj;e. Je možno, že mnoho čtenářťt a:ni neví, že v čSR 
existuje vlibec Fná drwha než dráhy státní. Z toho, že na plwkátech 
s přeškrtnutou jízdenkou je přímo vyobrazena jízdenka čs. státních drah, 
je zřejmé, že zá'vadné údaje resp. úda'je v odsuzující části rozsudečného 
výroku uvedené, vztahuje průměrný čtenář tedy na československé státní 
dráhy (čSD). Podle § 16 zákona č. 111/19,z7 Sb. z. a n. slova v zákoně 
pou'žitá »mu'si! věděti« znaJmenají' nevědomost zaviněnou hrubou ,nedba.
lostí a škodou v jeho smyslu je rozuměti též ušlý zi·sk. Kromě náJhrady 
může soud p'řiřknouti podle oko'lností na žalobcův návrh též přiměřené 
odškodné za ulnpěné příkoří a jiné osobní újmy. žalobce se dom<ihá ná
hrady 10.000 Kč, odvolávaje se pouze na to, že mu vznikla újma na 
d·o:bré pověsti podniku, protože jehopódni'k je v očkh zálkaznktva zleh
čov<in, a, že zá!kazníci jsou nepravdivými úd<llj'i od jeho pod1niku trval,e 
odvracov<ini. Ustanovení § 16, odst. 3, uved. zák siCe uvádí, že o tom, 
zda škoda vznikla, a o její výši, může soud ,rozhodnouti podle volného 
uvážení, oceňuje pečlivě všechny okolnosti. O tom však, jak jest posu
zova:ti otázku náhrady škody, mUBí býti dán soudu podklad pro mčení 
výše odškodného. Třeba by nebylo nutné, aby přesně a do podrobností 
byl tento důkaz proveden, přece jen jest potřebí, aby byl pro užití § 16 
podám soudu aspoň jakýsi konkretní základ. Za l3Jkový základ však 
nelze pokládati pouhé všeobecné žalobcovo tvrzení, že mu byla způ
sobena škoda. Protože tedy ža:lobce nepodložil škodu ,přesnějším tvrz~
ním, nemůže žádati odškodné za příkoří ( rozh. č .. 11142 Sb. n. s.). 
Ostatně při posouzení otázky příkořf resp. škody žalobcem požadované, 
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i když se přihlíží k dův.odové zprávě § 16, v níž jest uvedeno, že hospo
dářská situace konkurenčního podniku může býti poškozena předevšim 
sdělováním nebo rozšiřováním nepravdivých údajťt o poměrech podní
kových, kterýžto způsob jest zajisté nejzavržitelněj.Ší, a k tomu že se 
při skulkové povaze. § 10 při povinno·sti k náhradě škody upouští od 
jinak obvyklého požadavku subjektivního za:vinění (viz Hama:nn, sir. 289 
a 294), musí soud míti na paměti, že nárok na náhradu za utrpěné pří
koří je v podsta-tě nárokem na náhradu škody, a sluši tedy zkoumati, 
do jaké míry tedy žalobce resp. do jaké míry vůbec byly zjištěny před
poklady pro phznání náhrady. V té příčině soud však zif'šťuje, že po
kles železniční dopravy, a to osobní i nákladové, byl spoljen v čSR., 
právě taJk jaJko v ji'ných zemíoh, s poklesem celkového· obratu národního 
hospodMství a tím i s poklesem výroby automobilu. Kdyby byla moto
rová doprava způsobila krf,si dopravy železnicí, mu·si! by počet osobních 
automobilů z@roveň s poklesem železniční dopravy stoupati. Tomu tak 
však není. V Německu se na př. vyvíjela situace tak, že počet dopra
vovaných osob klesl z 1.636,000.000 roku 1931 na 1.359,000.000 roku 
1932. Zároveň vš"k poklesla výroba osobních au.tomobi,lů za rok s 62.600 
na 43.400. V Anglii v téže době počet dopra'vených osob klesl 
s 1.685,000.000 na 1.606,000.'000, zároveň však klesl také poč'et vyro
bených au'tomobilů se 165.700 kusú na 159.000 ku'sů. Osobní dopra:va 
na železnicích ve Spojených státech severoamerických se snížila 
s 596,000.000 na 479,000.000 .osob a ve stejné době klesla ·výr·oba auto
mobilů z 1,973.000 kusú na 1,135.'000 kusů. Na0p'alk však osobní do
prava stoupá s oživením hospodářské konjunktury a tím i se zvýšením 
počtu osohní,ch motorových vozidel. Z toho, co uvedeno, vyvozuje soud 
závěr, že je prokázáno, že na vývoj osobní dopravy železniční mají vliv 
především jiné okolnosti než soutěž silniční do:pravy automobilové a 
že na prvém místě je 10 obecná situace hospodářská. 

O d vol a c í s o u d na odvolání obouI stram potvrdil napadený roz
sudek. Dů vod y: 

K odvolácní žalobcovu: 
Žalobce vytý1ká, že prvý soud má neprávem údaj s přeškrtnutou jíz

denkou za promlčený a tvrdí, že reklamní činnost žalova:ného ve směru, 
v kterém byla zažalov"na, tvoří jednotný pro!jev vůle směřující :k nedo
volenému poukazování na železnici a že proto nehe ml.uviti o promlčení 
toho kterého aJktu, byla-Ji u jednoho z nich podána žaloba vča's; ,pře
hlíží však, že i když prvý soud má údaj s 'l'řeškrtnutou jízdenkou za 
promlčený, přece při posueování soustavné závadné činnosti vyví,jené 
žalovanou k onomu údaji, přihHží a jej hodnotí. Z inserátu uveřejněného 
v jízdním řádě čedoku pro rok 1934 nikterak neplyne, že žalovaná ozna
čovala železnici za dopra:vní prostředek překonaný nebo méněcenný, a 
proto se prvý soud nepotřebovaJl zabývati otázkou, zda onen údajie 
správný, čl nikoliv. Prvý soud nemohl- žalované při její reklamní činnosti 
zakázati jakékoHv srovnávání jejích výrobků s podnikem českosloven
ských státních drah; ža:ltrjíd stát by se mohl takovéhoto z"kazu domá-
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hati jen, kdyby se způsob reklamy příčil zákonu proti nekalé soutěži. 
Neprávem vytýká žalobce, že prvý soud měl sám formulovati resp. zúžiti 
žádaný zákaz, neboť žalobce jest povinen, aby žalobní petit řádně for
muloval, a není věcí soudu, aby příliš široce upravený petit sám upra
voval nebo zužoval. Odškodnění, o němž mluví § Itl, odst. 4, dt. zák. 
proti nekalé soutěži, jest druhem náhrady škody (Vážný 11142) a proto 
prvý soud právem žalobci odškodné nepřiznal, dospěv na podkladě po
sudku znalce oboru dopravní poEtiky Dr. H. k přesvědčení, že se ža
lobci nepodařilo dokázati újmu anebo příkoří, které by mu byly vzešly 
z údajů zjištěných v odsuzujíd části rozsudku. Ve všeobecném žalob
cově tvrzení, že l11u byla způsobena škoda, neměl !prvý soud náležítého 
podkl'adu pro určení výše odškodného. 

K odVOlání žalované fírmy: 
Žalovaná vytýká především, že prvý soud nNozhodl o námitce pro

ml,čení inserHu ze dne 7. října 1934 v programu J.-C. a ze dne 2. ,června 
1935 ~ L. N. Prvý soud sice výslovně neuvedl, zda ony ínseráty má za 
promlcené, avšak z jeho vývodů jest mítí za to, že je za promlčené 
nemá, neboť v přislušné části rozsudku, uvádí, že ínserát v L. N. ze dne 
2 .. čer;rna 1935 nemMe míti pro promlčení nilroku významu. Podle § 23 
zak c. 111/19127 Sb. z. a n. se soukwmoprávní, nároky promlčují v 6 
měsících ode dne, kterého se oprávněný dověděl o činu, a žalovaná ne
prokázala, že se taM stalo v době, od které do jfJj'ich uplatnění uplynula 
promlčecf lhůta 6 měsíců. ža,lobce se na ony inseráty odvolával v prů
vodním návrhu ze drne 7. ledna 1936 resp. při ústním jednání dne 25. 
ledna 1936. Jest mítí za to, že by se byl na ně odvolal jIž v žalobě, 
kd)'by v čas jejího podání bylo nich věděL Prvý soud při posuzování 
otázky, že žalova'ná soustavně vyví!jí závadnou čínnost, přihlíži k údaji 
s přeškrtnutou jízdenkou, který má za promlčený, a hodnotí jej a žalo
vaná jeho hOdnocení odvoláním napadala. Proto nemůže prvému soudu 
ani vytýkati, že v té příčině hodnotí· i inserát ze dne 7. října 1934 v pro
gramu J.-c. a ze dne 2. června 1935 vL. N., když jejich proml'čení ne
prokáza'la. Otázku, zda jest žalovaná soutěžitelkou žalobce ve smyslu 
§ 46 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n., po'SowdH prvý soud správně, odvolací 
soud s Ij,eho po,souzením souhlasí a odkamje v té příčině na odůvodnění 
napadeného rozsudku. Také zjíštění prvého soudu jsou správná, neboť 
odpovídají provedeným důkazům a odvolací soud je proto přejímá. Vy
chází-li se z nich, po'soudil prvý soud správně ínseráty, které jsou před.
mětem žaloby, a učinil z nich i správné závěry, jež se žalovaná marně 
pokouší svými vývody zvrátiti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláním obou stran. 

Dúvody: 

Pro dovolání obou stran je nutno předem objasniti otázku promlčení. 
Podle skutkového děje vylíčeného v rozsudku procesního soudu, jemuž 
v otázce, o nIž jde, nebyl vytýkán rozpor se spi,sy, byl a zůstal stěžej-
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ním sku,lkovým základem žaloby inserát uveřejněný v Ijízdnim řádu če
doku na rok 1934, u něhož promlčení namítnuto nebylo. K dolíčení sou
těžního úmyslu žalované poukázal žalobce na to, že ža.Jovaná í jinak 
opětovně útočila na čs. státní dráhy v růmých inserátech, jako ve vý
tisku L. N ze 16. června 1932 a v Magazínu »,Ži'jeme« 1932, ročník I 
Č. 2. Uvedla dále, že také po zahájení rozepře žalovaná pokračuje v ta
kovém jednání, dovolávajíc se ínsertu v dostihovém prog,ramu Č. J.-c. 
na den 7. října 1934 a v nedělní při'lme L. N. ze dne 2. června 1935. 
Co do slmtečností nebylo zde námitek se stmny žalované. Námítka pro
mlčení se podle vyUčení sku~kového děje týkala jen ínseriltu ze 7. října 
1934 a byla odůvodňována tím, že k tomuto jednání došlo před jedná
ním, jež jest pokladem souzené žaloby, kdežto stran inserátw v L. N. 
ze dne 2. června 1935 namítala žalovaná, že prý by ono j eďnání mohlo 
nanejvýše tvoři,ti samostatnou skutkovou podstatu, pro kterou by ža
lobce mohl podatí samostatnou žalobu, že však nemů·že je uplatňovati 
v mezích žaloby, která je předmětem sporu. 

Z t0'ho je tedy viděti, že pouze ony inseráty ze 16. června 1932 
v L. N. a v Magazinu »žijeme« 1932 samy nebyly skutkovým základem 
žalobniho nároku, nýbrž že byly uvedeny jen k vysvětlení vlastního 
předmětu sporu, jímž zústal inserát v Fzdním řádu čedoku, a to právě 
tak, jako zase se strany žalované bylo poukázáno na jiné inseráty ke 
stejnému procesnímu účelu, aby totiž bylo dolíčeno, že šlo o celou serii 
historíckých inserátů, v nichž prý se poukazov"lo na pokrok moderní 
dopravní techniky. Nebylo pak ani vadou řízení, ani ,rozporem se spisy, 
jesmže soudy při posouzení věci v obou směrech také k tomuto před
nesu stran přihlížely a jehO' význam zhodnotílly. O promJ.čení tu vpravdě 
nešlo. 

Co se týká j.ednání, k nimž došlo po zahájení sporu, lze souhlasiti 
s procesním soudem, že tu šlo' jen o doplnění skutkového děje pro týž 
žalobní nMok a že nebylo potřeba podávaU žalobLll novou. Jinak v otázce 
promlčení těchto jednání nebyly dolíčeny skutkové okolnosti, jež by tu 
padaly na váhu; důvod uváděný k odúvodnění této nácmitky co do inse
rátu ze dne 7. října 1934 neposta,ouje. Proto tyto skutečnosti - uveřej
nění oboU' inserátů - směly býti uváženy jako další skutkový základ 
žalobní prosby a byly by musily býtí jako skutkov}' podklad samostatně 
posouzeny, i kdyby byl odpadl z jakéhokoli dů'vodu onen ínserát v jízd
ním řádu čedoku. Jestliže pak soudy přihlížely k nIm vedle tohoto pů
vodního skutkového záckladu, není žádná strana dotčena. O rozporu se 
spisy nemůže tUl býti řeči. 

Při posouzení závadnosti projevů obsažených v inserátech, jejichž 
text nebyl sporný, není výhradně r01,hodu~ícf jen slovné jejích znění, 
nýbrž nulno přihlížeti k jejich smyslu a ok dojmu, který mohou z:působítí 
u průměrného zákazníka. Toto posou,zení náleží do působnosti soudu, 
pro nějž nejsou závazné odchylné snacl názory znalců, jako tomu je také 
v jíných otázkách právních. S toh.o hlediska ni.žší soudy správně posou
dHy závadné projevy a dospěly podle názoru dovolacího sowdu k správ-
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nému zaveru, že co do smyslu jsou v nkh obsaženy výtky, jak jsou 
zhuštěny v té části výroku, v niž se zdržovací žalobě vyhovuje. Jestliže 
pak soudy dospěly k poznáni, že takové projevy, tohoto smyslu a vý
znamu, jsou závadné s hlediska § 1 zá!kona proti nekalé soutěži, nepo
chybily, jestliže žalované ul.ožily, aby se nadále zdržela ta ko v éh o 
jednáni, které by se totiž smyslem, významem a účinkem shodovalo 
s jednámim, jež bylo předmětem žaloby a základem rozsudku. 

je souh1asiti také s lim, že závadné jednání a projevy, obsaže·né 
v inserátech, toho významu a smyslu, jak je uvedeno v odst. I výroku 
procesního soudu, nelze srovnati s předpi·sem § I zákona proti nekalé 
sou'těži. Není· pochybnosti o tom, že šlo o jednáni v hospodMském styku. 
jednání talkové nelze srovnati s požadavkem dobrý,ch mravů v soutěži, 
Není slušné v soutěži, jestliže se kdo bez zvláštního popudu a nejsa 
k tomu nucen zvláštnimi poměry případu, obírá poměry jiného pod nic 
katele a zasahuje tak rušivě do jeho zájmů, a když dokonce v takovémto 
jednání pokračuje, i když byl na závadnost jeho upozorněn. Pro soutě
žitele mělo hy již jen loto samo býti dostatečným důvodem k torr!u, 
a-hy od takového jednáni upustil. Avšak v souzeném připadu padá ještě 
na váhu, že podle smyslu byly ve srovnávacích projevech obsaženy 
výtky, kte'ré se nesrovnávaly s pravdou a kterými tedy tim spí'še a tím 
citelněji mohlo býti zasaženo do zájmů žalobce, který naopak zase se 
své strany k nim žádné příčíny nezavdal. Nezáleží na tom, jakými po
hnutkami byla tu vedena žalovaná; lze připustiti, že jí bylo účelem upo
zorniti zájemce na automobi,ly A. a· dělati· ,konkmenci vozům jiných zna
ček, to však mohla učiniti způsobem, kterým hy se nehyla dotkla zájmů 
žalobco-vých, j",k se stalo zejména i tím, že iuserát byl uveře~něn v jízd
ním řádu železničním, který byl přímo určen pro kruhy žalobcových zá
kazníků, kde nežádoUlCÍ účinek nemohl býti Omezen' právě jenom na ty, 
kteři by si snad byli chtěB a mohli poříditi automo-hi'l. Slušnost v sou
těži vyžaduje spÍ'Še, aby bylo od takového způsobu reklamy, zasahující 
ruši,vě do d.zfch zájmů, upuštěno. 

Podle názorů dovolacího soudu je v souzeném připadě splněna také 
další podmínka závadnosti podle § 1 ulVed. zák, že totiž závadné jed': 
náni je také z p ů s ob H é poškoditi žalobkl'ni jako soutěžítelku. Tu 
správně ukázal již procesní soud n,a to, j"'k ony projevy podle svého 
smyslu a významu mohly působiti na průměrného zákazníka, a správně 
uvedl, že by to nemusila býti právě jenom hmotná škoda, jtJjIž účinek 
by se projevil :přímo v majetkovém oboru žalobcově, nýbrž že by po 
případě stači·la také jiná újma v soutěžitelském počínání. Tu lze pouká
zati na to, co uvádí procesní sotld, když dovozuje, že úvadným jed
nán'[,m mohlo býti zasaženo· do ho.spodářských zájmů žalobco-vých jak 
hmotných, tak i jiných, jak k ním přihlíží zákon proti· nekalé ·soutěži 
v § 16, odst. 4. 

Otázka, zda sporné strany jsou mezi sebou soutěžiteli ve smyslu 
§ 46 z"kona proti nekalé soutěži, je podružného významu. Zadaných 
okolností 'nemohl by býti žalobci odepřen nárok zdržovací podle § 1, 
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ani kdyby tu soutěžitelského poměru ne?ylo, jak :,vedlljiž .procesní .:'.?ud; 
než souhlasiti lze též s jeho názorem, ze spome strany JSou sou,tezlteh 
ve smyslu § 46 uved. zák, protože jsou přece jenom činné ve stejném, 
anebo alespoň v podobném oboru hospodářském, třeba š].o u žalované 
o výrobu dopravních prostředků a u žalobkyně o dopravu. 

Ve všech směrech šlo tu o právní otázky, které mohly nižši soudy 
řešiti samostatně, při čemž názory jiných osob (stram, znalců a j.) mohly 
jim sice býti vodítkem a podkladem posouzení, aniž hyly pro~ě j~~
koli závazné. Proto nemuže býti vytýkáno jako rozpor se SpISy, jestlIze 
a pokud soudy přicházející zde otá7!ky právn, řešily samostatně anebo 
odchylně od toho kterého znalce. 

K tomu, aby bylo vyhověn~ žalobě zdrž~vací, jak se stal~, st«č!l,o, 
že závadné jednání odpo.r.u~e predpl~u j.l zakona ,protI ~ekale soute},; 
a netřeba proto dovolaCJ.mu soudu resllI,zda a pokud JSou ",de Jeste 
t",ké podmínky závadnosti s hledi,s.ka předpisů §§ 2 a 10 cit. zák. . 

Také co do zaJmítavé části - pokud jde o nárok zdržovací· - Jest 
uznati rozhodnuti za správné. Nelze zaji-sté žalova'né zcela všeobecně 
zaJkácza,(i vůbec a jakékoli srovnávání jÍ'ž právě pro neurčitost takového 
žádání, protože nelze vyloučiti, že by za určitých okoluos:i mohlo d~
jíti ke srovnllní, jež by podle poměrů nebylo v rozporu s pr~dplsem z~
kona proti nekalé soutěži. Co do tohoto žádání n:bylo tu ,duvodu k pe_ 
jakému bJi.žšímu omezení se str~ny soudu, kdyz ostatn':, k tak~vemu 
vymezeni došlo právě ji·ž v čás!i vyhov,u1íd žal?bě. Že b~ ~alova~a byla 
označovala železnÍ'Ce za prostredek prekonany nebo menec,e,nny, nelze 
ani výkladem projevu dovoditi a nemá tedy v, té pří6ně žalobní žá-
dání podkladu ve s.lmtkovém zjiště.ní. .... 

žalobkyně bro~.i také 'proti té .části výroku,. v níž zamí.~IHlta ,byla její 
žaJobni pro.sba co do poz«dovaneho ,ods~odneho. Sam~ pnpo,:"slI v d,o
volání, že jí, nejde o náhradu skutecne skody Jak.? usleho·, .Zlskw neno 
výdělku, nýbrž že požaduj~ jen ,náhr~du :a p,nlkon, ~ za ujmu, kte:~u 
by utrpěla ua př. na dobre povesl! hm, ~e :akaZlllC! nabud~.u o je}»TI 
podniku nepříznivých představ, Lze uznat!, ze by soudhlede na § 16, 
odst. 3, uved. zák. mohl ro·zhodnouti jak o tom, zda taková újma vzešla, 
tedy též o clůvodu, taJk také o její výši, že s:, tedy v ~ádn~m ~:,:,~ru ne
vyžaduje přesného důkazu všech prav?tvornych.sk!l"~ecnost,1. t:lIZSI so,:dy 
skutečně vycházel~ z .tohot~ pOSOUZ';lll, zk~u'I?aJ1c_e ~alo_bnI~a:~.okc avsaK 
podle výsledku one člnnoslt nedospely k_ zaveru; ze K nejake u!m~ v na
značeném směru u žalobce opravdu doslo. Am tu tedy v pravmm PP: 
souzení nepochybily, jestliže žalobce neuvedl nějaké konkretní okolnosÍ1, 
z nichž by se dal dovoditi opak. 

Obě strany napadaji rozhodnuti odvolacího soudu i co do výroku 
o uveřejnění rozsudku a co do výroku o útratách; je~tliže. v.šak dovo
lání neměla úspěchu ve věci hlavní, nebylo lze k teto castl lepeh dovo
láni přihlédnouti jednak se. zřetelem na předpisy ~§ 18, 40, ods!. 4, zá·
kuna proti nekalé soutěži, jednak podle § 528 c. r. s. 
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čís. 16580. 

Soukromí zaměstnanci. 
I. Vědomé, chtěné a protismluvní odpírání zaměstnance (vedoucího 

prodejny) plniti vůči zaméstnavateli sjednanou úmluvu o denním zasí
láni tržby za odprodané zboží jest důležitým důvodem propuštění za
městnance podle § 34 č. 1 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. 

II. Úmluva o přesunutí sociáhtích příspěvků na zaměstnance větším 
než zákonným dílem je neplatná. Nejde však o takovéto přesunutí, byla-li 
sjednána výslovná dohoda, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci urči
tou (procentuáhtí) část tak řečené úkolové provise na úhradu příspěvků 
k sociáhtímu a pensijnímu pojištění, pokud je zaměstnavatel povinen za
praviti je ze svého, a že zaměstnanec má sám onu část připadající na 
zaměstnavatele a nevyčerpávající výši provise na úhradu příspěvků po
nechané 'ldváděti nositeli pojištění za zaměstnavatele. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1937, Rv I 2063/37.) 

Srov. ad ll. rozh. č. 15802, 15262 Sb. 11. s. 

Proti žalobě, jíž se žalobce, bývalý vedoucí prodejny, zaměstnaný 
li žalované fkmy »B.« na provisi od 1. ledna 1930 do 15. záři 1934, 
domáhá na žalované mimo jiné nároky též náhrady polovice pojistných 
příspěvků k sociálnímU' a pensijnímu pojištění, které odváděl za žalo
vanou okresní nemocenské pojišťovně v L. a VšeobecnémU' pensijnímu 
ústavu v úhrnné výši 4.36'0 Kč 40 h s přísl. a náh<radu za výpovědní 
Ihůt.u 1.800 Kč s přísl. pro bezdúvodné předčasné propuštění, namítla 
ža'lova'ná, že žalobce dne 15. září 1934 propustila s okamžiltou platností 
bez náhrady výpovědní lhůty proto, že si neoprávněně a proti1smluvně 
zadržel tržbu, která byla majetkem firmy. Žalovaná uzavřela se žalob
cem celkem 10 smluv. Smlouvy byly uzavřeny bez jaJkéhokoliv nátlaku 
na žalobce. Uzavřením nové smlouvy zcušily se všechny smlouvy před
oházející. Smlouvy nepříčí se dobrým mravům, že žalobce měl až do 
roku 1934 mimo jiné 4% pravísi a kromě toho ještě zvláštní pravisi 
prémiovou, v roce 1934 pak byla odměna změněna tak, že žalobcova 
províse byla zvýšena na 5.5% z obratu prodejny a kromě toho ještě 
žalobce dostával 0.5% na úhradu nemocenských a pensijních pří<spěvků, 
a 10 oné polovia1Y, kterou má dle zákona platiti zaměstnavatel. S o u d· 
prvé s t o li c e zamítl žalobu co do částky 4.360 Kč 40 h, kdežto 
co do částky 1.800 Kč uznal podle žaloby. O d vol ac í s o u d k od
volání stran uznal co do prvuvedenéčástky podle žaloby, kdežto co do 
částky 1.800 Kč žalobu zamí.tl. O ů vod y: Co do zamítnu<tj, ža,lobcova 
nároku na zaplacení částky 2.714 Kč 20 h a 1.046 Kč 20 h, dohromady 
4.360 Kč 30 h, jest odv.vlání důvodné. Prvý sOUJd zji'stH, že ža'lobci byly 
připsány skutečně na vrub uvedené částky z důvodu jím tvrzeného. Od
volací soud odkazuje v tom směru na rozh.. č. 13828 Sb. n. s., v němž, 
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nejvyšší soud vyslovil a oduvodnil zásadu, že jest nepl,;tná úmlu<v~ ~ezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se přesunUje na pOJi'štenc~ 
pensijnílho neho nemocenského poji,štění. v.ět~í než .z~konem. sta~oven~ 
podíl na placení pojistného. Z toho vy~lyv,:, ze .~eI1l-h ~I'a~na ,a zavazna 
dohoda, může se žalobce právem doma!hat1 na zalovane fmme, aby mu 
nahradila vše, co si neprávem zad;žela. Pla~nost dohod~~elze vyvozo: 
vati ani z toho že žalobce nepoblTal pevny plat,nyhrz Jen pohybhve 
provise, které ~bývaly ipO z'lplacenf veškeré r:žie, kterou s~lu~?ě pře
vzal na sebe, a že při stanovení- výše této provlse blly sporne:pr~~pev~y 
ÍÍ'ž zakalku.lo.vány, protože žalobce nepobíral pevny p}."t ~. a~1 vy.se, pn
spěviků nebyla stanoVB11aurčitou čás~kou, nebylo tUl~'~~ pn sJednanl d~: 
hody pa-trno, zda tu nebyla přiekrocena ona. ?eJ~yssl' .~':':I1I.ce, do nlz 
mohou býti zaměstnanci podle zákona o soclalmm p0Jl'stem a o pen
sijnim pojištění přidržováni k opatření pr~střed~ů na úhr~du po
vinností nositelů pojištění, a nebylo tudíz :nozno, po~oud,lt.l, zda 
hyl převzetím toholO' závazku sní'žen žalobcuv sluzebm p:IJe~, a 
v jaké výši. Celé ujednání SIC pří·Čí i jinak jasnému u·stanovem zako~a 
a mohlo sloužiti k jeho obcházení, přihlíží-Ii se k tomu, že v § 162 ~ak. 
č. 221/1924 Sb. z. a n. v doslovu z",kona č. 1.84/19?8 Sb. z. a, TI; Jest 
stanoveno, že z pojistného hradí- zaměstnavatel I zamestnanec kazdy Jed: 
nou polovicí, v § 163 že zaměstn,avateljest povlll<en .~latl<:1 ne~ocen:ske 
pojišťo\"ně celé .pŮ'j:istné, v § 1~4 ~e za~.estnavatellnuze č,ast POJllstn~ho, 
připadající na zaméstnance, pn vyplate mzay srazlŤI zamestnancI z J;ho 
platu a konečně v § 165, že pojistné, jež srazí zaměstnavatel. za<~est: 
nancl, jest statkem zaměstnavateH svěřeným. Podobná ~usta?ovenl ma 
z",kon č. 26/1929 Sb. z. a n. v?§ 64 a'ž, ~8., Jde h~ O .predp~sy,o °lPa-
tření'ch a povinnostech plynOltC1Ch z vere]neho prava, od nl~hz nedo~ 
voluje zákon smluvní odchylky, a tak.ové odchylkL neiz.e ~~~ omluvl'Ť1 
nějakým interním postupem účtovaclm, Jak vylozllI neJvyssl soud v~ 
svém rozhodnurtíč. 15802 Sb. n.s. V příčině čá~tky 1.800 Kč o?,volacl 
soud zjistll že podlle šestého odstavce služebUl smlouvy byl zalobc,e 
povinen od~áděťi denně celo~ tržbu a že t:žba Jest majetk.em žal~van~. 
Stvrzenkami o poukazech lrzby v posledmm tY9nu. vedem pro?:.lny J.e 
zjištěno, že odvoIatel odeslal tržbu pouze ve stredu dne 12. Z~~I. 1934 
5141 Kč, v pátek dne 14. zMí 1934 950, ~č .a v .sobolu ,dne : 5. ZaTl, 1934 
8511 Kč takže neodeslal tržbu v pondeh, utery a vectvrtek a. !rzbu ,za 
sobotu: kterouž měl odeslati podle p!íkazu pře?tištěnéh,? v. zu~tova~lm 
pokladnlm výkaze na dvakrát, a to }~zbu sabotm do uz~vrenl p~st?vmho 
úřadu v sobotu! a, zbytek v pO'ndeh do 8.30 hod. Oale od.volacl soud 
zjistil, že kontroloři L. a P. zjistili v pokladně Ch-ské prod;Jny schodek 
ve výši 3.903 Kč, jež vzniklo tím, že ~aloh:ce ne?desl~1 trzbu ve shora 
uvedených dnech a za sobotu posledmh,o ty?~e, ze, ac .mu ko~tr~,!or P~ 
doporučoval, aby dosud neodvedenou trzbu Ihned poukázal nebo p o~e 
vzdal jemu odmítl žalobce tak učiniti, po delším jednání a upozornova~~ 
všaksHbil 'že scházející částku ihned v p'Onděl'í poukáže a že mU"ko.ntrol?~1 
za jednáni výslovně řekli, že neodešle-li tuto scházejíc! částkU' v pO'ndeh, 
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plati eo ípso za propuštěné·ho, k čemuž byli podle svého postaveni jako 
kontroloři oprávněni; dále že si žalobce byl dobře vědom toho, že ne
odešle-Ii v ponděM dne 17. záři 1934 scházející částku, že tím jest již 
propuštěn, neboť podepsal předávací protokol na lístku »Náhrada vý
povědní Ihůty« s předtiště.nou doložkou" V případě manka propouštíme 

. Vás okamžitě bez náh-rady výpovědni lhůty podle služební smlouvy 
odsl. 9«, a ježto odvolatel tržbu., kterou si zadržel, neodeslal, pozna
menal kontrolor P. v předávacim protokole: "Zadržel tržbu 3.903 Kč 
a byl z toho důvodu propuiitěn bez jakékoli·v náhrady«, o čemž byl 
žalobce mimo to uvědoměn. Žalobce ostatně sám po.slal prokmistovi 
žalované firmy dopis ze dn·e 25. září 1934, z něhož odvolací soud zjistil, 
že žalobce žádá o uvolnění z konkurenční klausule a oznamuje m'u, že 
dne 2. října 1934 nastupuje u konkurence, načež žalovaná svým dopi·sem 
ze dne 18. řijna 1934 jej z konkurenč,ni klau!sule Ulvolnila. Nelze proto 
poznámku: »Bude zaměstnán dále«, uvedenou na Hstu »Náhrada vý
povědni Ihůty« vyládati jinak než tak, že žalobce bude dále zaměstnán, 
poukáže-Ii v ponděl,i dne 17. září 1934 zadrželou tržbu 3.903 Kč (§ 914 
obč. zák). Prvý soud měl, když dospěl k názoru, že odvol-ateH přísluši 
nárok na zaplacení smluvní výpovědní lhůty, přiznati mu jej hledě ~a 
jeho dopis ze dne 25. září 1934 jen do 2. října 1934 (§§ 1155, 1154 obč. 
zák.). Nesprávné jest tedy 1!jištěniprvéh-o soudu, že prodejna byla v po
řádku, když kontrol oú zjistili v její pokladně manko, a rovněž nesprávné 
jest zji'štěni, že hotovost, která byla v pokladně nalezena, odpovidala 
rozdílu ve skl"du, ač naproti toomu prvý soud sám zjišťuje, že »z toh-o , 
že si (ža,lobce) po doručení výpovědi a pIi odnětí prodejny podržel 
čás:ku: 3.903 Kč, nelze spatřovati zpr.onevém ani jednání, pro které by 
se JevI,] ne'hodným zaměstnavatelovy důvěry a které by zaklivdalo pro 
žalo·vanou důJ.ežitý důvod k před,časnému propuštěni podle § 34 č. 1 
zák. č. 154/1934 Sb. z. a 11.«. Tento názor procesního soudu, jest mylný, 
ježto stačí, jsou-Ii splněny důvody, které opravňují zaměstnavatele k oka
mžitému propuštěni 'jeho zaměstnamce, a není potřebí, aby v době vý
povědi o nich twké sku'tečně věděl; jeho názor Í'est dáJ],e mylný i potud, 
že pojem zpronevěry vykládá trestněprávně. Pojem »v·ěrnosti ve službě« 
a "pozbytí důvěry zaměslnavateklVy« ve smyslu § 34 u!ved. zák není 
jen pojmem právním, nýbrž na prvém místě mravním a jest v té přičině 
odkázati na ko:men1tované vydání zák. o soukr. zaměstn. od Henmanna
Otavskéh,o a Komentar zum Oesetze uber den Dienstvertrag der Handels
gehi!fen od Mayera-Orunberga, Manz, Videň 19'11. Nesprávný jest 
i úswdek procesního soudu, že není pochyby, ž·e žalovaná měla částku 
3.903 Kč od odvo·latele k pohledávání, ale že se nesmí přehlížeti, že 
podle § 42 zák. č. 154/198:4 Sb. z. a n., jehož jest podle § 56, odsl. I, 
řeč. zák užito na pracovní, poměr žalabcův, byl žalobce povinen vydati 
účet a odevzdati žalované fi·rmě veškeré jmění teprve při vystou,pení 
ze služby, neboť ustanovení § 42 jest normou di.spositivni a není p-ro
hlášeno za nezměnitelné (§ 53 uved. zák.), takže pro posouzeni a roz
řešení této otázky jest rozhodujíd smluvní u~ednání, jež maji o odvá-
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d"ní tržby jasné a žalobci známé předpisy. Odvolatel nemá aní ná,rok 
n: provisi, poněvadž od 15. září 1934 neprac.oval. a od 3. řijna 1934 pra~ 
coval II konkmence, takže se nemůže domahalI ""dmeny" za .vypovedn~ 
lhůtu, pokud samovolně nebyl ochoten konat! slu:,bu, je~to I zde p:~tI 
podjpi"trně ustanovení §§ 1154 a 1155 obč. zak., ze za~estna.nec mu~e 
p-ožadovati úplatu za vykonané úko~y ten tehdy, projevi:1I ochot~ r 
konati. Pro závěr pracovního soud-u, ze zalovana S<lma svym choval1lm 
zavdala žal'Obci důvod k vystoupení z práce ,podle § 3G, odst. 2, uved. 
zák., neni rpodkladu ve skutkových zjištěních. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil na dovolání obou stran",rozsudek, ?dv?-
1acího soudu, pokud se týkal částky 4.360 Kč 40 h s pns!., a vralI! veC 
odvolacímu soudu, aby dále o ni jednal a znovu' rozhodl, jinak ža,lob
covu dovolání co do čir·stky 1.800 Kč s přísl, nevyhověl. 

Důvody: 

Vycházi~1i se ze skutkového pocl~l<l'du, odvo:ac}m soud.em zji!š~ěnéh,?, 
není mylný jeho právní z,"věr, ž·e· vedome, chtene .a prohsmluvm od~l
rání žal,obcovo pln i t i s jed n a n é ustanovenI smlouvy o denmm 
zasilání tržby žalované firmě, bylodúJ,ež~tým důvodem k pr~~~;štění ža
lobcovU' a že mu nepřísluší náhrada am za dobu od 15. zan 1934 do 
2. října H134. Stačí proto odkázatí k důvod?m napaden~h.o rozsudku, 
které jsou v podstatě správné a nebyly vyvraceny dovolamm. " 

Nejvyšší soud odůvodni! ve svém rozhodnutí č. 15802 Sb .. ~~ s., k~e
mUIŽ se pro stručnost odkazuje, zásadu, že úmluva, po~!~ mz s~.J':e~ 
sunuje na zaměstnance placeni .riemocens,kéh? a pensllmho pOjls:.em 
většim než zákonným dilem, Jest neplatna, treb~,~ zame"stna~ec m:lsto 

pevného platu pobíral pohyblIvé. provlse.po srazc·e v.eskerych ~yl?!, 
(režie) a ph stano,vení výše ,p'fOvl'Se byly JIZ zakalkuJ.o~any do:čene pn
spěv:ky. Správnost tohoto právního názoru nebyla vyvr~cena vyvody do
volání anejvyští soud nemá důvodu, aby se v souzenem SporUI odchyhl 
od uvedeného p'fá>vniho názoru. ,." ., " , 

Pokud dovolání uplatňuje, že žalobce pn k<lzde uprave sveho slu-
žebního poměru v dotčených semestrillní·sh smJ.?u~ác~ pot~r:?val, a 
vlastnoručně podpisoval do·lož,ku, že protI zalova-ne flrme nema zad,;ych 
nároků ze žádného, ať jakéhokoli'! titulu, a ~e se tim p}~tně" vzdal ~sech 
možných nároků ze zaměstna?eckého~om,:-ru z prosle pr~dchoz~";a
měslnanecké smlouvy, jlest odkazalI k ustalenemu rozhodovanl ~nejvysslho. 
soudu že podohné dohody z a t r v á n í služebního pomeru nemajI 
právnlho významu, ježto pro hos~od~řskou ~ávi'slost zaměstnancovu ~u 
nelze mluvíti o projevu svobodne vu,le zamestn,ance ,pocll~ § 86~ obc. 
zák (srov. č. 15802, 15262 Sb .. n. s.). P:ac?v~~ (sl~zebm) P?n;e~ z~
městnancův trvá však od dohy Jeho. z<l'lozenl az do jeho rozvaz<lm. vy
povědi, nebo vystoupením, nebo propušte?ím ~ n·emá s .hledlsk,a jeho 
trvání významu, že byl jednou nebo v ,pravldelnych obdohl,ch nove upra·· 
vován ujednáním stran. 
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Byla-Ii dohoda o přesullluti sociáJnich přispěvků na žalobce jako 
zaměstn«nce větším než zákonným dílem neplatná, může se žalobce do
máhati na žalov«né firmě ná!hrady toho, co mu neprávem zadržela. P.rá
vem tu vytýká dovolání, že odvolad soud se v podstatě omezil na zjiš
!ění sl<wtečnosti, že žalobce spomé částky zasílal nositelům pojištěni za 
zalovanou hrmu. Toto zjištěni však nestačí, ježto bylo žalovanou namí
táno,. že novou úpravou smlouvy v roce 1934 bylo stanove.no ll:! % hrubé 
pro-vIse, které činilo zvláštní úkolové procento k ú hra od·ě pf í
s.pěvků k sociálnímu pojištění, pokud je byla žalovaná 
hrma povinna zapraviti ze svého, a že žalobce byl jen pověřen z dů
~odů administrativních a pro wlehčenísprávy podniku, aby z tohoto 
tI~olového Jmění poukázal· jedinotHvé příspěvky, že ty n:íkdy nevyčer
pavat,y to, co žalobce vybíra!!" z dotčeného úkolového procenta, a že 
nebyl tudíž poškozen. Prokáže-li se toto tvrzení, nebylo by ovšem možno 
mluviti o lom, že bylo nedovoleně přesunuto placení ,sociálních příspěvků 
na zaměstnance, a' šlo by tUl spíše o zvláštní způsob 2lúčtovácní. To 
ovšem jen za předpokladu, že došlo v tomto směm k výslovné dohodě 
stran o úkolovém poskytnutí Y2 % a nikoli jen o to, že byly tyto pří
spěvky zakalkulovány do provi'se bez zvláštního určení přesně vytče
ného procenta k jejich· zapravení, a podotýká se, že t«ková dohoda ne
mohla ani míti 7lpětný účinek. 

Ježto odvolaci soud nepřihlížel. k této námitce žalované firmy, jde 
tu o rozpor ses,pisy (§ 503 č. 3c. ř. s.) a ježto n~provedl přislušné 
dů'kazy o tvrzené dohodě, a v ,případě, I<dyby hyla prokázána, nezjistH, 
kohk z vyna,ložených č"stek b)'lo kryto onim účelovým procentem, je 
zároveň odůvodněna neúplnost řízení (§ 503 č. 2 c. ř. s.). 

čís. 16581. 

Zaměstnavatel není oprávněn .ukládati zaměstnanci za trvání služeb
ního poměru bez předchozí ddhody konvenční pokuty (§ 1336 obč. zák.) 
za chyby a služební nedostatky. 

Nejde o platnou dohodu o konvenční pokutě, jestliže za služebního 
poměru zaměstnanec podpisoval v určitých obdobích mu předkládané 
výpisy ze svého účtu O smluveném podllu na zisku, obsahující srážky 
za různé služební chyby a nedostatky a mimo to doložky, že mimo zů
statcll: na výpisu nemá zaměstnanec proti zaměstnavateli jiných poža
davků, a že bere na vědomi, že možné reklamace musí podati do určité 
lhůty. V takovémto připadě se zaměstnanec může domáhati vrácení Ile

právem sražených částek, třebas nepodal do stanovené lhůty reklamace, 
Jak měl podle řečené doložky učiniti. 

(RoZJh. ze dne 17. prosince 1937, Rv II 970/47.) 

Srov. rozh. č. 15262, 15802 Sb. n. s. 
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Ve všeobecných podminkách služebních smluv, uzavímných pro 
každé pololetí, jest obsažen~ ,us!anoven~ v čl. 16, že, ujednání čl. ,1~ 
o účasti na ztrátě a zisku mUle zalovana kd)'kollv zmemtl nebo ZruSI'Íl 
a že to nemá vliv na žalobcův slu,žební poměr. Podmínkou účasti na 
výsl'edcích jeho odděleni jest jeho osobní činnost a přes.tane-li z jakého
koliv důvod" býti v odděl·ení osobně Nn'ný, pozbývá právo na účast, 
i když nebyla ona dohoda výslovně zrušena. Vypočtena jest pwk, ta,? 
účas.t, jaké bude žalobce poživati na zisku a ztrátě svého. odd<:,le"l1l: 
Podl,e smlouvy ze dne 9. července 1934 měla jeho účaSl ~a ZIsku· ClilI!! 
0.5%, kdežto podle s.mlouvy ze dne 2. ledna 1935 0.3 "" 0.5% podle 
dosaženého výsledku oddělení. V dodatku ke smlouvě ze dne 9. čer
vence 1934 a ze dne 2. ledna 1936 jsou další' předpi'sy o odpovědnosti 
a způsobu žalobcova úřadování a o tom, ja~ nl" v)'konáv,atipráci j~k.o 
skladník a účetní. Ve smlouvách i v dodatclch a ve zvlastmch obezm
cích a na výpisech z účtů jest obsaženo ustanovení, že nároky resp. di
ference, jež si počitá žalobce za žaloovanou, n;u~sí ",~Iat?iti ih,ned, an<;bo 
do 8 dnů nebo reklamovati do 8 dnu u Dom,mka c., Jlnak ze pozbyva . , 
svých nároků. , , ., 

Žalovaná vyplácela žalobci smluvenou mzdu hotove, kdezto uca~t 
vedla na kontě osobního účlu 1032, V' němž jsou v sloupci »má dáh« 
z3Jpsány srážky z úča'sti a &ráž~y, které ž~J0'~~e, ze ,své~o kon.~a účasti 
hotově vybral. T8Ik mu bylo ~a leh? OS·??llln; t;cte pnpsano.~ llZI ,v d~u
Mm týdnu, 1934 500 Kč za spatne vyuctovi!m konta rozdllu, v ses tem 
týdnu 193450 Kč za ,podvodné výpočty, v osmém týdn,u 378 Kč za ne
pořádek ye strazze, v čtvrtém týdnu 500 Kč pro nepořádek v; St~,:ZZé 
stran dokladů, ve dvaapadesMém týdnu 1934 816 Ke za vadne vyucto
vání, pro daň z obratu, ve dvanáctém týdnu 1935 479 Kč z,a chybu 
v poukazech, v osmnácctém týdnu 1935 265 Kč za chybu v pTevode?~ 
a v devatenáctém týdnu 1935 510 Kč za vadnou úpravu salda k .vuh 
souhlasu celkem 3.498 Kč. Z osobního účtu byly žalobci zasHány mě
sičně vý,pisy, z nichž si ponechal prvopis aněkdy vrátil, někdy nevrátil 
originál výpi!Su s do.]ožkDu potvrzu~id, že mimo zůstatek na výipis,~ uve~ 
clený nemá s'e· žalovanou žádných jiných požadavků a že bere na vedoml, 
že možné reklamace musí podati nejdéle do 8 dnů od doručení výpisu 
přímo č-ovi. Když skončil služební poměr, byla ~e ž~lo~c,:,m vyú~to~ 
vána mzda za osmadvacátý týden 1935, pak za v)"po,vedm sesÍl'nedelOl 
lhůtu za pětatřicátý týden a za dovolenou celkem hrubá mzda 3.010 K~ 
a .srážky na nemo,censké pojištění, na daň a za byt 389 Kč 25 h a rozdll 
2.620 Kč 75 h žalobce pfi~,al a podpisem svým potvrdil, že vyplacením 
dotčené čá,stky jsou veškeré požadaV'ky .vů'Ši fir;mě úpl~ě .:'Y'rDvná~~ a 
nemá za firmou žádných pohledávek am naroku. Tvrde, ze se sra~ky 
v částce 3.498 Kč staly neoprávněně, domáhá se žalobce na žalované 
jejich zaplaceni. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu, zcela. O d v o
l a c í s o u d uznal co do částky 775 Kč s přís!. podle zaloby . 

. N e j v y Š š í s o u' d uložil k dovolání žalobce odvolacímu soudu 
další jednání a nové rozhodnuti. 
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D ů vod y: 

Podle § 1336 obč. zák. mohou smluvci, kteří sjednávají smlouvu 
učíníti zvláštní dohodu, že na místě újmy, která by se měla nahradj,ti: 
má býti zapravena určitá částka, ať ,peněžitá, nebo jiná, jestli slib ne
bu?e s!~lněll buď vůbec, nebo náležHým způsobem, nebo příliš pozdě. 
Vyzadu]e tedy právo ukládati konvenční pokutu pře d c h o z í 
ú m I u v y a nelze schválHi právní názor odvol"cího soudu, že jeden 
ze smluvců může bez ní za trvání smluvního poměru ukládati druhému 
smluvci pokuty pro nesplnění nebo nenáležf;té plněni smlouvy a že dojele 
~ ta:kovém případě k dohodě o tomtooprávlI'ění mlčky tím, že se posti~ 
zeny smll1'vce neohradí protí po'stupu onoho smluvce. 

V souzené věci zjístil odvolací soud, že nebylo stanoveno ,předch,ozí 
dohodou smluvcu oprávnění žalované firmy ukládati žalobci peněžité 
tresty a odvolací sowd vykládá správně ust"novení čl. 16 služebnich 
p,odmínek, upravujících s}!U'žehnÍ' poměr žalobcův, že ža'l'ovaná firma 
neby!.a oprávněna, aby bez souhlasu žalobcova něco jednostranně srá
žela z jeho již vzniklé a připsané mu pohledávky »ná účasti·« (podílu 
na zIsku), a že měla toUko právo, by do budoucna sniži,ta anebo zru
šila žalobcovu spoluúčast na zi·sku. Mylný je proto názor odvol'adho 
souduI že došlo k platné dohodě o konvenční pokutě tím, že žalovaná 
hrma uložila žalobci konvenční pokuty a že ten je uznával, an podpi
so~!,l, předložené mu měsíční výpisy ze svého osobního účtu, obsahující 
srazky I;;fO různé chyby a nedostatky služební a mimo to doložku, že 
mImo zu.statek uvedený ve výpisu nemá proti žalované jiných poža
davků a že bere na vědomí, že možné reklamace musí podati do osmi 
dnů u oS'Oby ve výpisu jmenované, a že to žalobce nikdy neučinil. 

Podil na zisku, je čá:stí žalobcova platu, jak je zřejmé z ustanovení 
§ 9 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n., a podle ,ustálené judikatury nejvyššiho 
soudu (Sb. n. s. Č. 15262, 15802 aj.) neml1že se z"mě'stnanec za trvání 
služební,ho poměru platně vzdáti nároku na plat. Nemá tedy ani práv
ního účinku prohlášení u!Činěné zaměstnancem za trvání služebního po
měru, že nemá proti zaměstnilvateli žádného ,pohledávání ze služebního 
pom,ěru. 

Neobstojí tudíž důvod, z něhož odvolací soud nevyhověl žalobní 
prosbě, a ježto se odvolací soud, vycházeje z mylného ,právního nazí
rání na věc, neobíral odvoliÍJoím, pokud n"padlo zjištěni ,a závěr prvého 
soudu, že se totiž žalobce vzdal po ukončení služebního poméfoU zaža
lované pohledávky, a neučinil potřebná skutková zjištění, rrení věc zralá 
k rozhodnutí (§ 35 zak. č. 131/1931 Sb. z. a n.), (č. 1275 :Sb. n. s.). 

čis, 16582. 

I pro nárok založený na nespravedlivém odsouzeni podle zákona ze 
dne 21, března 1918, Č. 109 ř. z, platí všeobecné zásady o náhradě 
škody a musí i z něho vyvorovaná škoda býti Vle skutečné příčinné sou-
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vislosti s odsouzenúu. Nestačí, že vynesený prav()platný trestni rozsudek 
byl odsouzenému jen podnětem postupu majicim v zápěti škodu, jejiž 
strůjcem byl však sám poškozený. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1937, Co I 2'5/37.) 

Žalobce byl pravoplatně odso.uzen pro zločir;podvo,du y?dle §§ 1~7 
a 199 a) tr. zák., spáchaný tím, ze s:e' ve vlastm trestm veCI pro zl~č~n 
zpronevěry ucházel u Emanuela Č. o kři,::é ,svědectví,. a .to k nepodmtne
němu trestu žaláře na dobu Jednoho meSlce, doplneneho postem. Dne 
10. října 1930 byl vyzván k nastoupení trestu, avšak na jeho žádost byl 
mu dne 4. prosince 19GO povolen odklad trestu do 2. ledna 1931. Dne 
9. ledna 1931 žádalo další odklad trestu. Po zamítnutí žádosti o ~ilost 
byl žalobce dne ll. května 1934 soudem vyzván, aby trest do 8 dnu na
stoupil. Dne 1. února 1935 byla ž~lo~ci na jeho ~~dost ~ovolena obnov~ 
trestního řízení a žalobce byl tehoz dne zprosten obzaloby vznesene 
na něho pro zločin §§ 197 a 199 a) tr. zák. Tvrdě, že '~yl ~ době, kdy 
byl vyzván k nastoupení trestu (ll. kv.ětna 1.~34) za~e~t~a? Jako. po
nocný II Š. závodů v K s platem 275 Ke, kter~:,to zame~,nam byl? J~ho 
jediným zdrojem příjmu, že podk ~rac?vmho. radu plat~eh,: v dotcenych 
závodech musí býti dělník,ktery Je dele nez 14 dm vezne~,. Ihned bez 
výpovědí propuštěn,' a že vida, ž~ ~u. nez~u~e než ~ast?u?ltI trest, dal 
dne 14. května 1934 ze zaměstnam vypoved a zamestnam opustIl, aby 
mohl nastoupiti trest domáhá se žalobce podle zákona ze dne 21. března 
1918, Č. 109 ř. z. n~ žalovaném státě náhrady mzdy 270 J(Č. týdně od 
4. července 1936 s příslušenstvím a dále částky 30.800 K.c pko mzdy 
za dobu od 13. května 1934 do 4. července 19'306. V r c hnl s o u d za
mítl žalobu. D ů vod y: Na žalobci bylo, aby dokázal, že .byl nesprave;J
livě odsouzen pro trestný čin, ž'e mu tím vznikla škoda a ze mezI oboJlm 
je příčinná souvislost. Že byl žalobce nespravedlivě odsouzen, o tom ?e
muže býti pochybnosti, uváží-li se, že mu byla povolena obnova trecstmho 
řízení a že byl pro čin, pro který byl puvodně odsouzen, obzaloby 
zproštěn. Možno také b:eze v~eho .připwstiti, .~,e. ž~lohce . byl. ztrátou 
zamě'sbnání: poškozen. Nez mezI ObOjllffi llť!11l pnČJInne s.ouvIslostl, nebnf 
žalobce nebyl z,: zamě~tnání 'pro~u~tě.n snad důsle~kem .ne~pra':'.ed1ivéh.o 
odsouzení, nýbrz opustIl zamestnam s:.'m .dobrovolne a pr~dcasne v dobe: 
kdy tak učiniti nemusil. Je nesporno, ze z.alobce byl vyz,van k nastoupem 
trestu do 8. dnů dne 11. května 1934, ze Ů'no vyzvam bylo vypraveno 
dne 12. května 1934, takže je žalobce nedost~l dříve než dne 13. kv~tna 
1934. Podle toho měl žalobce k nastoupenI trestu čas do 21. kvetna 
1934. Dne 17. května 19,34 podal však žalobce, jak sám tvrdí, žádost 
za odklad .trestu, kterou oduvodnil tím, že podal žádŮ'st o obnovu. Jeho 
zakročení bylo úspěšné. Nemusil tedy ji~ dne :4 .. května 1934 ~e za
městnání sám vystupovati a ubml-1I tak prece, uClml tak na vlastnI vrub. 

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

Důvody: 

Jde o to, zda je správný právní závěr vrchníh~ s.oudu, že, m:~!. ne: 
spravedlivým odsouzením a škodou žalobou domahanou nem pne mna 
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sou~islost. Je nesp?rn~~ s~utečností, že žalobce byl na základě prove
dene obnovy trestmho nzeUl pravoplatně osvobozen, aniž došlo k výkonu 
tr,estu. Zá~ladem žalobcova nároku je ztráta jeho zaměstnání, ke které 
vsak nedoslo podle vlastního přednesu žalobcova na základě jeho od
s o u z e n i, nýbrž proto, že on sám služební smlouvu vypověděl a tak 
ji zr~šil ? ~v,é ylastní újm,ě. 9dsouzení samo tedy nebylo příčinou ztráty 
za';1,est~anl zalobcova, nybrz bylo jen podnětem ke kroku náležitě ne
u~azenem,u. ,I pro nárok založený na nespravedlivém odsouzení platí 
v~~becne zasadyo náhr.adě škody; musí tedy i z něho vyvozovaná š1koda 
~ytr ve skutečné příčin~é souvislosti a nestači, že vynesený pravoplatný 
IOzsudek byl odsouzenemu podnětem postupu, které znamená sice jeho 
škodu, k~e:é však byl sám strůjcem, když skutečnost prokázala, že škoda 
mu hrozlcl by nebyla nastala, kdyby nebylo ukvapeného žalobcova po
stu~u. :rávni posouzeni stavu věci, jak se s'talo prvým soudep.!, je tedy 
spravne. 

čís. 16583. 

}. Vykonavatel poslední vůle má v mezích vytčených předpisem § 816 
obc. zák" právní postavení účastníka pozůstaloslního řízení (§§ 6, 37 zák. 
~. ,100/~~37 Sb •. z. a n.) o zejména při zjišťování pozůstalostního jmění, 
jez se ~eJe ~upl~m pozustalosti za předpokladu § 92 nesp. pat., a jest 
oprávnen ~. navrh!1m a k opravným prostředkům směřujícím k správnému 
postupu pn SOUpISU. 

, ll. ~d~-Ii o pozůstalost veřejného společníka veřejné obchodní spo
lecn?Sti, Jest podle § 106 nesp. pat. předložiti při zřízení soupisu jeho 
pozustalosti účetní uzávěrku o jeho společenském podilu ke dni úmrtí 
ať dědic vstoupil do' řečené společnosti na místě zůstavitele či nikoli' 
ať úmrtí~ ~ůstavit~le došlo k zrušení společnosti, či zda spol~čnost dál~ 
~á.~ dedl~em. Zustavitelův podil na společnosti ke dni jeho úmrtí jest 
zjlstib tak, Jako by bylo došlo v den jeho úmrtí k vystoupení zůstavitele 
ze ,sp?lečn~stí. P~o vyšetření jeho společenského podílu je rozhodujíci 
pravn~ pomer mezI zůstavitelem a dosavadními společníky, t. j. především 
spolecenská smlouva, a nemá-Ii ona smlouva v té příčině žádného usta
novení, předpis § 106 nesp. pat. . 

. Ustanovuje-Ii. společenská, smlouva, že úmrtím společníka })vypadne« 
toh~o on resp. Jeho pozůstalost ze společnosti a upraví-Ii se nároky 
~~elého společníka shodně s čl. 130, odst. 1 až 3 obch. zák., jest za 
u~ele~ ~ypoř~~ání zemřeléh? ~polečníka předložiti přesnou líkvidační 
ManCI (I kdyz Jde pouze o fíktivní realisaci aktiv a pasi~ o skutečném 
stavu majetku společnosti ke dni společníkova úmrtí) podle zásad o ku
pecké inventuře. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1937, Rl 639/37.) 

Srov. rozh, 14305,8712,4179, 
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Zůstavitel Gustav L., zemřelý dne 1. srpna 1933, byl veřejným spo
lečníkem veřejné obchodní společnosti provozované dosud pod firmou 
Emanuel L., obchod s chmelem v Ž, V závěti ze dne 24. ledna 1933 
ustanovil universální dědičkou svou manželku Emilii L. a dále mimo 
různé odkazy a přání nařídil, že pozůstalostní jmění, které zbude po 
smrti dědičky, připadne rovnými díly do vlastnictvi zákonným dědicům 
zůstavitelova otce Davida K a zákonným dědicům rodiny W. Vykona
vatelem poslední vůle ustanovil Dr. Rudolfa M. Mimo zůstavitele byl 
druhým veřejným společníkem Alfred L. Po úmrtí Emanuela L. prohlá
sila univeráslní dědička, že nezamýšlí pokračovati ve společenském po
měru se zbývajícím společníkem, předložila likvidační bilanci, týkajicí 
se uvedené firmy, v níž byl vypočten zůstavitelův společenský podíl ke 
dni 1. srpna 1933 (ku dni žalobcova úmrtí) částkou 1,101.730 Kč 83 h, 
a navrhla, aby bylo upuštěno od přezkoumání pře~ložené bIlanc~ znalCI 
oboru účetnictví, ježto ji uznává za správnou. P o z u s t a los tnI s o u d 
prohlásil usnesením, že bere na vědomí dědičkou předloženou likvidační 
bilanci' jako účetní uzávěrku podle § 106 nsp. pat., že ji bere za základ 
projednání pozůstalosti a že upouští k návrhu dědičky od přezkumu 
dotčené bilance znalci obou účetnictví, ježto jí dědička uznává za správ
nou a byla sepsána účetnim odborníkem prof. Josefem K, který je 
u soudu ustanoveným soudním znalcem oboru účetnictvÍ. Rek u r sní 
s o u d k rekursu vykonavatele poslední vůle zrušil napadené usnesení 
a uložil pozůstalostnímu soudu, aby vyžádal od universální dědičky lik
vidační bilanci k 1. srpnu 1933 ve smyslu čL 133 obch. úk. a dal před
loženou bilanci, bude-li třeba, hledě na §§ 92 Č. 3 a 105, odsl. 2, nesp. 
pat., přezkoumati přísežnými znalci za účasti vykonavatele posledni 
vůle, 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení pozůstalostního soudu, pokud 
byla bilance vzata na vědomí, jinak nevyhověl dovolacímu rekursu 
EmilleL. 

Důvody: 

Ježto .dovolací stě'žovatelka především vytýká, že vykonavatel po
slední vůle nebyl vůbec oprávněn k rekursu pr~ti usnesení pozůstalost; 
ního soudu, jímž bylo rozhodnuto o tom, zdalI bIlance protokolovane 
fimy Emanuel L., předložená pozůstalou vdovou ke dni zůst~~I~elo,va 
úmrtí, vyhovuje podmínkám § 106 nesp, pat. a zdalI Je l1utno, datl JI pre
zkoumatí přísežnými znalci, Jest nejdříve řešiti otázku, zdali vykonavatel 
poslední vůle jest účastníkem pozůst~lostního řízení (§? zák .. č, I 00/ 19~1 
Sb. z. a n,), co se týká soupisu pozustalostl. Na tu ota"ku Jest odpove
děti kladně. Právní postavení vykonavatele posledni vůle je vymezeno 
ustanovením § 816 zák., podle něhož mu náleži, aby jako zmocněnec zů
stavitelova nařizeni sám vykonal nebo liknavého dědice k jeich výkonu 
poháněl. Třebaže je tu?íž jeho ú~o,1 zákonem po~sta~lě o,?eze~ '! ne~ří~ 
sluší mu další oprávnení rovna]lcl se postave111 de,dlckych u~astl1l~~ 
vůbec, musí mu přece v mezích uvede?ým .ustanovenrm ,vY:1čenych bylI 
dána možnost, aby provedl úmysly zustavltelovy. Vyplyva to ze]lnena 
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i z ustanovení § 9::> nesp. pat., podle něhož jest obeslati k soupisu pozů
stalosti též vykonavatele poslední vůle, je-Ii zřízen (rozh. Č. 14305 Sb. 
n. s.). Tím se zajišťuje postavení účastníkovo zejména za tím účelem, 
aby mohl posouditi, zdali pozůstalé jmění a dluhy byly správně zjištěny, 
poněvadž to má pro něho význam pro posouzení, zda a pokud ustano
veni posledni vůle jsou splněna. Nelze ho tedy vyloučiti z účasti na zjiš
tění pozůstalostního jmění v pozůstalostním řízení, jež se děje soupisem 
pozůstalosti za předpokladů § 92 nesp. pat., a nevybočují z mezí jeho 
úkolŮ. zákonem stanovených ani jeho návrhy ani stížnosti, směřujicí 
k spravnému postupu pří soupisu ,pozůstalosti. Právem vyřídil proto re
kursní soud věcně rekurs vykonavatele poslední vůle. 

Pozůstalostní soud rozhodl pravoplatně jíž usnesením ze dne 13. října 
1?33, Č. j. O 383/33-12, že v souzeném případě nutno zříditi soupís po
zustalosh (§ 92 nesp. pat.). Podle § 97 nesp. pat. má inventář obsaho
vati přesný a úplný seznam veškerého, movitého a nemovitého jmění, 
v jehož držení byl zůstavitel \" době úmrtí, a musí obsahovati také cenu 
p~zůstalého majetku v době úmrtí. Jde-li o pozůstalost společnika spo
lecnosh, jest podle § 106 nesp. pat. za tímto účelem předložiti účetní 
uzávěrku o podílu společníka ke dni úmrtí. Zákon tu nijak nerozeznává, 
zda dědic vstoupil do společno,sti na místo zůstavitele čili nic, a rovněž 
nezáleží po . té stránce na tom, zdali úmrtím společníka (zůstavitele) 
skutečně došlo ke zrušení společnosti, a zda společnost přes to trvá 
dále. Podíl zůstavitelův na společnosti ke dni jeho úmrtí je zjistiti tak, 
!ak?by bylo v den úmrtí došlo k jeho vystoupeni ze společnosti. Pro vy
setrem jeho podiIu jest rozhodující právní 'poměr mezi zůstavitelem a 
zbylými společníky, tedy předem společenská smlouva a nemá-Ii v té 
přičině ustanovení, předpis § 106 nesp. pat. (rozh. Č. 102,08 Sb. n. s.). 
V souzeném případě obsahuje společenská smlouva v č·lánku XVII usta
novení, že úmrtím společníka jlen oln po případě jeho pozůstalost ze 
společno,sti vypadn'e, a čl. XXIII upra,vuje nároky společníkovy pro 
tento případ shodně s čl. 130, odst. 1 až 3, obch. zák. Základní mYšlen
ko,u těchto ustanovení je však vypořá:dá:ní vystouplého společníka se spo
lecnostl. Za tím účelem jest předložiti přesnou likvidační bilanci 
(- i když jde pouze o domněnku fiktivního realisování veškerých aktív 
a pasiv -) o skutečném stavu majetku společnosti ke dni úmrtí podle 
zásad o kupecké inventuře. Výsledek vypočteného podílu jest pak část
kou, na niž měl vystupující nárok na celkovém výsledku společnosti až 
do okamžiku rozhodujícího pro vypořádání. Ke zřízení této bilance je 
především povolána podle stavu věci společnost sama, třebaže náklady 
jejího zřízení postihují pozůstalostní podstatu; není však právní pře
kážky, aby také dědic potřebnou bilanci ve shodě se společností dal 
zřiditi a předložil 'ji soudu, jak se to prý stalo v souzeném případě. Bi
lance) předložená uni~eTlsá'lirtí dědiČikou ke dni úmrtí zůsta~iÍlelo,va) OdL 
povídá formálně náležitostem likvidační bilance a také vykonavatel po
slední vůle nenamítá, že z ní nelze seznati hodnotu zůstavitelova podílu 
na společenském jmění, nýbrž vytýká kromě formálního nedostatku pod
piSU společnosÍl jen, že není správná a úplná zejména proto, že účet 

'I 
I 

- Čís. 16584 -
1691 

inventáře a eHektů nebyl rozveden (»au,fgeI6Sl«). Tato.námit~a směř~j~ 
pouze proti hmotné správnosti výsle.dk~ bIlance;, k jepmu pr~zkouma.lll 
netřeba vyžádati si nOvou bilanCI, nybrz nutno predlozenou bilanCI dali 
přezkoumati přísežnými znalCI ve smyslu ~ 106, odst. 2, .nesp. pat.!.!l0 
případě za účasti vykonavatele poslednl v.ule, pk rekur~m ~o~d nand,IL 

Za toho stavu věci bylo proto dovolaClmu rekursu čas,tecne ,vyho~eh 
a změniti a změniti usnesení rekursního soudu, pokud n~ndll predlozem 
nové bilance, v ten způsob, že bylo ob~oveno usnesem prveho soudu, 
pokud vzal předloženi bilance n~ vědo:11l, n3:proÍl to:nu neby.lo. d?vola
címu rekursu v další části vyhoveno, jezto pnkaz k prezk0l!malll predlo
žené bilance vzhledem na okolnosti případu je zákonem oduvodnen. 

čís. 16584. 

Svěřenské nástupnictví (lideikomisární substituce! předp?kládá, ž~ 
zůstavitel sám ustanovil svěřenského nástupce (subsh~uta) (§ 564 ob~. 
zák.). jestliže'tak zůstavitel neučinil, nýbrž ponechal urcem ?as!up~e VY: 
roku třetí osoby (dědice), třebas bHžeurči~ kruh ?sob, z l!!chz. tna"!>ýt. 
nástupce vybrán, a stanovil jeho vlastnosti, nedoslo ke znzem sveren-
ského nástupnictví. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1937, R I 954)37). 

P o z ů s t a los t ní s o II d odevzdací listinou ze dne 19. května 
·1937 odevzdal pozůstalostní jmění v ceně 2,044.218 Kč 45 h, jež zane

chal zůstavitel Josef L., statkář v J., zemřelý dne 2. listopadu 1935, ~ to 
podle posledního pořízení ze :=Ine ~: prosInce .19134 a dodatku k ~em.u 
z 2 listopadu 1935 zůstavltelovc dcen !lez}. Mam L. jako ulllvers~lm de
áičce mimo jiné s tím, že a) kdyby dedlc~a n.ezl. !"1ar;e L. z.emrela bez 
potomka, bude děditi jmění JSOUcí v dobe .lejlho umrÍ1 v jejlm majetku 
z pozůstalosti po zemřelém josefu L. (fIdelcomlssume'l~s quod supele
rit) Marie L. st. s omezením dle obsahu testamentu zemreleho J?~efa ,L.; 
b) že kdyby po Ílmrtí Marie L. ,ml. bez P?t?mka Mane L. st. JI; n~ezll~ 
neb dědictví nenabyla, že jest decll'cem jmem, kter,e zbmle z p,ozu.stúloslI 
Josefa L. v době úmrtí v matetku Marie L; ml." n~~tery z. muzskych po~ 
tomků Jaroslava V. I1ebo Bozeny H., ktereho dědlOka U~ČI. Rek u, r s ni 
s o u d na rekurs zůstavitelových dcer Jaroslavy V., Bozeny H., zustavI
telova vnuka nezl. Vladimíra ·H. a Rudolfa V. jako opatrovníka nenaro
zeného potomstva Jaroslavy V. uložil soudu prvé stolice,. aby dále j,~-d~ 
nal. O Ů v o cl y: Poslední vůlí, o niž jde, ustanovil zů~tavlte!. ulliver~alllI 
dědičku nezletilou dceru Marii L. V téže posledlll vulI nanzujc zusta
vitel, aby veškerý majetek byl knihovně přip~án uvede:,é. dceři .Marii L.; 
kdyby pak ona sama zemřela bez pot?mka, ~e bude dedllI cely: majetek 
zůstavitelova manželka Marie L., ktera nesru! majetek am ZCIZlt~, am ,za
dlužiti, na její vůli bude záležeti, zda se :.ozhod~e ;;ama ke ~lllhovnlmu 
ujmuti pozůstalostního majetku, či zda ~nmo da, pnp~at ~ely tento ma
jetek na některého syna své dcery z prve ho manzelstvl Bozeny aneb Ja-
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roslavy; dále se praví »Má manželka Marie i dcera M. mají právo roz
hodnouti předem, třeba za svého života o nástupcí na tento majetek 
~dyž ?cera by byla bezdětná, musí to býti potomek dcer z prvého man~ 
zels~~I«. Z toho, vyplývá, že ;;,a universální dědičku jest ustanovena pře
devslm nezleltla dcera: zemre-li ona bez potomků, nastoupí dědička 
vd~va ~arie L.; ,bezdětná dcera ,a po její smrtí vdova mají přenechati 
~ely p;>zustalostn! ;najetek ne~terem~ synu z dcery vzešlé z prvého man
z:lstvI! a to UČtnllt mohou Jlz za sveho ŽIvota. Těmito nařízeními zřídil 
zustavlt,:1 svěřenské nástupnictví (§ 608 obč. zák.), a to věcí movitých 
I nemovItých, zamýšleje ve své poslední vůli udržeti majetek V celku 
(§ 50? ~bč. zá~,): Měl tudíž po'zůstalostní soud podle § 75 nesp. pat. 
zpravIÍl jako dedlce nezletilou dceru Marii L., zastoupenou opatrovní
kem, dále vdovu, opatrovníka zřízeného pro potomstvo nenarozené a 
otc.o:,ské opatrovn!ky potomstva mužského již narozeného, které po
cha~l z dcer z jJrveho manželství; měl je přibrati k projednání pozůsta-
10sÍl I k JednotlIvým úkonům pozůstalostního řízení' to se však nestalo' 
pozůstalost sí projednaly nezletilá dcera zastoupená opatrovníkem ~ 
vdov~; odevzdací listina neodpovídá vůli zůstavitele vyjádřené v po
slednI písemné vůli; substítuční kurator pro náhradní dědice do,sud ne
n,arozené nebyl zřízen (srov. rozh. Č. 8161 Sb. n. s.), v pozůstalostním 
hzeni nebylo. zjištěno, zda tu jsou, a kteří mužští potomci z dcer 
z.pr~eho manzelstvl; konečně mělo býti v odevzdací listině učiněno opa
tren:, ~by hyl substituční závazek vyznačen v pozemkové knize a poně
vadz do pozůstalosti náleží nemovitosti, musí se tento závazek uložiti 
podle § 158 nesp. pat. Stěžovatelé vytýkají právem uvedené vady, k nimž 
ma pozůstalostni soud přihlíželi z 'úřadu (srov. Ehrenzweig, svazek II., 
str.. 392); dotč~ným vadným jednáním by posledni vůle nebyla splněna 
a n,,;hradl1lm dedlcům by to bylo na újmu. V zápise o projednáni dotčené 
po~us!alosÍl ze dne !O, března 1937 je sice uvedeno, že nejde o pravou 
~:avne závaznou substituci, nýbrž že zůstavitel vyslovil jen přání abv 
oedlčka zachovala zděděný majetek v držbě rodu, avšak takovýto v~klad 
l1:?dpovídá posle~l1í vůli, neboť nejde o nezávazné přání, o nejasné 
pram (sro-v. rozh. c. 12113 Sb. n. s.), nýbrž o' jasnou fideiikomisární sub
st2t~'c.i. Dále s'e v tomto protokolu uvádí, že pú nezletilé Mari,i L. ml. má 
~:dlt~ M.arie L. st., že v dalším případě, kdyby Marie L. st. nežila, má 
nedlÍ! nektery muzský potomek z dcery v prvého manželství. Tím se 
u~nává, že jde o fideikomisární substituci, ovšem co do celého, jmění 
zustavltelova,. a tato substituce se má vložiti do pozemkové knihy. Nejde 
ln 00 ltdelCOml8'SUmelUs quocl supererit (rozh. č. 5756, 7368 Sb, n. s.). 

N e j v y Š š í s o u d k rekursu dědičky nezl. Marie L. obnovil ode
vzdací listinu pozltstalostního soudu. 

Důvody: 

Jde o to, zda poslední pořízení Josefa L. obsahuj,e' také fideikomisární 
s~bstituci ve prospěch některého syna jedné ze dvou dcer zltstavitelo
vych z prvního manželství. 
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Zkoumati, zda poslední pořízení obsahuje. takové n,aříze.r:í zůs,tav~
telovo, které jest vykládati jako subslttu;1 ftdelkomlsarn~ (~verenske. na
stupnictví), ve prospěch vpředu uvedeneho potomka, nalezelo pozu~ta~ 
lostnímu ,soudu především potud, pokud mu § 75 nesp. pat. uklada 
púvinnost, aby do mně I é . dědice zpravilo dědickém ~ápadu, a pok,u~ 
mu § 77, č. 3 nesp. pat. uklada, aby ustar;ovII opatrovmka k pro]e~~am 
pozůstalosti potomstvu dosud nenarozen emu, ale povolanemu sve;en
ským nástupnictvím k dědictví (viz i dvor. dekret ze dne 29. kvetna 
1845, č. 888 Sb. z. s.). 

Maje řešiti tuto otázku, musel se pozůstalostní soud vypořádati s při
slušnými nařízenimi posledni vůle zůstavitele Josefa L., jež zní doslovně 
takto: 

»Kdyby má dcera zemřela ~ez potomka, bude ?ěditi cel~ ~lajetek má 
pani Marie L., která však nesml majetek ten zadluzlh am ZCIZItI, ale zve
lebovati, na její vůli však bude záležeti, jestliže se rozhodne sama 
k ujmuti kníhovnímu do vlastnictví aneb přímo nechá připsati celý tento 
majetek na některého syna mé dcery z prvého manželstvi, Boženy nebo 
Jaroslavy. 

Má manželka Marie i dcera Mari.e mají právo rozhodnouti předem, 
třeba za svého života o nástupci na tento majetek, když dcera by byla 
bezdětná, Musí to býti však potomek mých dcer z prvého manželství, 
který bude zdráv, scho.pen vésti hospo?ářMví a )lodnik ~~jborn~ a mU;í 
býti hosp, odb. vzdělán, charakter sponvy s urCltou delsl praxI na ne
kterém Z předních velkostatků. 

Bude-li jen koželuh, bude majetek ten předem pohřben. 
Z dědických veškerých práv je vyjmuto veškeré příbuzenstvo se 

strany mé paní nyní v Mad'arsku žijící, nemají žádný nárok dědíti po mé 
paní a dceři. 

Samozřejmě nárok uplatňovati na majetek ja'kýkoliv za života mé 
dcery Marie a mé paní, děti z prvého manželství neb jich potomků ne
mohou, právo k tomu nedávám i je-li Marie he'zdětná. 

Opakuji: Zemfe-li dcera Marie a zanechá-li potomka, bude po její 
smrti děditi veškerý tento majetek.« 

Uváží-li se nyní, že podstata fideikomisární substituce záleží ~ tom, 
že jde vlastně o ustanovení dědice ~dol?žen!m v~mínky ?dk~ádacI nebo 
lhůty počínací, plyne z § 56~ obč. z:v~., :e zusta;'lte) musI ; a, m ustan?
viti dědice a že nesmí jeho ]menovam prenechatr vyroku tretr osoby" ze 
zůstavitel nemůže určení substituta přenechati institutovi (Ol. U, 4334, 
9649 Komentář Rouček-Sedláček u § 608 obč. zák., str. 175 a Komentář 
Klangův k § 608 sub. V.). Takovou substituci však poslední pořízení 
Josefa L. ve prospěch mužského potomka některé z dcer ~ůstavitelových 
z prvního manželství neobsahuje, neboť po~echávás~bstrtutce Mar~l. L; 
na vůli »zdali se rozhodne sama ik ujmult knlhovmmu do vlastmelvl 
anebo přímo nechá připsati celý majetek na některého syn~ mé .dcery 
z prvého manželství, Boženy nebo Jar?slavy«, p~kud ,se tyk~ dáva un.l
versální dědičce dceři Marii a substrtutce, pozustale manzelce Mam, 
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právo »rozhodnouti předem, třeba za svého života o nástupci na tento 
majetek, když dcera by byla bezdětná«. I když se dále praví, že to musí 
býti »potomek mých dcer z prvého manželství, který bude zdráv, schopen 
vésti hospodářstvi a podnik odborně a musí býti odborně hospodářsky 
vzdělán, charakter spořivý s určitou delši praxí na některém z předních 
velkostatků«, není tím vyhověno § 564 obě. zák., neboť jest jasné, že 
zůstavitel přenechává jmenování onoho dalšího substituta výroku třetí 
osoby, pokud se týká třetích osob, takže o žádnou substituci nejde. Ne" 
musil proto pozůstalostní soud postupovati podle shora řečených §§ 75 
a 77 Č. 3 nesp. pat. a mohl tlldíž přes § 158 nesp. pat. odevzdací listinu 
vydati. Za toho stavu věcí netřeba se zabývati otázkami, týkajícími se 
průmyslového podniku zůstavitelova, totiž cihelny, ježto řešení těch 
otázek se hledíc na rozhodnutí nejvyššího soudu stalo zbytečným. Ko
nečně se podotýká, že přes to, že nejde o fideikomisární substituci, ode
vzdací listina k návrhu dědičky a její matky respektuje ustanovení po
sledního pořizeni a stala se v té oříčinč odevzdací listina pravoplatnou. 

čís. 16585. 

Pronájemce jest oprávněn domáhati se po skončení nájemní smlouvy, 
aby se nájemce vzdal možnosti přístupu do pronájemcova domu. Má-Ii 
bývalý nájemce v držení od pronájemcova domu svůj vlastuí klič, má 
pronájemce nárok, aby nájemce klíč tak pozměnil, aby jím nebylo možno 
otevříti dveře pronájemcova domu, kteréhožto závazku se může vlastník 
klíče zprostiti vydáním kliče majiteli domu. Není však přípustné do
máhati se určení (§ 228 c. ř. s.), že bývalému nájemci nepřísluší právo 
míti ve svém držení duplikát klíče a že není oprávněn dáti jej některému 
z budoucích nájemců. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1937, Rv I 2924/35.) 

Žalovaná - úřednice - měla v domě č. p. 143 v J. H., patřícím 
žalobkyni, najatý byt. Nájemni poměr se skončil dnem 14. července 
1936. Při skončeni nájemního poměru odevzdala žalovaná žalobkyni od 
uvedeného, domu klíč, který jí žalobkyně svěřila při započetí nájemního 
poměru, kdežto druhý klíč, který si bez žalobkynina svolení dala žalo
vaná zhotoviti, si ponechala a má jej dosud u 'sebe. V domě, o nějž jde, 
bydlí kromě žalobkyně samé větší počet nájemníků a za dne se domovní 
vrata domu nezamýkají. Tvrdíc, že ač vyzvala žalovanou, aby proj'evila 
souhlas s tím, aby duplikát klíče od domovních vrat uvedeného domu 
odevzdala policejnímu úřadu v J. H., kde by zůstal v uschování, aby ho 
nemohl nikdo upotřebiti, nebo aby souhlasila s tím, aby byl duplikát 
klíče zničen, nebo aby žalovaná dala souhlas, že si žalobkyně dá k do
movním vratlllTI u domu č. p. 143 v J. H. na náklad žalované zříditi nový 
zámek a potřebné množství klíčú, nepřistoupila žalovaná na žádný z uve
dených návrhů, přesto, že doznává, že ve svém držení má duplikát klíče 
od domovních vrat dotčeného domu, domáhá se žalobkyně urče'ní, že 
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žalované po skončení nájemního poměru nepřísluší právo míti ve svém 
držení duplikát kliče od vrat domu č. p. 143 v J. H. a že není oprávněna 
předati duplikát klíče ať úplatně, či bezúplatně budoucím nájemníkúm 
v domě žalobkyně. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d
vol a c í s o u d zamítl žalobu. O ů vod y: Netřeba se zabývati otáz
kou, zda žalovaná jako. nájemnice byla oprávněna bez souhlasu žalob
kyně jako vlastnice domu dáti si zhotoviti klíč od domu a zda tak uči
nila jen ve výkonu nájemních práv, neboť nemůže býti pochybné, že 
sporný klíč je vlastnictvím .žalované, která si jej dala, třebas bez sou
hlasu žalobkyně, zhotoviti pro sebe a řádně jej převzala (§§ 424 a 426 
obč. zák.). Ostatně žalobkyně sama připouští, že není vlastnicí klíče a 
že se proto nemůže domáhati jeho vydání. Žalovaná může tudíž jako 
vlastnice libovolně podle § 362 obč. zák. s klíčem nakládati, pokud 
ovšem nezasahuje do žalobkynina vlastnictví. Nemůže však býti řeči, že 
žalovaná zasahuje pouhou držbou klíče do práv žalobkyně, která ne
může nikoho vyloučiti z držby klíče hodícího se do zámku vrat jejího 
domu; vždyť je zajisté možný i případ, že několik domů má náhodou 
stejný zámek. Pouhou držbou klíče neohrožuje tedy žalovaná bezpeč
nost majetku žalobkyně a nájemníků v jejím domě a nemá proto ža
lobkyně právního zájmu na tom, aby co nejdříve bylo najisto posta
veno soudním rozhodnutím, že žalovaná nemá práva míti ve svém držení 
duplikát klíče od domovních vrat žalobkynina domu. Rovněž není práv
ního zájmu na dalším neodkladném zjištění, že žalovaná není opráv
něna bez žalobkynina souhlasu předati duplikát sporného klíče, ať 
úplatně, či bezúplatně, některému z budoucích nájemnfků, neboť žalo
vaná si to právo ani neosobuje a chce klíč prodati novému nájemníkovi 
v domě žalobkyně jen s jejím souhlasem. Nejsou proto splněny pod
mínky určovací žaloby požadované v § 228 c. ř. s. Avšak, i kdyby tu byl 
právní zájem na neodkladném zjištění, že ona práva tu nejsou, nemohlo 
by žalobě býti vyhověno, neboť podle toho, co bylo shora uvedeno, a 
poněvadž nebylo ani tvrzeno, že žalovaná se smlouvou zavázala vydati 
i vlastní klíČ.c, nemůže žalobkyně zakázati žalované držbu tohoto klíče 
a nelze proto ani vysloviti, že žalované nepřísluší právo míti ve svém 
dupliká( klíče od domovních vrat žalobkynina domu. Rovněž nemůže ji 
býti bráněno, aby s klíčem naložila tak, že třeba bez souhlasu žalob
kyně jej odevzdá úplatně nebo bezúplatně některému nájemníkovi 
v domě žalobkyně, neboť ani tím nezasahuje do jejího vlastnictví a vy
konává jen právo příslušící jí podle § 362 obč. zák. Neprávem proto 
prvý soud žalobě vyhověl. 

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

Důvody: 

Žalobkyně se domáhá určovacího výroku, že žalované jako bývalé 
nájemnici žalobkyně nepřisluší .právo míti ve svém držení duplikát klíče 
od domovních vrat domu žalobkyně č. p. 143 v J. H. a že žalovaná není 
oprávněna duplikát klíče toho bez souhlasu žalobkyně dáti ať úplatně 
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či bezúplatně některému z budaucích nájemníků, kterým bude pronajat 
byt v uvedeném damě. Ježta jde a žalobu určavací, nutna se především 
zabývati atázkau, jsau-Ii dány padmínky téta žalaby (§ 228 c. ř. s.), 
při čemž však právní stanovisko advalacíha saudu nelze v celém roz
sahu schváliti. 

Domavní klíč k určitým damovním dveřím zvlášť zhatav,ený, a jaký 
v souzené věci jde, pam k najaté věci a }eha, opatření stejně jaka udrža
vání náleží pronájemci (srav. rozh. Č. 9383 Sb. n. s.). Vlastník dam u je 
nájemní smlauvau zavázán umožniti svým nájemníkům, aby kdykOli i 
mahli dOl damu vcházeti a z něha vycházeti, a ta i vdabě, ve které z dů
vadu bezpečnasti majetku vlastníka damu i nájemníků musí dům býti 
uzavřen. Otvi<rání damu v tuto dablť jest !.Upraven!O vížícím př,edpilsem § 9 
zákana z 30. ledna 1920, č. 82 Sb. z. a n. v (en způsob, že vlastník domu 
má na vMi. buď dáti nájemníkavi damavní klíč k volnému užívání, 
aneba zaříditi, aby mu damO'vník kdykaliv na ,požádání otevřel. Ná
jemníci jsou však při užívání damO'vního klíče odpavědni za škadu, která 
pavstala opominutím jejich nebo jejich příslušníků. 

Podle § 1109 obč. zák. jest nájemník povinen pOl skončení nájmu 
vrátiti věc v tom stavu, v jakém ji převzal. K tomu stavu najatéhO' bytu 
patří ovšem také přístup k němu, který nájemníkovi umožňuje klíč ad 
damu, a tohoto přístupu k bytu resp. dOl damu se musí nájemník pa 
skančení nájmu vzdáti. Je tudíž žalobkyně aprávněna damáhati se na. 
žalavané, aby 'se pa skančení nájemní smlauvy vzdala i mažnosti pří
stupu dOl žalabkynina damu. Žalovaná má v držení duplikát klíče O'd 
damu, kterým si může kdykoliv zjednati příst~p do domu a jest jeha 
vlastnicí (§§ 3,53, 354, 362, 424, 426 abč.zák.), jak správně vylažil od
valací saud. Prata nemá sice žalabkyně věcnéha práva ke klíči, vlast
nicky náležejícímu žalavané, má však vůči žalavané abligační nárok na 
likvidaci ná}emniha poměru a z toha plynaucí nárok, aby žalavaná klíč 
tak pozměnila, aby jím nebylo mažno otevříti dveře žalabkynina damu, 
žalovaná se může arci zprastiti tahato závazku tím, že klíč vydá ža
labkyni. Je prata haspadářský zájem, který žalabkyně sleduje touto 
určavaCÍ žalabau, zabezpečen přímým jejím nárokem ·na plnění, tatiž na 
změnění klíče. Má-li však žalobkyně možnast žalavati příma na plnění, 
nemá právníha zájmu na neodkladném určení pavinnosti žalavané, a které 
žaluje, a její určovaci žaloba prata není pro nedastatek padmínek § 228 
c. ř. s. přípustná, takže odvalací saud nepochybil, když žalabu zamítl. 

čis. 16586. 

Dvorský dekret ze dne 21. srpna 1838, č. 291 Sb. z. s. neplatí pro 
exekuci zabavenim obyčejných pohledávek za Všeobecným pensijnint 
ústavem (§ 77 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.). 

(Razh. ze dne 20. prosince 1937, R II 455/37.) 
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Ex e k u ční s o u d k ",kursu paddlužníka Všeobecného p~nsijníh~ 
ústavu v' P. změnil podle § 3 zák. Č. 57/1931 Sb. z;a n. usn~sen~ ~yda~e 
úředníkem vyšší pamooné služby tak, že }a;!1IU .navrh vy~~ha!,c,ha v,~
řilele na povolení exekuce zabavením.~ pnka~anlm ,k vybr",n'l narakll Pfl
slušejícího pavi<nné Julii B-ové pwtI umdavne B Vseobecneho pensl]mh~ 
ústavu v P. na vrácení pojistných částek pa~~n~au sama u ,nebo na )e]1 
účel vyplacených a buď neprávem, nebOl pnhs vysaka pr.edeps.anyc~, 
padle výsledku advaláni padaných pavmnau samau, vym~ha]}c!m v~
řitelem a Angelou L. R e:k u r s 'll í s a u d k rekursu ~ymaha]lclha ve
řitele zamítl návrh paddlužníka na zrušení exekuce. D u vad y: V sau
zené věci jest razhodujicí, zda se dvar. dekL. ~e . dne 2}: srpna 1~8, 
Č. 291 Sb. z. s. vztahuje i na Všeobecný pensl]!1I ustav, CI mkahv. V~e
abecný pensijní ústav jest podle § 77 zák. Č. 2?/19<29 Sb. z. a n. pr~~
nickau asabaH, může svým jménem nabývatI prav a zava~ovatI se, m~ze 
před sDudem žalavati i býti žalován. JeMčle~y ]S~~ zamestna,ncI u neh~ 
pavinně pajištěni a jejich zaměstnavatele. !,1~ za uce! pra~adetI pe~1SI]!1I 
pajištění zaměstnanců v soukramých sluzbach an~kteryc~ ?r~h~ za
městnanců ve službách veřejných. PfO'vádě!u pe~sIJ~lho ~a]lste~l, !rebas 
jest abligatarní, neni organisavána jaka vec vere]ne spra~y •. nybrz P:'? 
autonomní věc zvláštníha nucenéha veřejnéha svazu za 1.lm ueelem ,Zfl
zenéha. Správní orgánové ústavů - numa preslde?ta ustavu ~ pred
sed úřadaven - jsou k s\(ým' funkcím ustana~a,vam valba u c!~nslva 
ústIvu. Státní správě přísluší tolika dazar I1?d ustavem a ]eha Uif~~OV~ 
nami. všeobecný pensijní ústav má podstatne znaky, c~a~al«eflS~]lcI.le] 
jaka veřejnau' karporaci, a tedy jako právní útvar razdl'lny od ."er~]neha 
fondu (Bah. A č. 8091). Dvar. dekL Č. 291/1838 Sb. z. s. ma vsak na 
mysli pahledávky nelikvidní u veřejných pokladen, !edy .u pokla?en ve
řejnéha fondu (k němuž náldí i ůbec, akres, z:~e), mkahv v~ak .pa-. 
hledávky uvedeného ústavu, který u,est pnuze vere']>llou karporacl, mkalI 
však veřejnou pakladnou. . 

N e j vy Š š í s o LI d nevyhavěl poddlužníkovu dovolaclmu rekursu. 
D ů vad y: 

Napadené usnesení odpavídá stavu věci i zákanu a adkazuje s~ ~a 
jeha správné odůvadnění. K vývadům davolacíha r,ekurs~ s,; padaty;ka: 
V souzené věci nejde o zabavení náraků dlužníka pratr Vseobecnem~ 
pensijnímu ústavu podle § 46 zákana Č. 26/1,9'29 Sb; z. oa n., u mchz 
soudy musejí z úřední mací přihlížeti, že část techta nar~ku ]~st neza,ba~ 
vitelná, a kde tedy po případě může vésti pa~hé. azna~en,1 k zru~em 
exekuce. V sauzené věci jde o abyčejnou pohledavku pro~1 Vse~b~c~emu 
pensijnímu ústavu a v takovém případě má i Všeabecny pensl]m ustav 
jen oprávnění padle § 294, odst. 4, ex. ř., ježta není veřejným fandem, 
jak to správně davadil rekursm saud. 

čis. 16587. 

Byl-li jeden lIItIluvce uveden podvadnQu ústní přípov~i zá~tupce dm
héto v omyl ca do pohnutky, z niž se razhodl pro SjednánI smlauvy, 
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p~íčí ~,dobrým mravům námitka dOhody, že odchylky od písemného 
uJednam, i kdyby byly se zástupcem ujednány, nejsou bez písemného 
potvrzení závazné. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1937, R I 1543/37.) 

ž,al~bce ~ředn;sl k odůvodněni žaloby, jíž se na žalované společnosti 
dom~ha z,:,placen~ 58.~00 Kč po případě 75.000 Kč s přísl a protí ná
?rade 1. Kc z~ kazdy zalobcem automohilem zn. Renault ujetý kilometr, 
ze k?UpII, od zalované automobil značky RenauH za 75.000 Kč, při čemž 
~ JeJ'm Zil!stupcem výslovně ujednal, že vůz kupuje jen pod podmínkou, 
z~ zalovan,á bude. mHi veškeré náhradní součástky koupeného automo
bl·lu neustale v Praze na skladěkompletni. ža'lohce potřeboval pozdě:i 
náJhrad:ních součástek, žalobkyně je neměla a musela je teprve objed:nali 
z :ral~cle. Uvedla proto žalobce pří sjednávání 'koupě lstí v omyl a pří
mela Jej tak k uzavřen,;; kupní smlouvy. ProhláJsí! proto žalobce kupní 
,,~nlouvu za n~pl.atnou a žádá o vrácení kupni ceny. Až do podání žal'oby 
u~el s uvedenym aU'tomobí!em 16.700 km, upotřebí! proto onoho vozidla 
a Jest ochoten za každý ujetý ki,l'Ometr přičísti žalované k dobru I Kč. 
tudíž ~ž .dlo P?dání, žaloby 16.700 Kč a ježto s vozem ještě nyní jezdí, 
za kazdy dalsl ujetý k!lometr další jednu Kč. Proti žalobě žalovaná 
n~~lJ'ítla, .že ne,ujednala při koupi aulomobHu se žalobcem, že by bylo 
JeJI povlnnostJ, ahy měla na skladě stále všeohny sou,částky a také 
k podobnému ujednání svého zá'stupce Rudolfa W. nezmocnila. žalobce 
koupil au·tomobil, o nějž jde, bez uvedené podmínky. Podle kupního 
hstU' z 15. března 1936 koupi·1 žalobce od žalované automobil za 
75.00? Kč, při čemž výslovně mezi stranami bylo ujednáno, že »při
paclneodchylky od písemného ujednání, i kdyby byly se zástupcem ža
lované strany sjednány, nejsou Pf(} tuto bez pí.semného potvrzení zá
vazny«. V Ujednáni není vůbec zmínky o tom, že by se žalovaná zavá
zala wdržovati veškeré náhradní automobiJové součástky ve svém skladě, 
a nelze proto pokládati za podmínku kupni smlouvy žalobcem tvrzenou 
okolnost, I kdyby skutečně zástupce žalované společnosti něco hrkového' 
byl slíihil. Žalobce doposU'd koupeného automobilu užival a dle vlast
nih? tvrzer;í h?dlá dále už~vati i v budoucnosti a nem1Í:že již proto žá
daÍ1 ~ zrusem smlouvy. Zalob-ní prosba jest neurčitá a proto nepří
pu'stna. S o u od p r v é s t o I i c e zamítl žalobu. O d vol a c i s o u' rl 
uložil s:01rdu, prvé stol!ce, vyh.radiv pravomoc, další jednáJní a nové roz
hodnu11. D u vod y: Zalobce opřel žalobu o tvrzeni, že hyl zástupcem 
žalované společnosti a žalovanou spoJ.ečností samou pohnut lstí h 
koupI automobIlu značky RenacuH, ježto mu byl·a dána plná záruka ZCl 

to, že u generálniho zastupitelství jsou na skladě veškeré součástky této 
značky, takže bude-li potřebi obstarati si náhradní díl, že bude z Prahy 
Ih,ned d?dán, že když však automobiJ. byl dva:kráte těžce porouchán, 
nahradm d!ly n,a skladě nebyly, musily býti ob~ednány z ciziny, takže 
se t«kto stalo, ze automobIl byl po týdny k jízdě neschopný. Jde tudíž 
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o naříkatelnost smlouvy podle § 870 obě. zák., nikoliv O nárok ze správy. 
Les·t (podvod) jest úmyslné uvedení'" omyl klamným předstíráním. 
Způ.sobil-I·i podvod druhý smluvce, je smlouva neplatná, ať se týká 
kteréhokoliv kusu smlouvy, a to i tehdy, t)Óká-li, se podvod pohnutky, 
která nebyla učiněna součástkou skutkové podstaty smlouvy. (Komen
tář k čs. obé. zák Rouček-Sedláček.) Lhůta ok napadení' smlouvy jest 
podle § 1487 obč. zák. mletá. Není tedy žaloba' praekludo:vána z dů
vodu zámiku povinnosti z ručení ze správy, ježto prý od dodání vozu 
uplynulo více než 6 měsíců (§ 933 obč. zák.). Zástupce smluvcův není 
třetí osobou podle § 875 obč, záJk. a tvrzené jeho podvodné jednání je 
proto přičítati smhwci s <Imému. Podle § 870 obč. zák. není ten, kdo 
hyl ke smloulVě pohnut I!stí, povinen smlo.uvu dodržeti. Soud prvé sto
lice vycházeje z jiného právního důvodu, 1lezabýval se vůbec žalobcovou 
námitkou, že byl J,stí pohnut ke smloulVě. Zů.stalo proto řízení vadným 
a odvolatel to právem vytýká, Odvolací- soud nesdílí názor prvého soudu, 
že hlubni peti·t jest dle odst. XIV žalobního přednesu neu·rčitý. Jde o zrll
šení smlouvy podle § 870 obč. zák., a musí proto žalobce podle § 877 
obč. zá;k. nabfdnouti vráceni všeho toho, ,o mu bylo z neplatné smlouvy 
k prospěchu. To také žalobce nabízí. Nezáleží n.a tom, že neuvedl a 
nemůže udati přesnou čiselnou výši tohoto prospěchu, neboť výše vzá
jemných nároku žalované společnost imusí hýti zjištěna ve sporu. Ne
záleží ani na tom, že žalobce nedal automobil k disposici a že ho dále 
užívá, ježto nejde o vytýkání vad koupené věd a tedy o nárok ze správy. 
Stačí, že nároky žalované lze určiti. Proti žalobcovu nároku není, žalo
vaná chráněna ustanovením § 1052 obč. zák. a § 8 ex. ř. (rozh. Č. 1769 
Sb. n. s.), neboť nejde o plnění z ruky do ruky a důvody restituce jsou 
nlzné. Dohoda stran, že odchylky od pí,semného uljednání, i kdyby byly 
se zástupcem žalované smlu'Vkyně ujednány, nejsou pro žalovanou hez 
písemného potvrzení závazny, vztahuje se pouze na kupní smlouvu 
samou, nikoliv VŠ<lk na pohnultku k ní. Mylná pohnutka má vliv na plat
nost právního jednáJní, byla-li pro vůli rozhodující. Jestliže pak omy; 
byl ;>;působen I·stí, nemá úmluva o písemi10sti žádného významu. Poně
vadž se soud prvé stolice pro svůj mylný právní názor v napadeném 
rozsud:ku zastávaném vůbec nezabýva·1 otázkou lsti, je řízeni ku·sé. Bude 
tedy na procesním soudě, aby se zabýval především tvrzením žalobce, 
že byl ke smlouvě pohnut I'sti zástupce žalované společnosti a jí samou, 
a zjistí-li oprávněnost tohoto důvodu zmšení smlouvy, il!by se z«býval 
ostatnÍimi tvrzeními žalobcovými a námitkami žalované. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalované. 

D ů vod y: 

Napadené usnesení odvolacího soudu oclpovídá stavu věci i zá'konu 
a jest 1.ense zřením na vývoáy rekursu podotknouti toto: I kdyby bylo 
spráN'né, že se stať pí'semné smlouvy, podle níž »připadné odohyl!kyod 
písemného ujednání, i kdyby byly se zástupcem žalované strany ujed-

107'" 
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nány, nejsou pro tuto bez písemného potvrzení závazny« n.evztahuje. 
len na kupní .smlouvu, samll (a,čkoHv i tu l'ze přisvědtítí opačnému mínění 
odvolacího soudu), nemohla by žal'Ovaná z toho pro sebe nic vytěžf.ti, 
poněvadž by se tackovéto uuednwní příčilo hledíc k vmes.ené tu rozhodné 
námitce dobrým mra"ům (§ 879 obě. zák.). Nejsou dllvodné ani výtky 
ěiněné s hledíska § 901 obě. zá>k., a odkazuje se v tom pro stručnost 
na rozhodllU'tí č. 5152, 6386, 12331 Sb. n. s., z nichž plyne, že mylná 
pohnutka má vliv na platnost právníh'O jeónání, byla-I,i pohnutkou pro 
vůli rozhodující. Tvrzení, že by žalobce nemohl žádati zrušení smlouvy, 
nýbrž plnění a po případě náhradu škody, odporuje výslovnému usta· 
novení § 870 obč. zák. Nezáleží na tom, zda by bylo lze posouditi ža
lobní žádání i podle předpísů o správě; rozhodující je tu především, 
zda je žaloba odůvodněna dostatečným přednesem po skutkové stránce 
tvrzením o lstivém jednáni žal.ované společností po připadě jejího iá
stupce. Veškeré pochybnosti- v té pří-Nné jsou však odklizeny jasným 
zněním od,st. VII žaloby, plynoucím logicky z obsahu předcházejícího 
sku,lkového přednesu. V něm se uvádí, jakým způsobem došlo k pří
povědi zástupce, že žalovaná firma má kompletní sklad náhradních dílů, 
a bude podle napadeného usnesení na prvém soudě, aby po novém jed
nání posoudi,1 ,po právní stránce skutkové okolnosti, pokud budou zji
štěny v mezích žalobcova přednesu. Předpisu § 877 obč. zák. vyhověl 
žalobce tím, že v žaloboě projevil ochotu vrátiti vše, co ze smlouvy s,ám 
obdržel. Žalovaná ani netvrdí, že by dalším užíván,ím automohila byla 
tato povinnost žalobcova zmařena. 

čís. 16588, 

Právo rybolovu vykonávané vlastníkem vo.dniho koryta jest poklá
dati za součást tohoto vlastnictví a jen tam, kde je vykonává jiná osoba 
jest samostatným věcným právem; je-Ii právo rybolovu na cizím po
zemku spojeno s určitou usedlostí, jde o služebnost podle § 477 č. 5 
obč, zák. 

Nabyl-Ii vydražitel pravoplatným příklepem vlastnictví ke mlýnu a 
k mlýnskému potoku resp. k jeho korytu, nabyl i práva rybolovu, jež 
měl dlužník jako vlastník vydražené nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1937, Rv I 1851/36.) 

Srov. rozh. Č. 7204, 13515 Sb. n. s. 

Žalobci byli vlastníky mlýna č. p. 42 v N. s pozemky, zapsanými ve 
vložkách čís. 42, 41 a 254 pozem. knihy pro kat. území N., až do 26. 
března 1935, kdy žalovaný vydražil uvedené nemovitosti a byl mu udě
len pravoplatný příklep. Tvrdíce, že právo loviti a chovati ryby v mlýn
ském potoce Č. kat. 506 v N., který je tekoucí vodou v soukromém ko
rytě, existovalo od nepaměti, že je v)'lkoillávali předchůdci žallObců, když 
byl onoho, práva roku 1876 František K. nabyl spolu s jinými právy vy-
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vazením od tehdejší vrchnosti zaplacením výkupni listiny 689 zlatých 
85 krejcarů, že od té doby jej vykonávali samostatně i právní nástupci 
Františka K. i žalobci sami až do dne odevzdání vydražených nemovi
tostí žalovanému, tudíž jakožto právo samostatné, a to žalobci z titulu 
postupní smlouvy ze dne 28. května 1927, jíž nabyli mlýna se všemi 
právy k němu se vztahujícími, resp. pokojným drženim práva po dobu 
40 let, a že přesto žalovaný vydražitel neuznává jejich právo rybolovu, 
domáhají se na něm žalobci určení, že jim přísluší výhradně právo cho
vání a lovení ryb v mlýnském potoce ě. kat. 506, zapsaném ve složce 
Č. 42 poz. knihy pro kat. úz,emí N., a že žalovaný jest povinen to uznati, 
výkon tohoto práva trpěti a zdržeti se veškerých zásahů do uvedeného 
práva. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Jde 
o to, zda právo ryb010vu přešlo jako součást Imi-hovniho vlastnictví pří
klepem ze dne 26. března 1935 na žalovaného, či nikoliv. Jak z před
nesu žalovaného jest patrno, vyvozuje svoje oprávnění k lovení ryb 
z knihovního vlastnictví potoku Č. kal. 506 v N., jehož uvedeným pří
klepem nabyl, avšak neprávem. Právo rybolovu jest právem samostat
ným a nepatří k obsahu knihovního vlastnictví (srv. Budw.č. 11231, 
Klangův Komentář 1., str. 1156, rozh. ě. 7204 Sb. n. s.). § 292 obč. zák. 
rozděluje věci na hmotné a nehmotné, výslovně praví, že právo rybo
lovu jest věcí nehmotnou, tedy právem samostatným. Rozh. Č. 745 n. ř. 
Ol. U. zdůrazňuje, ze právo rybolovu nenáleží k obsahu nemovitého 
vlastnictví a že jest právem samostatným. Rovněž v rozhodnutí Č. 1918 
Ol. U. n. ř. se praví, že právo rybolovu není bezprostředním výronem 
nemovitého vlastnictví, nýbrž samostatným právem, které náleží tomu, 
kdo, ho řádně nabyl. Jest tudíž žalovaný na omylu, míní-Ii, že právo ry
bolovu jest pouholl součástí vlastnických práv žalobců k mlýnu a 
k mlýnskému náhonu a že právo rybolovu jest pouhým přislušenstvím 
věci. I kdyby však ono právo bylo příslušenstvím nemovitosti, měl by 
žalovaný nárok jen na to příslušenství, které jest v odhadním protokole 
popsáno (Ol. U. n. ř. 22(6). O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. D ů
voo d y. Prvý soud dospěl k názoru, že v s'ouzeném případě je právo ry
bolovu právem samostatným, že do obsahu knihovního vlastnictví ne
patři, že se žalobcům podařilo dokázati platný titul k výkonu práva ry
bolovu a že tudíž je žaloba oprávněna. Odvolací soud je sice také ná
zoru, že právo rybolovu může býti právem samostatným, ale v sou
zené věci nebylo podle výsledků provedených důkazů vykonáváno jako 
samostatné právo, nýbrž jen jakopřislušenství pozemku, jako přirozený 
pojmový důsledek vlaMnického práva. Provedením dražebního řízení po·· 
zbyli žalobci veškerých práv, která mohli dříve vykonávati jako vlastníci 
vydra.žené nemovitO'sti, tedy i práva rybolo,vu1 v mlýnském potoce 
ě. kat. 506, právě tak, jako pozbyli práva dobývání rákosí, bahna, pisku, 
země, štěrku, kamení, ledu a pod. v tom~e potoce. Do odhadního proto
kolu nebylo potřebí pojmouti právo rybolovu zvlášť, poněvadž v sou
zeném případě nebylo, jak uvedeno, vyko!náváno 'j'ako samostatné právo. 
Odvolací soud proto shledal odvolání žalovaného důvodným. 

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

Právo rybolovu jest pokládati tam, kde příslu'ší vlastníku vodního 
koryta, za součást tohoto vlastnictví, kdežto tam, kde jest od vlastníka 
vodního koryta odděleno, jest samostatným věcným právem (Klangův 
Komentář k § 383 obč. zák., str. 105). Při pozemkovém vyvazovacím ří
zení bylo ministerským výnosem ze dne 31. ledna 1852, č. 460 tomu, 
kdo tvrdil, že jeho půda je prosta břemene rybolovu, uloženo, aby do
~ázal, že mu přísluší vlastnictví k řečišti; vycházelo se tedy s hlediska, 
ze rybolov souvisí s vlastnictvím řečiště nebo vodního koryta. Je-li 
právo k rybolovu spojeno s určitou usedlostí, jde o služebnost podle 
§ 477, Č. 5 obč. zák., která tam, kde je řečiště nebo koryto zapsáno 
v pozemkové knize, vkládá se na ně jako na pozemek služebný na listu 
závad a zatěžuje a omezuje tedy vlastnictví k němu (srov. rozh. Č. 13315 
Sb. n. s.). Vykonává-li tedy vlastník vodního koryta v něm rybolov, jest 
to součástí jeho vlastnictví. Žalobci byli vlastníky mlýna Č. p. 42 ve 
vložce Č. 42 vN., k němuž patří též mlýnský potok Č. pat. 505, a vyko
návali tedy rybolov jako vlastníci onoho potoka resp. jeho koryta. Ve 
vyvazovací tabulce ze dne 16. září 1876 není o výkupu práva rybolovu 
am zmínky, nýbrž toliko o výkupu mlýna Č. p. 42 v N. z dědičného 
pachtu od majitele panství T.-T., a přece žalobci dovozují, že tímto 
výkupem nabyl jejich tehdejší předchůdce František K. práva rybolovu 
v onom potoce, čímž tedy sami zastávají stanovisko, že František K. 
nabyl 'Práva rybolovu tim, že nabyl vlastnictví k mlýnu a onomu potoku, 
tedy jako součásti tohoto vlastnictví. Žalobci sami nabyli mlýna a nemo
vitosti ve vložce Č. p. 42 v N. postupní smlouvou ze dne 28. května 19iC7 
a dovozují, že tím nabyli i práva rybolovu v onom potoce, protože prý 
nabyli onou smlouvou mlýna Č. p. 42 se všemi právy k němu se vzta
hujícími, tedy opět vyvozují své právo rybolovu z vlastnictví k mlýnu a 
potoku. Totéž tedy musí platiti i o žalovaném, který nabyl vlastnictví 
k onomu mlýnu a potoku resp. jeho korytu pravoplatným příklepem při 
exekuční dražbě dne 26. března 1935. S tímto vlastnictvím nabyl žalo
vaný i práva rybolovu v potoce č. pat. 506 právě tak, jako ho kdysi 
nabyl František K. výkupem mlýna a potoku z dědičného pachtu a jako 
ho nabyli žalobci postupem tohoto mlýna a potoka, a to tím spíŠe", že, 
Jak vychází z přednesu obou sporných stran, nejde o přirozený potok, 
nýbrž o u 111 ě I Ý 111 I Ý II S ký n á hon, sloužící výhradně potřebám 
mlýna. 

čís. 16589. 

Smlouvou, kterou před účinností malého přidělového zákona Č. 93/ 
1931 Sb. z. a n. zcizili rodiče svým potomkům a jejich manželům po
zemky pocházejicí ze zabraného majetku, jsou smluvci vázáni až do 
schválení státního pozemkového úřadu, i když výhrada schválení do
tčeným úřadem nebyla smluvci vyslovena, a lze se podle řečené smlouvy 
domáhati vydání prohlášení způsobilého ke vkladu vlastnického práva 
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k zcizenýim nemovitostem. Na uvedenou smlouvu se nevztahuje usta
novení § 2, odst. 4, uved. zák. č. 93/1931 Sb. z. a n., nýbrž předpis 
§ 7 záborového zákona č. 215/1919 ve znění zák. č. 108/1921 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 21. prosínce 1937, Rv 11931/36.) 

Srov. rozh. Č. 1250, g837, 10097, 12g23, 13854 Sb. n. s. 

žalobu, jíž se žalobkyně na žalovaných domáhá, aby byli uznal11 
povinnými vyda·ti jí prohlášení, podle něhož může býti v její prospěch 
vloženo vlastnícké právo, na polovicÍ' nemovitostí, zapsaných ve vložkách 
Č. 1915 a 1983 pozemkové knihy pro; ka·lastrální území S., odůvodnila 
takto: Žalovaní ~sou podle rozhodnutí o přídělu ze dne 9. září 1931 a 
28. říj.na 1931 knihovními vlastníky vlo·žek Č. 1975 a Č. 1983 pozemkové 
kmihy S. Skutečně byly nemovitosti v oněch vložkách zapsané žalova
ným přiděleny již někoUk let před tím, takže byli v jejich držení jíž dne 
22. února 1930, to jest onoho dne, kdy žalobkyně se synem žaI.ovaných 
Janem O.uzavřela sňatek. V té době žalovaní ony nemovMosti již úplně 
z"platili. Dotčené nemovitosti odevzdaJ.i žalovaní po u,zavření sňatku 
»předac; smlouvou« ze dne 25. března 1930 žalobkyni' a jejímu man
želovi za podmínek v smlouvě bUže l\.Vedených. Ježto však při zřízení 
řečené smlouvy žalovaní, ještě nebyli knihovními' vlastníky, bylo mezi 
nimi a žalobkyní resp. jejím manželem výslovně smluveno, že se vklad 
vlastniokého práva na uvedených přídělový-ch pozemcích provede ve 
prospéch přejima!elů ihned po nabytí přídělu žalovanými. Od' té doby 
také žalobkyně hospodařila se svý manželem na uvedených pozemcíoh 
na svůj účet a bez jakékoliv úplaty. Dne 28. října 1931 se žalovaní stali 
knihovními vlaslníky sporných pozemků, avšak přes to se zdráhají ža
ldbkyni a jejímu manželu odevzdati j'e do jeji,ch vlastnktvf. Niž š í 
s o II d Y zamítly žalobu. 

Ne j vy Š š í s o II d ulo'žil odvolacímu soud.u, aby o odvolání ža
lobkyně dále jednal a znovu rozhodl. 

O Ů vod y: 

Jde o pozemky pocházející ze záboru, které byly žalovaným dány 
do držby a uežívání asi v roce 1926 a přiděleny přidělovou listinou' stát
ního pozemkového úřadu, ze dne 9. září 1931 a k nímž jim bylo dne 
28. října· 1 g31 knihovně vloženo vlastnické právo. Smlouvou nazvanou 
»smlouvapředad« ze ooe 25. března 1930 postollpm žalovaní žalob
kyni a Jejímu' manželu, svému synu Janu O., své hospodářství ve vlož
kách Č. 17 a 261 v L., každému rovným dílem do vlastnictví za mčitou 
cenu zci'zovací. Žalobkyně tvrdí, že se řečená smlouva podle vůk 
sml-urvců vztahovala též k dotčeným přídělovým pozemkům, kte'ré s ne
movitostmi ve smlouvě výslovně uvedenými tvořily j'eden hospodářský 
ceie'k, nebyly však tehdy ještě žalovaným knihovně připsány, a domáhá 
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se žalobou, aby jí žalovaní vystavili prohlášení, na jehož základě by 
mohlo býti v její prospěch vl.oženo vlastnické právo na ideální polovici 
přidělených nemovitostí, zapsaných nyní žalovaným ve vložkách Č. 1975 
~ 1 ?83 v L; Prvý .so.ud na podkladě výsledků průvodního řízení zjistil, 
ze zalovam skutecne smlouvou ze dne 25. března 1930 postoupili ža
lobkyni a jejímu manžeLu do vlastnictví i sporné přídělové pozemky, jsa 
však vázán právním názorem vysloveným v usnesení odvolacího soudu 
ze ~ne 10. října 1934, kterým by} původní, žaIdbě vyhovující rozsudek 
prveho soudw ze dne 5. června 1934 zrušen, zamíllnyní žalobu ien 
p:oto, že bylo ono ujednání o zcizení a odevzdání, uvedených přídilo
vych pozemků nepla'tné, ježto k němu bylo potřebí souhlasu' státního 
pozemkového úřadu. Odvolací soud z téhož důvodu 'rozsudek ten po
tvrdil. 

Tento právní názor je mylný. Ježto se ujednán;' o zcizeni sporných 
pozemků stalo dne 25. března, 1930, nelze na ně vztahovati ustanovení 
§ 2, odst. 4, píiS.m. a), malého přidělového zákona Č. 93/1931 Sb. z. 
a n., podle něhož svolení státního pozemkového úřadu ,ke zcizení při
děle~é půdy není třeba, jd,e-I'Í o zcizení s rodi'čll na potomky a jejich 
manzely, ježto tento zákon nabyl účinnosti- teprve dne 12. června 1931 
a nepůsobi zpět, a nutno tedy smlouvu tu posu'zovati podle právního 
st~vu; platného v době jejího u-zavření (rozh. Č. 12923 Sb. ,no s.). Vzta
hUje se tedy na smlouvu tu' ustanovení § 7 záborového zákona č. 215/ 
1919 ve znění zákona č. 108/19021 Sb. Z. a ni., podle něhož zcizení za
braného majetku vyžaduje svolení pozemkového úřadu a jest bez něho 
n:platné. To však neznamená, že trhové smlouvy O dalším zcizení, při
delenych pozemků nemají proto, že nebyly dosud státním pozemkovým 
úřadem. schváleny, vůbec právního výz'namu. Smlouvy takové jsou mezi 
smluvcl ,platné, ale podmínkou jejich účinnosti Ij'estschváleni státního 
pozemkového úřadu, a až do jeho I'ozh-odnutí jsou s.mluvci smlouvou 
vázáni. Nejvyš-ší, soud v rozhodnutích č. 1250 a 9837 Sb. n. s. právě 
vZhJ;e,dem n~ ustanovení § 7 záborového z1Í'kona vyslovil, že prodej za
b:aneho majetku bez souhlasu státního pozemkového úřadu jest ujed
nan mezI smluvcl platně a že jest jen podmínkoU' jeho účin,nosti schvá
leni onoho úřadu'. I když výhrada schválen;' státního pozemkového úřadu 
nebyla smlUlvci při ujednání vyslovena, rozumí se sama sebou nebot' 
ji stano~í zákon. Že by byli smluvci tehdy cMěI.i obejíti ustano;ení § 7 
uved. zilk., nebylo tvrzeno a také nevyšlo najevo. Bez souhlasu státního 
pozemkového úřadu nebylo by také ani možné převésti knihovně v],ast
nictv;' k sporným pozemikům na žalobkyni. Má-ÍÍ však státní pozemkový 
úřad, nyní ministerstvo zemědělství, anebo přísluš-ná státní obvodová 
úřadovna pro pozemkovou reformU! dáti souhlas ke z.cizení, must mu' 
býti napřed písemná zcizovací smlouv,a a prohlášení k ní předloženy a 
musi tedy žalovaní vydati takovéto prohlášení. Toho se právě žalob
kyně domáhá, kdežto v připadě, jehož se týká rozhodnutí č. 12923 Sb. 
n. s., se žalobce domáhal, aby bylo zjištěno, že mu přísluší vlalstni,ctví 
k přidělenému pozemku. Je-li tedy pravda, že žalovani zcizili žalobkyni 

- čís. 16590 -
1705 

a jejimu manželu sporné pozemky, nelze žalobkyni odepřiti žalobní 
náfl}k. Ježto všaK žalovaní v odvolacím sděleni brojili proti hodnoceni 
důkazů, na základě něhož prvý soud měl za zjištěno, že se mezi spor
nými stranami stala zřizovací smlouva též o sporných pozemcích po
cházejících z přidělu, a odvolaci soud se tímto skutkovým zjištěnim a 
hodnocením důkazů prvého soudu vůbec nezabýval, bylo rozhodnou>!i, 
jak shora uvedeno. 

čís. 16590. 

čl. 55 obch. zák. nelze užíti tam, kde hledíc na zákonné vymezení 
objemu plné moci, nemá vnitřní omezení obchodní plné moci účinku 
proti třetim osobám a tedy nejde o překročení zákonné plné moci. 

Vedouci úředník prodejny, ustanovený k samostatnému uzavírání 
obchodů (čl. 47 obch. zák.), neručí třetí osobě podle čl. 55 obch. zák •• 
byl-li jen ve vnitřním poměru vůči principálu omezen jen na uzavírání 
menších obchodů. 

(Rozh. ze dne 21. prosi'nce 1937, Rv I 90/37.) 

Žalujicí firma se na žalovaném, který byl vedoucím prodejny Z. že
lezáren v P., domáhá podle čl. 55, 29'8 obch. zák. náhrady škody 
v částce 1.509 Kč 60 h s pří"I. " k odů,vodněni žalobního nároku před
nesla, že uzavřela se žalovaným prostřednktvím svého prokuristy K. 
objednávku na 8.000 kg litinových rom podle ceníku z roku 19021 se 
slevou 43% a na poklopy a mříže se s,levou 20%. Tu objednávku však 
Z. železárny nepřijaly, ježto ž,alova'ný nebyl prý oprávněn uzavříti ob
jednávku. žalovaný neupozornil zástupce žaluljíd firmy na omezení 
svého práva a uzavřel objednávku bez výhrady. ža],ohkyně musHa pak 
nakoupiti jinde zboží za cenu vyšší o 1.508 Kč 60 h. S o udp r v é 
s t o I i c e 'Uznal po-dle žaloby. O d val, ac i s o II d zamítl žalo~JU. a 
uvedl v otázce o ni,ž ide v d ů vod e 'C h: Soud prvé 'stohce ZJISÍlV, 
že žalovaný byl oprávn~ěn ~uzavíJrati závazně pro fi-Tmu Z. železárny jen 
menší objednávky, že znamenal: razítkem uvedené firmy a svým pod
pisem, že však veliké objednávky podléhaly schválen,í firmy, dospěl 
hledíc na to, že v souzeném případě jde o velikou objednávku, k zá,věru, 
i.' žalovaný - jenž objednávku žalujf.cí společnosti potvrdil, aniž vy
hradi,1 schválení firmou Z. železámy - překročil plnou moc firmy mll 
udělenou a že tak se stal za to odpovědný podle čl. 55 obch. zák. Tento 
závěr prvého soudu odvolací soud neschvaluje. Soud prvé sto líce . ne· 
přihlížel při posU'zováni věci k ustauovenÍ čl. 47 o~ch; zák., p~dle něho~ 
ten, kdo, jest ustanoven k vedení obchodu nebo mCltych druhu ob~hodu 
nebo k jednotlivým obchodů'[l1', má zákonnou plnou, ~?C pnnclpa~a. c~ 
do všech obchodů které s sebou provozem takove zlvnostI obycejn.e 
přináší. Je-Ii zjiště~o, že žalovaný byl oprávněn k vyřízen!. ~bjednáve~ 
menších, jest míti za to, že byl u,stanoven k vedel11 urcltych druhu 
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obchodů resp. k jednotlivým obchodům, a že měl proto plnou moc ve 
smyslu čl. 47 obch. zák. k vyřizení veškerých obchodů toho druhu resp. 
obchodů obyčejných spojených s provozem příslušné obchodní živnosti. 
K t"kovémuto provozu zajisté také patří vyřízení objednávek, týkajících 
se určité obchodní živ.nqsti. Zálkon tudíž neuznává omezení plné mocí 
vnitřními předpi,sy, co-ž jest z důvodů bezpečnosti obchodních styků 
nutné, neboť nelze od třetí osoby žádati, aby se obeznámila s vnitř
nimi ,předpisy podniku, s kterým obchoduje. V souzené věci k tomu 
ještě přistupuje, že nebyla přesně '-"čena hrwnke mezi obchody vel,kými 
a malými, takže jest omezení plné moci pro nepřesnost a neurčitost po
kládati za neúčinné. Jednal-li však žalovan,ý jako zmocněnec firmy Z. 
železámy, vznikl závazek ze smlouvy pro uvedenou firmu a žalobní ná
rok z důvodu náhrady škody podle čl. 550bch. úk. není oprávněn. 

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

D ů vod y: 

Je se především zabývati o táz'kou , zda napadený rozsudek právem 
došel k právn,ímu úsudku, že žaJovanýbyl obchodním zmocněncem podle 
čl. 47 obch. zák. Nezáleží- na tom, že žalobkyně v prvé stolici to vý
slovně netvrdila, <bnÍ že žalovaný v prvé stolici i v odvolání- to popíral, 
neboť jde o právní úsudek soudu· na základě skutkových tvrzenf. a skut
lmrvých zjištění, .při čemž ,slond ne:rnu1že býti vázán právními náz.ory st1ran. 
Nehledě vš",k ani na to, právě žalobkyně v odvolacím sdělení trval,a na 
tom, že žalovaný jest ohchodním zmocněncem podle čl. 47 obch. zák. 
a že tedy právní názor projevený v rozsudku prvé stolice jest i podle 
jejího názoru správný, a nemůže se proto žalobkyně cítiti dolčenou, když 
oba nižší 'Soudy se s jejím právním názorem ztotožnily. Mimo to však 
se žalohkyně dovolávala k odůvodnění svého žalobního ná"oku čl. 55 
a 298 o'bch. zák. čl. 550hcl1. zák. předpokládá bud', <rbyněkdo uzavřel 
obchodní jednání jwko prokurista, nebo j<bko obchodní zmocněnec, aniž 
obdržel ,prokury nebo obchodní plné moci, aneb aby obchodní zmoc
něnec překročil při Ulzavření ThějaMho jedná'ni svou plnou moc. Tv.rdíI-li 
žalovďný, že byl pouze úředníkem Z"ských železáren, není to na újmu 
právnímu ,náwrt/ napacleného rozs!udku, neboť i úřed'ník mŮ'Že býti o.b
chodn,ím zmooněncem podle čl. 47 ·oheh. zák. Obsah plné moci obchodní 
jest posuzovati dle čl. 47 obch. zálk. podle toho, jak se projevuje na 
venek. Žalovaný byl ustanoven zástupcem Z. žel.ezáren pro vedlejší 
závod p-ský, řízený k prodeji výrobků železárny, a to jako vedoud, a 
byl zmocněn k uzavírání menších obchodů samostatně. Je proto při
svědčiti správnému právnímu názoru soudu druhé stoUce, že byl ob
chodlnim "mocněncem podle čl. 47 obch. zák. Při řešení práV'ního ná
roku žďlobního právem se pak napadený rozsudek zabýval touto před
běžnou otázkou. Podle čl. 47 ohch. zák. není rozhodující obsah dané 
plné moci, nýbrž zmocnění se vztahu,je na všeohna právní jednání, která 
s sebou obyčej,ně přináší provozování takovéto obchodní živnosti nebo 
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provádění takovýchto jednání. Správně proto soud druhé ~t?l~:" usou~~: 
že omezení obchodního zmocnění žalovaného nemoh.Io. m;tI ucmku vuel 
třetím osobám, a tedy ani vůči žalobkyni, n·eboť neje.nze rozd;l meZl 
velkými a malými obchody nebyl přesně ~!mez"n, ~l" I S vedemm po,
dobné prodejny bývá obyčejně spojeno t"l o,p,rav~n,,:n: k samostatnemJ 
uzavírání obchodů. Nebylo-li však omezenI opravnenl zalov<rného k ~za
víráni obchodů účinné vůči třetím osobám, šlo o závazné obchodní Ujed
nání žalobkyně se Z. železárnami a nemůže to míti významu čl. 55 obch. 
zák. co do ručení žalovaného. 

čis. 16591. 

Jednotlivé zá~ony o~ stavebn.!?', ru~bu, j,S?U sam~statné ~ a je proto 
posuzovati právm pomery z urelte ~ sta!," zaru~y vyhradne podle toho 
zákona o stavebnim ruchu, podle nehoz byla zaruka poskytnuta. _ 

Jak knihovni věřitel který poskytl povinnému zápůjčku, tak i cesko
slovenský stát, který poskytl za ni ~~~, jsou ~prá,:,ěni k rekursu 
proti usneseni o rozvrhu prebytku vytezku v~ucene ~ravy domu. 

Anuity ze zápůjčky zaručené podle § 27 c. 1 zák. o stave? ':,!lchu 
Č. 45/1922 Sb. z. a n. je při vnucené správě~domuo zap'r~,:;o~ati prede; 
všim, buď přímo z výnosu domu, nebo z prebytku ~ vy!e~u, v~u~n~ 
správy, třebaže voocená spr~va ,byla vedena k vymozenl jakekoltv .1lfle 
pohledávky než státem zarucene. 

(Rozh. ze dne 21. prosi,nce 1937, R II 553/37.) 

Srov. rozh. Č. 8301 Sb. n. s. 

Ex e k u ční s o u d rozvrhuje přebytky výtě:iJků v.nu,:ené sp:áv~ 
realit, zapsaných ve vložkách č. 567, 56? ~ 570, za sprav:nl, obdobl ~OQ 
1. ledna 1936 do 31. prosince 1936, prnbzal z jednotltvyc~ vl?zek 
částky 1.266 Kč 79 <11, 2.091 Kč 62 h a 1.866~ Kč 34 h ~I,n~e, V. J~ko 
splátky na její knihovn.í pohl,edávku 54,450 K,c 30 h s prts:u~e~stv!1n, 
nepřikáJzav nic SpořiteLně v Z. na poža~ovane an,li'Ity ze zapulwk za
ručených stMem podle zákona o stavebmm wchu c. 45/1922 S~. z. a n. 
podle prováděcího na,řízení Č. 191/1921 S? z. a!ll: R e .~u r S 'll 1 ~o u d 
k rekursům Československého státI> (spravy soclalm pece) a Sponteln~ 
v Z. přikázal uvedené částky ~na dl~žné, a~uity stěžovatelce Spohtel~e 
v Z. D ů vod y: Závazek z prevzate statm zaruky podle § 29 Č. 3 za
kona č. 45/1922 Sb. z. a n. záleží v tom, že ~tát zapl~U sC,hodek 
i s úroky z prodlení až do skutečného zaplacem a s ynY'~1 naklady 
s vymáháním spojenými, bude"1i dům vzat do vnuc~ene s~ravy,~ a, ne
stačí-li jeho výnos, aby byty Ulhrazeny závazky prevzate dluzmke~ 
podle dlužního úpisu. Nezáleží na tom, vede-lt exekUCI V,lUcenou spra
vou nemovitostí, na níž jest zajištěna státem zwmčená zápůjčka, ~ěři~el 
této zápůjčky, či jiný věřitel. Neshledává tudíž rekurs ní soud spravnym 
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názor prvého soudu, že § 29 Č. 3 uved. zák. řeší pouze případy vnu
cené správy k vymožení státem zaruče·né zápůjčky a že se nevztahuje 
na případy vnucené správy jiných věřitelů, jejichž pohledávky nEljsou 
zamčeny státem. Domáhala se tudíž právem stěžovatelka jako věřitelka 
státem zaručených zápůjček, aby jí byly z přebytků vnucené správy 
uhrazeny dlužné anuHy z oněch zápůjček, zajištěných na shora uvede
ných nemovitostech, byť i vymáhajícím věWe!em byl jiný věřitel než 
věřitel zamčených zápůjček. Podle §§ 123, 124, odst. 3, ex. ř. náleží 
stěžovatelce Spořitelně v Z. výtěžek z vnucené správy, neboť její po
hledávky mají knihovní přednost před pohledávkou firmy V. 

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

D ů vod y: 

Jde o zápůjčky Spořite'lny v Z., zají.štěné s,tátní zárukou podl'e zá
kona o stavebním ruchu Č. 45/1922 a prováděcího nařízení Č. 355/1922, 
jímž byly v podstatě po.nechány v platnosti lIstanovení vládního naří
zení Č. 191/1921 Sb. z. a n. Každý jednotlivý ze zákon,ů o stavebním 
ruchul jest vybudován samostatně a je proto právní· poměry z určité 
státní zámky posuzovati výhradně podle toho zákona o stavebním ruchu, 
podle kterého byla záruka poslkytnuta, a podle provádě,Cího nařízeni 
k tomu,to zákonu (rozh. Č. 8301 Sb. n. s.). Je proto poukaz dovolací 
stěžovatelky na § 54 zák. Č. 65/H136 Sb. z. a n. bez významu. 

Nemůže býti pochybnosti o tom, že Spořítelna v Z. jako hypote
kární věřitelka, která poskytla povinnému zápůjčky, i československý 
stát, který podle zákona o stavebním ruchu· Č. 45/1922 Sb. z. a n. po
skytl za tyto zilpůjČiky záruku, a jemuž jest podle § 61 uved. zák. proti 
dlužníku vyh'razeno postižní právo, byly oprávněny k rekursu proti usne
sení prvého soudu o' rozd.ělení přebytků vnucené .sprit.vy domů povi'n
ného, neboť mají právní zájem na tom, aby z těchto přebytků byly 
podle § 124 Č. 3, ex. ř. uhrazeny anuity jej'kh zápůjček. 

Je sice pravda, že podle § 29 Č. 1 a 2 zák. Č. 45/1922 Sb. z. a n. 
záleží záruka státu poskytnutá podle § 27 Č. 1 Ulved. zák. v tom, že se 
stát zavazuje věříte!:í i dlužníku, že bude sám zapravovati anuity a Fné 
v dlužním úpíse o zaručené zápůjčce vymíněné platy a že splatí jístinu 
s příslušenstvím, jak jest v dlužním úpíse ustanoveno, l)esplatí-Ii Ji 
dlllžník, ač byl upomenut, avšak pro ten případ, že bude dům vzat do 
v n II cen é s p 'f á v y, jest podle Č. 3- téhož zákonného předpísu stano
veno, že stát zaplatí schodek i s úroky z prodlení a náklady s vymá
háním spojenými, nes t a č i - I i v Ý n o s d o Ol u, aby byly uhrazeny 
závazky převzaté dlužníkem podile dlu'žniho úpIsu. Z dotčeného, u'stano
veni jde zřejmě najevo, že v případě vnllcené správy do'mu 
mají hýti podle § 120 Č. 5 a § 124 č.3 ex. ř. anuity zápůjčky, zamčené 
podle § 27 Č. I zák. Č. 45/1922 Sb. z. a n., státem zapfwvovány přede
vším, buď přímo z výnosu domu, nebo z přebytků vnu,cené správy. 
Proto je' také v § 31 II Č. 1 d) prováděcího nařízení Č. 191/1921 Sb. 
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z. a n. stano'veno, že věřitel, který poskytl zaručenou zápůjčku, jest po
vinen uvědomití ministerstvo sociální péče o povolení vnucené správy 
proti dlužníkovi. Názor dovolací stěžovatelky a prvého soudu, že se 
ustanovení § 29 Č. 3 zák. Č. 45/1922 Sb. z. a n. vztahuje toliko na pří
pad vnucené spriÍovy k vymožení s,tátem zaručené zápůjčky a nikoli na 
případy vnucené sprá'vy jiných věřitelů, nemá v uvede,ném z<ikoně opory, 
ježto zákon v té příčíně níjak nerozlišuje. Věřitel zaručené zápůjčky ne
mŮže ani míti zájem na tom, aby splnění povinností dlužním úpisem 
převzatých vymáhal na dlužníliul exekucí, takže zpravídla půjde? vnu
cenou správu jíných věřitelů (srov. Kubíšta, »Zákony o podpore sta
vebního ruchu« 1923, I. díl, k § 29 zák. Č. 35/1923 Sb. z. a n.). 

čís. 16592. 

Záloha, určená podle § 353, odst. 2, ex. ř. k úhradě nákladů spoje
nýoh s výkonem vynucovaného činu, není součástí nákladů na exekuční 
řízení podle §§ 74 a 216, odst. 2, ex. ř. . _ 

Záleží-li výměnek mimo jiné i v uživání zVláštní výměnkové sv,et
nice, k jejímuž zřízení byl povinný již odsouzen a, z k!~ré~ožto d~v~du 
byla p~oti němu vedena exekuce podle § 353 ex. r., prlmz byl vymen
kát zmocněn, aby dal onu místnost zříditi na náklady povinného a aby 
bylo povinnému zárov.eň uloženo, aby zaplatil ~~it?U <;ástku ,na,nák~~dy, 
které provedením vzniknou, nelze onu častku prikazab v poradl Z3jlste
ného výměnku jako útraty exekuce. 

Vydražitel, který převzal výměnek bez započtení na nejvyšší podání, 
jest oprávněn k rekursu proti nepřikázání dotčené částky. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1937, R II 441/37.) 

Srov. rozh. Č. 3523 Sb. n. s. 

Ex e k u ční s o II d rozvrhuje nejvyšší podáni za exekučně vy
draženoll nemovitost, v)Ohověl odpom hypotekár-ních věřitelů proti při
kázání 12.000 Kč, přÍ'hlášených ok rozvrhu výměnkářkou Josefou K. jako 
pravoplatOlé náklady spojené se zří'zením výměnkářské světnice, a ne
přikázal je v pořadí zwjí'štěného výměnku. D ů vod y: Podle § 2.16, 
odst. I, Č. 4 přísluši po,řadí knihovního zápisu věcného práva toliko 
úhradám za věcná břemena, jež vydražítelka .převezme na započtení do 
nejvyššího pod"ní, a podle § 216, odst. 2, ex. ř. mají stejnou př"dnost 
s právem na vybírání dávek tolíko opětující se dávky, ze smlouvy pří
slušící jež nejsou' déle tří let před dnem příkl<:pll zadrženy,Ježto v sou
zeném' případě nejde ani o tento, ani o onen případ, musilo býti odpon~ 
vyhově'no a částka 12.000 Kč nemohla býti příznána. Rekurs,nl 
s o u d potvrdil napadené u·snesení. D ů vod y: Rekursuí soud se musJ! 
nejprve zabývati otázkou, zda a pokud je přípustný rekm·s vydražitelky 
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Albíny T. do rozvrhového usnesení. Rozhodnutí nejvyššího soudu ve 
Vídni ze dne 4. září 1907, Č. 11722, uveřejněné v Právníku 1907, str. 803, 
nepřiznalo vůbec vydražiteli právo rekursu do rozvrhového usnesení, 
avšak již Neumann ve svém Komentálři k exekučnímu řádu s Hmto roz
hodnutím nesouhl:asH a měl za to, že vydražiteli přísluší právo k re
kmsu tehdy, když byla jeho práva rozvrhovým u'snesením zkrácena. Náš 
nejvyšší sot>d pří znal ve svém rozhodnutí Č. 12711 Sb. n. s. vydražiteli 
právo k rekmsu, a to potud, pokuď by byla jeho práva dotčena způso
bem rozvrhu nejvyššího podání. V souZeném případě převzala vydra
žitelka podle dražebních podmínek výměnek Josefa K., váznoucí na vy
dražených nemovitostech podle svatební smlouvy ze dne 22. října 1924, 
bez započtení na nejvyšší podání (§ 150 ex. ř.). Výměnek ten záleží 
jednak v užívání zvláštní výměnkářské světnice, síňky a komúDky, kte
réžto místnosti byli hospodáři povinni zříditi svým nákladem nejdéle 
do 1. října 1925 z bývalého mlatu tak, aby byly k obývání úplně způ
sobilé, jednak v plnění naturálních dávek. Ježto manželé Stanislav a 
Karolína K. jako tehdejší vlastníci uvedených nemoviltostí nesplnili pře-' 
vzatý závazek ke zřízení výměnkářského bytu, byli výměnkářkou Josefo'l 
K. žalováni, pravoplatně odsouzeni ke splnění výměnku a vedena proti 
nim exekuce k vymožení plnění výměnku podle § .353 ex. ř., při níž byla 
dne 15. června 1936 vymáhající věřítelka zmocněna, aby dala zříditi 
výměnkářskou světnki s přís!. stavitelem a tesařským mistrem na ná
klady po.vinných, a bylo zároveň vysloveno, že povinní mají zaplatiti 
náklady, které tím vzniknou a jež se zatím určují částkou 12.000 Kč, 
vymáhající věřitelce do 14 dnů pod exekucí. Josefa K. přihlásila poté 
k rozvrhu nejvyššího podiin; k hotovému zaplacení uvedenou částku 
12.000 Kč jako náklady na zřízen,í výměnkářské světnice. Vydražitelka 
napadá vydané rozvrhové usnesení prv'ého soudu, který nepřikázal vý
měnkářce uvedenou částku 12.000 Kč jako pravděpodobný náklad na 
z-řizení výměn:kMské světnice s příslušenstvím, tvrdíc, že je tímto roz
hodnu,tím vydána nebezpečí, že se výměnkářka Josefa K. bude domáhati 
nárokU' na zřízení výměnkářské světnice na ní j:ako na příští vlastnicí 
nemovHosti věcným právem výměTIlku zatížené a že proto je ve svých 
právech dotčena a oprávněna k mkllifsu, nehledě na to, že napadeným 
usnesením byly porušeny i donucu~ící ustanovení zákona. Ježto stěžo
vatelka jako vydražitelka, která dle dražební·ch podmínek převzala vý
měnek Josefy K. beze srážky na nejvyšší podání, bude jako příští vlast
níce - po splnění dražebních podmínek podle § 237 ex. ř. - skutečně 

vydána nebezpečí, že výměnkářka Josefa K. bude snad na ní požadovatí 
zřízení výměnkMské světnice podle převzatého závazku, ježto povinní 
stěží dostojí svému závazku, a že bud:e proto nebezpečí, že na ni podá 
žalobu a povede exekU!ci, je rekursní soud názoru, že jí z toho důvodu 
právo k rekursu po formální stránce v souzeném .případě přísluší. Prvý 
soud vyhověl odporu zadních hypotekárních věřitelů Spořitelny města 
V. M. a Spořitelního a záloženstkého spolku v R., nepřiznal přihlášenou 
částku 12.000 Kč proto, že nejsou tu předpoklady § 216, odst. 1, Č. 4 
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ex. ř., ani § 216, odst. 2, ex. ř. Podle názoru rekursního souáu stalo 
se tak správně. Nejde tu o případ §§ 211, 225, 226 ex. ř., neboť - jak 
již svrchu uvedeno - nemá vydražitel v případě, o nějž jde, převúti 
výměnek Josefy K. se započtením na n·ejvyšší. podání, nebof v přísluš
ných dražebních podmínkách soudem schválených a pravoplatných, jest 
uveden právě opak. Není tu ani případ § 216, odst. 1, Č. 4 ex. ř., který 
právě předpokládá, že by šlo o výměnek, který má vydražitel převzíti 
se započtením do nejvyššího podání, nýbrž jde tu o převzetí bez zapo
čten!. Nejsou tu konečně ani předpoklady § 216, odst. 2, ex. ř., neboť 
pro částku 12.000 Kč není na nemovitostech vydražených zapsámo zá
stavní právo a nejde tu také o soudně určené náklady na exeku:cÍ. Podl'e 
poznámky 2. k ex. vzorci Č. 326 jsou náklady, které vzníknou vedením 
exekuce dle § 353ex.ř. a i'ež se určují jen z!flímně, pouhoU' zálohou 
a musí exekuce k vymožení této zálohy býH zvlášť navržena a povolena 
(smv. též rozh. ze 24. záN 1907, Č. 12244, Právník 64/09, rozh. č.744, 
3523 Sb. n. s. a j.). Není proto důvodný rekurs vydražitelky, opírající 
se o tv,zení, že jde o soudně určený náklad na exekuci. 

Ne j v y Š š í so ud nevyhověl dovolacímu rekmsu vydražitelky. 

Důvody: 

Správně vyložil již rekurs"í soud, že v souzeném případě jest vy
dražitelka účastnkí rozvrhového řízení, neboť to, zda byla nebo nebyla 
z nejvyššího podání přikázána nějaká záloha na zřízení mís·tností, 
v kterýoh mají majitelé vydražené nemovitosti po.skytnouti výměnek, 
který převzali bez započtení na nejvyšší podání, se dotýká ohsa'hu to
hoto výměnku a tudíž i obsahu jejich povinnosti. Dovolací rekms jest 
proto .přípustný. 

Avšak dovolací rekurs není, od,ůvodněný a v tom směru stačí pouká
zati na odůvodnění napadeného usnesení. K němu jest jen dodati, že 
náklady uvedené v § 353, odst. 2, ex. ř., »kte,é vzniknou v y k on á
ním činu, k jehož vymožení se vede exekuce, nejsou náklady »na exe
kU!ční řízení« ve smyslu § 74 a § 216, odst. 2, ex. ř., nýbrž je to záloha, 
určelOá k hmzení n'"k1ad·ů spojených s· vy:konán'im vynucovaného činu 
samého (Sb. n. s.č. 3523· v d.úvodech). Pokud! s,těžovatelka dov,olá
v<rjfc se rozhodnuti Č. 11673 Sb. n. s., vyvozuje, ž,e rekursn; soud měl 
hledě na vady dražebního· řízení c.elé draž·ební řízení zrušiti, není rovněž 
v právu. Dotčené rozhodnutí nejvyššího soudu se na souzený případ 
nehodí, neboť to vychází z předpokladu, že proti usnesení uděf.ujkímu 
příklep byl' podán rekurs, což tu se nestalo. ~d'Yž však bylo, j!fko tomu 
jest v souzeném případě, dra,žebni řízení :příklepem pravoplatně skon
čeno a jde již jen o rekurs. pmti rozvrhu nejvyššího podání, není soud 
vyšší stolke již oprávněn, aby se zabýval otázkou proveditelnosti a pří
pu'Stnosti dražby (mzh. Č. 12268, 11251 Sb.n. s.). 



I 
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čís. 16593. 

Po zahájení zemědělského vyrovnacího řízení o jmění povínného 
nelze vésti exekuci pro pohledávku nepožívající přednostního práva ani 
na takové jeho jmění, jež mu nepatři jako zemědělci (živnostenský 
podnik). 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1937, R I 1481/37.) 

o jmění povinného ing. Antonína H., majitele chemické cidírny a 
spolumajitele rolnkké usedlosti, bylo dne 8. června 1936 zahájeno ze
mědělské vyrovnací řízeni. Dne 17. června 1936 navrhl vymáhaFcí vě
řitel Dr. Artur B. proti povinnému povolení exekuce zabaven'ím svršků 
k vymožení vykonatelné pohledávky 2.126 Kč 70 h s příst. S o udp r v é 
s t o I i c e povolil n,avrženou exekuci. Rek u r sní s o u d zamítl exe
kuční návrh. D ů vod y: Podle § 12 vyr. ř. a § 3 vlád. nař. Č. 76/1936 

Sb. z. a n. nemMe býti po zahájení vyrovnacího řfzeni na dlužníkových 
věcech nebo právech pro pohledávky, které nemají přednostního práva, 
nabyto soudcovského práva zástavního nebo uspoko~ovacího (rozh. 
č. 2709, 4642,4812,7025, 11800, 13419, 13498 Sb. n. s.). Bylo-Ii tudíž 
usnesením krajského soudu: v Ch. ze dne 8. května 193'6, Kv 17/36, za
háj eno o jmění povinného zemědělské vyrovnací řízení, nebylo mo.žno 
dne 17. června 193-7, kdy vyrovnací řízení nebylo ještě pravoplatně 
ukončeno, povoliti proti povinnému exekuci zabavením svršků, ježto 
nešlo o pohledávku požívající práva přednostního (rozh.č. 11963 Sb. 
n. s.). šetření, zda vymáhající věřitel nembyl snad na za-bavených 
svršcích oddělného práva, -nebylo potřebí, neboť již z obsahu spisů 
vyplývá, že v .souzeném pří:pa-d'ě nelmůže jíti. o odld·ělné právo, když za
bavení bylo provedeno teprve dne 17. ·června 1937, tedy v době, kdy 
bylo vyrovnací řízení o jmění povinného již dávno zahájeno. Prvý soud 
proto neprávem povolil do·tčenou exekuci. 

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

D(I vod y: 

V zákoně nemá oporu názor dovolacího stěžovatele, že se zahájení 
zemědělského vyrovnacího řízení týká Ij·en té části jmění vyrovnacího 
dtu.žníka, která mU' patří jilJko z e lm ě děl c i, a že tím neni dotčeno 
jeho ostatní jmění, zejména jeho podnik chemické cidírny. Myln.ý jest 
i jeho názor, že vyrovnací dlužník není oprávněn k podání opravného 
prostředku v exekučním řízení, pon.ěvadž prý toto oprávnění přísluší 
pouze vyrovnacímu správci. Ježto se v exekuční'm řízení, o něž jde, ne
vymáhají útraty sporu, neh.odí se na souzený případ plenární rozhodnutí 
nejvyššího soudu Pres. 1200/25 (č. 7392 Sb. n. s.), na něž poukazuje 
dovolací stěžovatel. 

Pro rozhodnutí o povolení navržené exekuce nemá významu to, že 
dlužník má též ch·emiokou cidírnu, která jest zapsána do obchodního 

\ 
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rejstříku, že v obchodním rejstříku, není poznamenáno ~aháje~~ země
dělského vyrovnacího řízení, že, dluzník nenv,e.dl .dovol~c:ho ~tezovatele 
jako svého věřitele ve, sv~m navrh~ na za?ajem ze:nedelsk~~~ vyrov
nacího řízení že dlužmk nIC nenamItal. prolI vynesenI OdSUZtijICIho roz
sudku ·ze dn~ 22. září 1936, Č. j. C VII 1179/3'6-2, jenž nabyl právní 
moci a jest exekučním titulem pro toto exekllční ~í.zení, a !,e dlu.~nik. má 
své stálé bydt.iště v Praze a ne na statku v S. JInak stacr odkazalI na 
správné odůvodnění napadeného usnesení. 

čís. 16594. 

Pojem »dopravované osoby« moto~ovým vozidlem př~ipOkládá ,~e
jen právní, ale i skutečný (fysický). vztah ~~by k, ~ozldlu, kte'1'ž1:o 
vztah ji provoze:m motorového VOZldla uvadl do vetslho nebezpecen
stvl nežli jiné osoby. Jde o dopravovanou. osobu, vstoupí-I!. ~do do 
vozidla za tim účelem, aby byl dopraven s Jednoho místa na J?1e mí!,to, 
jest v něm dokud jest vozidlo v pohybu, nebo dokud vystnpuje z ne!to: 
Dopravov~nou osobou přestává býti teprve tehdy, přeruši-Ii se skutecny 
styk s vozidlem, třebas i před ukončením dopravy. 

Dopravovanou osobou jest i ten, kdo sedi ve vo~idle v do~ě" kdy 
řidič nemoha spustiti motor, vystoupil z "ozu, spusttl motor mcm kh
kro ~. vozidlo se rozjelo po zapálení motoru, třebaže řidič v tom oka
mžiku nebyl u volantu. 

Ustanovují-Ii pocknínky pro smluvní úrazové pojištěni, že žalo~ní 
oprávnění má proti pojistiteli pojistnik a pojištěnec jen s pojis1;ttfkovym 
souhlasem, pokud pojistitel pojistnikovi neplnil, i.~t v~y n~tny~.p~ed: 
pokladem pojištěncova nároku z úrazového pOJtštěm proh pOjtstitelt 
svolení pojistníkovo, ať dobrovolné, ať nucené. 

Při smluvním úrazovém pojištění nenabývá třetí osoba (pojištěnec) 
zákonného zástavního práva na náhradové pohledávce pojistníkově .. 
úrazové pojištění opravňuje pojistníka i k přijeti plněni bez pojištěn
cova svoleni. Ten má jen nárok proti pojistnikovi na vydání toho, co 
mu pojišťovna podle pojistné smlouvy vyplatila. 

(Ro.zh. ze dne 22. prosince 1937, Rv 12701/36.) 

žalobkyně byla zaměstnána II josefa. š. Dne 24. květn~. 1929- j~la 
na příkaz jmenovaného zaměsj,navatele Jeho automobIlem JIm ~amyl~ 
řízeným do Z" ~by vydala svědectví v jeho sporu. Na zpátečm reste 
v T. josef Š. nemoiha, spusti.ti motor s'tadérem, vyšel z, vozu, alby~otor 
spustil ruční klikou. jakmHe však takto motor zapalI-l, automobIl se 
rozjet., naJjeJ! plnou rychlostí na hradbu nedaleko stojícího pomníku, při 
čemž žalobkyně byla zraněna. Josef š., Jenž byl pravoplatn.ě odsouzen 

Clvilnf rozhodnutí XIX. 108 



- Čis. 16594 -
1714 

nahraditi žalobkyni 21..376 Kč 40 h s přis!., byl jako majitel automo
bilu pojištěn u žalované pojišťovny pojistkou č. 228.201 proti násled
kům zákonné odpovědnosti a pojistkou č. 110.865 pro případ úrazu. pa
s<l!Žérů. Žalovaná vyplatila Josefu š. na nárok z úrazové pojistky 
Č. 110.865 dne 10. března 1932 20.520 Kč. Ježto žalov"ná pojj,šťovna 
odepřela vyplatiti žalobkyni náhradu, přesto, žle žalobkyně zabavila 
nároky Josefa Š., příslušíci mu proti žalované z titulu obou pojistek" 
domáhá se žalobl'yně na žalované pojišťovně zaplaceni 24.212 Kč 
10 h s přís!. Proti žalobě namitla žalovaná, že případ, o nějž jde, n'ení 
kryt pojištěnim se zřenim na § 3 Č. 3 dodatečných ustanoveni k vše
obeoným pojistným podmínkám o pojištění proti nwsledkům zákonné 
odpovědnosti, j'ežto jsou vyloučeny z onoho pojištění náhradní nároky 
osob motorovým vozidlem dopravovaných co do úrazového pojištění, 
dále že pOlclle čl. 9 všeobecných pojis,tných podminek pro. úrazové po
jištění byl vůči ní primér,ně legitimován pojistnik Josef Š., který také 
nMok uplatni'l a byl podle. úrazové pojistky Ulspokojen. S o udp r v é 
s t o I i c e zamítl žalobu. D ů vod y: § 3 Č. 3 dodatečných ustanovení 
k všeobecným podmínkám pro pojištění poví'flIného mč"ní majitelů mo
torových vozidel Ulst"novUlje: »Poj,išťovatel neručí za náhradní nároky 
z poškození osob, neb byly-li pojaty do pojištění škody na věcech, po
ško'Zení věd motowvým vozidlem dopravovanýoh.« Soud nesdílí žalob
kynín názor, že v souzeném případě došlo k jejímu úraZU' sice při pro
vozu automobilu, nikoli však za dopravy. žalobkyni je přisvědčiti, ie 
pwV'o'z a doprava nejsou synonyma, neboť provoz jest pojmem širším, 
neboť au.omobHovým pwV'o'z,em melze mz'Uměti jen jízdu' samu, nýbrž 
i přípravu k jízdě a vše, co s ní souvisí, tedy prohlédnutí vozidla před 
jízdou., zda jest v řádném' stavu, zpúsob ulnžení zbo'žÍ, nepřetížení auta, 
dozor nad zbožím, zda za jízdy neohrožuj'e okolí vozidla a pod. (rozIl. 
Č. 11640 Sb. n. s.). Provozem v technickém smyslu je rozuměti pohyb 
vozidla, způsobený stmjní silou (rozh. Č. 11192 Sb. n. s.) n'ebo vlastní 
váhou vozidla (rozh. Č. 1295 Sb. min. sprav.) (§ 1, odst. 1, autom. 
zák. Č. 162/1908 ř. z. užívá obratu »provozem« (»dmch den Betrieb«) 

'za tím účelem, aby působnost zákona vytkl na podkladě co nejširším. 
Doprava jest ovš,em pojem podstatně užši, nebM jí jest zajisté roz
uměti jen účelový pohyb vozidla s vylou1čením shora 'Uvedených příprav 
k jízdě a úkonů diligenoe řidičovy, spadajících toliko pod širší pojem 
provozu. Obratu »které jsou silostwjem dopravovwny« v § 4, odst. I, 
autom. zwk. nebylo však užito proto, aby byl odstupňován kvantita
tiV'ně rozdíl »prov'ozu« a »dopravy« v tom smyslu, že by. v případech 
podle úvodní věty dotčenéhb' zákonného ustanovenÍ' byli řidič' a majitel 
alltomolbťllu zpwště:mi odpovědnosti za nehody »za dopravy« vz'ešlé a že 
by odpovídali za nehody vzešlé »provo-zem«, j:ak tornu mwmí žalob
k)'ně. Jak vyplývá z III. zprávy justičního výboru poslanecké sněmovny 
k pnení vládní předloze k autom. zák., bylo' zákonodárcovým úmyslem 
odepříti výhodu přísné odpovědnosti podle autom. zák. »hostům« auto
mobilistovýilTI, neboť, jak řekl správně Czernin při projednávání o,snovy 

- čís. 165M -
1715 

v poslaneoké sněmovně 18. prosince 1907, »kdo dobrovolně užije auto
mobilu, dává tím najevo, že bere rád náhodiná n,ebezpečí automobilu 
na sebe<<. Důvodem ustanovení úvodní věty § 4, odst. 1, autom. zák. 
byl názor záko,nodárců (srov. Meili, »Kodifikation des Automobil
rechtes, str. 103, 107, Hwemmerle: DÍ'e Haftpflicht aUlS Kraftfwhrzeug
betrieben, str. 74, Enneccems-Kípp-Wo1f: Lehrbuch des biirgerlichen 
Rechts I1/727, pozn. 13), že dobrov01né převzetí nebezpečí vylučuje 
odpovědnost za výsledek. Správně se proto praví v uvedené III. ~právě, 
že došlo-li k upotřebeni automobilll ve vlastníkově zájmu (třetí případ 
ve službách, nebo z příkazu odpovědné osoby), přechází na něho ne
bezpečí provozu. Správnosti, vylož-eného názom svědčí i textace zákona, 
neboť zákon užívá mimo obrat »jsou dopravovány« (»belOrdert wer
den«) obratu »užití« (»Beniitzung«) jako synonym. Tento názor sdHí 
i nauka. (Srov. Mandl: Zákon automobilový, str. 28: »Když událo,stí 
nastalou ,při prorvozu automobilu poško'zeny osoby či věci právě autem 
dopravované (škoda jest v příčinné souvislosti s dopf<tvou škodným 
autem), škoda nezakládá nároku na náhradu, ledaže doprava se dála 
a) za úplatu ... «). Bartschův Komentář k autom. zák. a po něm Gutten
stein praví 'ske k § 4: »odpovědnosti však ll'ení jen tehdy, byly-li po
škozeny-mezi dopravou«, avšak blíže toto stanovisko nevysvětluje. Na 
str. 168 však pravi výslovně: »Utrpí-Ii d'Opravované osoby nebo věci 
škodu provozem, mají poškození zásadně totéž postavení Ij'ako jiné 
osoby, ač-li nebyly z ochoty nebo zdarma svezeny.« Nemohl proto soud 
prvé stoHce uznati žalobkynino stanovisko za spráV'né. Ve sporu Ck III 
284/29 krajského, soudu v P. založil-a žalobkyně před tím, než byl vydán 
ods'Uzující rozsudek v řízeni trestn'ím, svůj náhmdní nárok na tom, ž_e 
Jela z příkaZUJ Josefa š. jako jeho zaměstnankyně, což žalovaný Jo,se! S. 
popíral a neopřela tehdy svůj náhradní nárok o to, že ke škodě nedošlo 
»za dopravy«, nýbrž toliko »při provozu« mimo dopravu. Po:něvadž jest 
n~&p'0mo, ž,e žalobkyně utrpě,!la úraz jako, palsažérka jeho automobilu, 
a ,poněvadž podle § 3 Č. 3 dodatečných ustanovení jsou z pojištění vy
loučeny nároky osob dopravovaných motorovým vozidlem, nemá ža~ 
lobkyně domáhající' se toliloo nároků pojistníkových (§ 308 ex. ř.) pTOtt 
poj'išťovně z pojistky o zitkonné odpovědnosti č. 228.201 žádného ná
roku. Podle názoru soudu ",emá však žalobkyně nároku ani z pojistky 
úra~ové. Podle čL 9 podmínek má proti pojistiteH' žalobní oprávnění 
toliko pojistník a pOlj"štěn;ec jen s jeho souhlaslem, ovšem za přec\po
kl'adu, že pojistitel pojistníku dosud neplatil (č!. 9, odsl. 3, uved. pod
mínek). Není, sporu O' tom, že žalovan,á vyplatila pojistníku Josefu Š. 
z titulu úrazové pojistky částku 20.520 Kč, kterážto částka representuje 
její povinnost z úrazového pojištění. Tím splnila žalovaná svůj závazek 
z pojistné smlouvy a J'est dalšího plnění zproštěna. I kdyby bylo Iz'e 
akceptovati stanovisko zastávané částí nauky, že z P01ištění úrazo'vého 
uzavřeného ve prospěch třetích osob, nabývá třeti osoba vznikem po
jistného případ'U 'P'římo práva žádati plnění od pojistitele, jest nutně 
podmínkou tohOl práva, že pojislnik svolil k jeho uplatňo,vání. Tako'véto 

lOS· 
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svoleni může býti dáno výslovně nebo mlčky, dobrovolně nebo nuceně, 
jako tomu je v souzené věci zabavenim a přikázáním k vybrání, avšak 
pojmově vždy jen, dokud pojistitel dosud neplnil, neboť placenim zá
vazek zaniká (§ 1412 obč. zák). žalobk)Oně je si toho zřejmě vědoma 
a tvrdí proto, že i,n concrelo zastupovala úrazová pojistka funkci po-
g,j,stky zákonné Odpovědnosti, t"kže prý výplatě bránilo zákonné právo 
zástavnI. Soud nesdilí tento' názor, n'eboť § 10 autom. zák. mluví vý
slovně o pojistníkově pohledávce pmti pojistiteli z j-eho odpovědnostního 
pojištění (»aus seiner Haftpflichversicherung«). Rovněž § 127 zák 
o poj. smlouvě Č. 501/1917 ř. z. je zařaděn v 6. hlavě pod margtnálni 
rubrikou »Pojištění odpovědnostní« (»Haflpflichtversicherung«). Nelze 
proto obdobně rozšiřovati řečené předpisy, které jsou výjimkou ze zá
sady s,vobodné disposice. Že zákonodárce nemínil pojištěncilm z úra
zové, pojistky přiznati zákonné právo zástavni, jest patrno i, z toho, že 
do § 162 zák Č. 501/1917 ř. z. nepojal odkaz na § 127, ačkoli v § 162 
lwadi výslovné §§ 58, 53, 135, 140, odst. 2, jako nO'Dmy, gkhž jest uží!i 
obdobou. Bylo věci žalobkyně, aby si svého času buďto vymohla po
jistníkův souhlas k uplatnění nároku protí pojistiteli, nebo aby si, kdyby 
jí souhlas byl odepřen, v)Omohla soudní zápověď přímého pl,acení po
jistníkovi. Žalobkyně neučinila ani jeclno, "ni druhé. Tím pozbyla ná
roku proti žalované pojišťov,ně. Soud proto žalobu ja;ko bezdůvodnou 
zamítl. Od vol a c í s o II d potvrdi.J napadený rozsudek. D ů vod y: 
HI,edic na znění § 3 Č. 3 dodatečných ustanoveni k všeobecným pod
mÍ'nkám pro pojištění povinného mčení (pojistka Č. 228/201), záviselo 
rozhodnuti sporu na lom, zda žalobkyně byla automobilem Josefa š. 
dopravována, či nikoli. Tu otázku prvý soud zcela správně rozřešil a 
odvolací soud odkazuje odvolatelku na zcela výstižné a podrobné odů
vodnění naříkaného rozsudku, s nimž plně souhlasí. Stěžovatelčin názor, 
že pod pojmem dopmvy je rozuměti jen pohyb vozidla řízeného šoférem 
u volantu' sedícím, vedl hy k tomu důsledku, že by již každá zastávka 
automobilu činila z osob dopravovaný,ch osoby nedopravované. Žalob
kyně seděla v automobilu právě je,lli za tím účelem, aby byla přemístěna 
s jednoho miMa na jiné, a nepřestal'w býti dopravovanou osobou, jestliže 
byl vůz po předchozím zastavení uveden do pohybu tím, že j-eho řidič 
opomenuv dáti rychlostnf páku na volný běh, rozto,čil motor klikou 
zvenči, automobilu. To, že žalobkyně jela prý tehdy ve službách a aw 
příkaz Jo'sefa š., nerozhoduje. Pro užití §915 obč. zák. nebylo. tUl pod
minek, ježto výš'e uv,edEll1é ustanovení § 3 Č. 3 pojistných podmínek není 
nikterak nejacsné. Odvolací soud souhlasí též s odůvodněním naříkaného 
rozsudku co do nároku' z úrazové pojistky. I v té příčin'ě jest odůvodnění. 
prvého soudu zcela vyčerpávající, jehož správnost nemůže býti vývody 
odvolání zeslabena ani vyvrácena. Prvý soud se vypořádal náležitě ze
jména i s názorem hájeným žalobkyní, že v souzeném případě měla 
prý úrazová pojistka vlastně funkci pojistky odpovědnostní s výsadou 
zákonného práva zásta\lniho ve prospěch poškozeného. 

Ne j v y Š š í SI o II d nevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

Pojem »dopravov'wné osoby« přediPokl'ádá nejen prá'Vni, a,le i sku
tečný vztah osoby k V'ozidJu, kterýžto vztah jil provozem motomvého 
vozidla uvádi do většiho nebe7Jpečí nežli osoby jiné. Jest tedy pokládati 
za dopravovanou osobu toho, kdo za tim účelem, aby byl dopraven 
s jednoho místa na jiné místo, vstoUipí s motorovým vozidlem do ta
kového fysického styku, aby pak mohl bezprostředně počíti pohyb vo
zidla za účelem přepravy této osoby na jiné místo. Byla-Ii takováto 
osoba za trvání tohoto fysického styku s vozidlem tělesně poškozena 
provozováním voddla, jde o poškození dopravované osoby. Jde tudiž 
o dopravovanou osobu, pokud za uvedeným účelem v,stuipuje do 
vozidla, pokud se v něm ,nalézá v době pohybu vozidla, anebo pokud 
vystupuje z vo,zidila. Př<e,stává vŠ'ak býti »dopralVovaclliou« osobou, pře
ruší-Ii tento fysický st)Ok s vozidlem, třebas i před ukončením dopravy. 
Nelz'e proto souhlasiti s názorem nižších soudů, že výrazu »osoby, 
které jízdný sHostroj dopravuje« v § 4, odst. I, zák. o provozu silo
strojů č.162/1908 ř. z. (jehož bylo v souzeném případě užito k vý
kladu § 3 Č. 3 dodatečn,ých ustanovení k všeobecným pojistným pod
mínkám pro odpovědnostní pojištění) ,,- nebylo prý v zákoně užito 
proto, aby byl odstupňován kvantitativně rozdH »provozu« a »dopravy« 
v tom smyslu, že by řidič a majHel automobilu byli zproště,ni, odpověd
nosti za nehody »během dopravy« vzešlé, že by všwk byli odpo,vědni 
za nehody vzešlé »provoz'em«. . 

V souzeném přípwdě nebyl uvedený lysický vztah žalobkyně k vo
zidlu přerušen v době jejího zraměni, poněvadž bylo zjištěno, že žalob
k}"ně seděla v automobilu, když řidič nemohl na zpátečni cestě spustiti 
motor a vystoupi'l proto z vozu, aby motor spustil ručni klikou, že pak 
sotva motor zapálil, automobil se rozJel, najel plnou rychlostí na hradbu 
pomníku padlých vojí'uů a že dilsledkem toho byla žalobkyně zraněna. 
Není proto pojistná příhoda kryta pojislkou proti ná'sledMm zákonité 
mčebni pOlVinn'o,sH Č. 228.201. 

Ale ani z pojistky Č. 110.865 o úrazovém pojištění osob sedících 
v motorových vozidlech nemůže se dovoJ<atelka s úspěchem domáhati 
zažalovaného nároku proti pojišťovně. Po té str"nce stačí odkázati na 
správné odů,vodnění nižších soudů a k vyvrácení dovolacích vývodů se 
dodává ještě toto: I když v souzeném připadě úrazové pojištění nahra
zu~e pojištění odpovědnostní, nemění se tím právní povaha úrazo'vé'ho 
pojištění, nevznikají Hm i právní účinky odpovědnostního pojištění a 
nenabývá třetí osoba zákonného zástavního práva na náhradové po'hle
dávce pojilstníkově podle § 127 zákona Č. 501/1917 ř. z. Úrazové po
jištěni zůstává i tll pojištěnim na účet olsob třetkh podle neúčinného 
§ 155, odst. 2, zák. Č. 501/1917 ř. z., pojatéhO' do čl. 9 Č. 1 všeobecných 
stanov, opravňuje pojistníka podl·e účinného § 69, odst. 3, téhož zákona, 
pojatého v podstatě do čl. 9č. 2 všeobecnýoh stanov, i k přijetí platu 
bez svoleni pojištěného a tomu zůstává jen nárok proti pojistníkoví na 
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vydání toho, co mu pojišťovna vyplatila ve smyslu pojistné smlouvy. 
Jak ustanovení § 10 zákona o provozu silostrojů č. 162/1908 ř. z., tak 
i širší ustanovení § 127 záJk. č. 501/1917 ř. z. poskytuje poškozené 
osobě třetí zákonné zástavní právo jen na náhradní pohledávce odpo
vědného pojistníka z jeho pojištění proti povinné odpovědnosti. Jsou 
to ustanovení výjimečná a, nelze je proto rozšiřovati na pO'jistníkovy 
pohledávky z jiné, třebas náhradní pojistné smlO'uvy. 

čís. 16595. 

Soukromí zaměstnanci (zák. č. 154/1934 Sb. z. a n.). 
Zaměstnavatel není oprávněn sraziti so1Ůil'omému zaměstnanci zcela 

nebo zčásti ze služebních platů to, co dostává zaměstnanec z důvodu 
veřejnoprávního pojištění. 

§ 19 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. je předpisem velícím, který ne
může býti smlouvou v neprospěch solŮil'Otných zaměstnanců změněn ani 
zrušen (§ 53 uved. zák.), a to ani služebním a disciplinárním řádem, 
vydaným podle § 69, odst. 4, zák. o soc. poj. ústřední sociální pojiš
ťovnou pro úřednlky nemocenských pojišťoven. 

(Rozh. ze dne 22. prosin'ce 1937, Rv I 2904/37.) 

žalovaná zaměstnavatelka Okresní nemocenská poji-šťovna v Ú., 

u níž byl žalobce zaměstnáJn jako úředník, srazila podle § 20, odst. 2, 
písm. 'b), služebního a d'iscipHnám,ího řádu za žalobcovy nemoci z jeho 
platu polovici nemocenského, I. j. denně 14 Kč, a to za dobu od 13. 
ledlla 1935 do 6. února 1935308 Kč, od 23. května 1935 do 13. června 

·1,935 a ode dne 26. června 1935 do 7. srpna 1935 910 Kč. Dotčený 
pl\"dpis služ,ebního " dísdp'liináJrniho řádu, vydaného pOidl'e § 69, 
oelst. 4, zák. o ,soc. poj., zni talkto: »Nemůže-Ii zaměstnanec loonati 
práce pro nemoc nebo úraz, který si nezpůsobil ani zúmyslně ,mi hrubou 
nedbalostí, podrží právo, na plat až d'O šesti neděl. Tato lhůta se pro
dlužuje u zaměstnance, jehož pracovní poměr v pojIšťovně v den one
mocnění trval ji'ž nepfetržitě deset let, o 14 dnů a za každých násle
du~'ících pak pět let o jeden týden. V této době zkracují se zaměstnan
wvy požitky o polO'vinu nemocensikého, požívá-Ii ho.« Tvrdě, že UVE>
dené zadržení částí jeho, platu odporuje § 19 zák. o soukr. zaměst. 
č. 154/1934 Sb. z. a n., domáhá se žalobce, aby žalovaná zaměstna
vatelka byla od'souzena vrátiti mu neprávem sraženou částku 1.218 Kč. 
žalova,ná namítla, že u,vedený § 20, odsl. 2, b) služebního a discipli
nárního ř~du jest platný, ježto § 8, odst. 2 ,zák. o obch. pom. č. 20/ 
1910 ř. z., jenž zakazoval zap06sti na peněžité požítky částky, které 
zaméstnanec bere z veřeJnoprávního pojištění, byl zrušen § 55 zák. 
č. 154/1934 Sb. z. a n., takže platí ustanovení § 1156, odsl. 2, a) obč. 
zák., jenž takovouto srážku dovoluje. žalobě vyhověly s o II d Y vše c h 
tří s t o I i c, n e j v y Š š í s o u d z těchtO' 
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d'ů vo dů: 

Žalobce opřel žalobní žádost o to, že byl v době ode dne 16. leclna 
1935 clo 16. února 1935 a ode dne 23. května 1935 do 22. května 1936 
nemocen a že žalovaná poji'šťovna mu v měsících červnu a óervenci 
srazila nemocenské v částkách 910 a 308 Kč z jeho platu, pročež se 
na ní, domáhá zaplaoení těchto srážek v úhmné částce 1.218 Kč s pří
slušenstvím. DovO'lání j'e tudíž v rozporu s'e spi,sy, tvrdí-Ii, že se žalOibce 
domflhá zaďržen·ého nemO'censkiJho a níkolliv nedoplatků na: platu. Ná
mk na pht je však soukromoprá"ní povahy a zaměstnanci mohou, takové 
n'ed'oplatky soudně vymáhati žalobou u pracovních soudů (§§ I, 2 a) 
zákona č. 131/1931 Sb. z. a n.), anebo, nejsou-Ií zřízeny, u okresních 
soudů příslušných podle § 42 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. 

Podle § 19 zálmma č. 154/1934 Sb. z. a n. pod r ž í zaměstnanec, 
nemoha konati práce pro nemoc nebo, pro úraz, který si nezpů'sobil 
ani úmyslně, ani hrubou ruedbalostí, právo !ta plat po dobu uV1ectenou 
v pn,ním a druhém odstavci § 1 do.tčeného zákona. 

Zákon č. 154/1934 Sb. z. a n. nemá obdobné llistanovení, jaké měl 
zákon cJ obchodních pomocnkích č. 20/1910 ř. z. v § 8, odsl. 2, že 
totiž částky, které zaměstnanec po čas nemoci nebo úrazu dostává 
z veřejnoprávního pojištění, ne m o h o u mu být i z a poč t 'e n y 
n a p I a t. Z toho však nej,ze vyvozovati, že ze zaměstnancova platu 
může zaměstnavatel srážeti čás,tky, které obdrží zaměstnanec z veřej
ného po'jištění. Správnosti tohotO' náwru nwsvěclčují též materiaIi'e, 
neboť vysvětlivky ministerstva sprav'edlnosti k osnově zákona o sou
kmmých zaměstnancích,č. j. 23.633/34-8, naznačují, že úmysl,em od
borné komise, která do svého elaborátu nepojala o dávkád veřejno
právního pojištění žádné llista'novení, bylo odmítnouti řešení navrho.vané 
v některých starších o'snovách a návrzích, jež dovolovaly započtení 
aspoň určité části zaměstnavMelových příspěvků. Ve vysvětlivkách je 
tudíž vys]O'V"en ná'zor, že není-li z'améstn'avatelli výslovně dovoJen'o, aby 
SÍ' z platu, který pocll'e § 19 osnovy musí poskytovati zaměstnanci, něco 
srazil, nemŮže si zaměstnavatel smzíti nic a že bude tedy třeba tuto 
otá"ku podle osnovy rozhodnouti zcela stejně jak podle dosavadního 
§ 8, odsl. 2, zák o obchodních pomocnicích. Také zpriwa sodálině
politkkěho výboru poslanecké sněmovny t. é. 2720 dotvrzuje, že na zá
sadě dosavadního zákona (é. 20/1910 ř. z,) nemělo býti nic změněno. 

Přiznal-li zák č. 154/1934 Sb. z. a u.zaměstnanci za· určitých pod
mínek plat, na který by jinwk bez zvláštních předpisů právo neměl, a 
nedovoHI'-li výs'l'Ovně, aby si zaměstnaMatel něoo srazil z tohoto pla,tu, 
byla tím otázka platu' příslušícího· zaměstnanci z oněch podmínek ú,pj,ně 
upravena a není tu' mezery, která by mUlsela býti vyplněna podle § 54 
č. 154/1934 Sb. z. a n. z podpůmých nO'rem, zvláště z § 1156 a) obč. 
zák. a § 9 zák. č. 244/1922 Sb. z. a n. 

Ustanovení § 19 zákona o soukromý,eh zaměstnancích je velícím 
předpisem, který nemů'Že v neprospěch zaměstnanců býti sml,ollvoU 
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změněn ani zmšen (§ 53 dotč. zák.). Nemá tudíž významu, že Ústřední 
sociální pojišťovna vydala za souhlasu organisací zaměstnanců služební 
a di,sciplinánní řád, podle něhož si musí zaměstnanec za nemoci dáti 
zaípočísti na plat polovici nemocenského, neboť smluvní ustanovení, 
příčící se velícím předpisům zákona, jsou neplatná a platí zaměstnan
cům příznivější ustanovení zákona (§ 56 záM. č. 154/1934 Sb. z. a n.). 

čis. 16596. 

Též veřejná obchodni společnost (čl. 85 a dalši obeh. zák.) jest zá
sadně odpovědna za škodu způsobenou trestnýimi činy, jichž se dopustil 
jménem společnosti veřejný společnik nebo úřednik oprávněný za spo
lečnost jednati. 

(Rozh. ze cine 22. prosince 1937, Rv II 554/37.) 

Žalobce, jenž byl od roku 1926 do roku 1932 zástupcem na provlsl 
žalované veřejné .obchodní společnos,u, K. a R. J. vB., '8le na žallované 
domáhá mimo jiné i zaplacení 200.000 Kč s přísl. z dúvodu náhrady 
š'loody. Podl,e žalobcova přednesu učinHa žalovaná zcela bezdův·odně 
proti žalobci u stMního zastupitelstvi v P. trestní oznámeni pro čtyř
násobnou zpronevěru a II četnictva v K. pro zpronevěru motoc)Cklu, dále 
prý způsobila buď sama, nebo úmyslně trpěla, aby žalobce byl označen 
v souvis"osti se žalovanou stranou veřejně v novinách »M.« za podvod
níka. Na tOltO udání bylo proti žalobci zavedeno trestní řízení u okres
ního soudu v S., které se slmnčilo pravoplatným osvobozenim žalobce 
rozsudkem ze dne ll. července 1934 a rozsudkem krajského soudu v L. 
ze dne 19. řijna 1934. Tím zničila žalo,v"ná žalobci úplně }eho exis" 
tend, uškodÍlla mu na pověsti a cti a zkazila mu úvěr. Dom,;há se proto 
na žalované plného dos,tiurči!něnÍ, a to i,a zničení exi'Sten~e po oohu 
10 le't žádá žalobce roaně 12.000 Kč, za pokaženi úvěru, pověsti a cti 
požaduje pak žalobce immateriáliní škodu 80.000 Kč. Niž š í so u d y 
zamítly žal,obu, o' d va I a c i s o u d z těchto d ů vod ů: Nároku na 
náhradu škody 200.000 Kč s přisl. s'e žalobce domáhá proto, že mu 
žalovaná firma K. a R. J. v B. zpúsobi!'a škodu tím, že na něho bez
důvodně učinila trestní oznámení pro čtyřnásobnou zpwnevěru, pro 
zpronevěru motocyklu a dále, že buď sama způsobila, nebo úmyslně 
tppěla, aby žalobce byl označen v souvislO!sH s žalov,anou v »M.« no
vinách, tedy veřejně za podvodníka. Tomu nároku nebylo právem vy
ho'Věno, neboť jde o náwk na ná!hradw škody 'ex deHclo, žalovanou však 
je lirma K. a R. J. v B., která je veřejnou společností a jež proto ne
může bý:ti podmětem trestného činu, nýbrž tím mů~e býti jen osoba 
lysioká. 

Ne j v y Š š i s o u d ulohl odvolacímu soudu další .iednání a nové 
rozhodnuti. 

\ 
I 
I 
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Důvody: 

Odvolací soud nevyhověl žalobn! žá!dosti co do částky 200.000 Kč 
požadov"né z důvodu náhrady škody jen proto, že jde o nárok 
illI náhradu škody z nedo'voJeného činu (ex delicto) a te žalova
nou jest fiirma K. a R. J., která je V'eřejnou společnosti a jež 
prý pmto nemůže býti podmětem trelstného, činu, nýbrž jen osoba 
lysická. Tento prá1nni názor odlvolacího soudu nelze však schváliti. 
Podle stálého rozhGdo'vání nejvyššiho soudu odpovídaji hromadné 
osoby při závazku z náhrady škody za své representanty, t. j. za osoby, 
jež JSGU podle jejího útvaru, podle zákona nebo stanov povolány k je
jímu řízení nebo. zastupováni bezpodmíll1e'čné, a za pomGoníky stejně 
jako 'Osoby přirozené. Pro stručnost se odkazuje j;en k mzh. Č. 4240, 
2288, 1076 a 1'. Sb. n. s. V souzené věci nebylo namítáno, že žalovariá 
firma neni za trestní oznámeni a tvrzené ublížení na cti žalobci odpo
vědna, ježto. jde o trestné ČÍlny, a zvláště nebylo namítáno, že činy, 
o kteréž jde, ll'ebylly ~páchánys'PQlleaniky, anebo. jedním ze spo
lečniků firmy, anebo úřednikem oprávněným za firmu jednati. Odvolací 
soucl vsunuje proto do 'sporu procesní látku, která ani nebyla na pře
třes přived,ena žádnou ze stran, ned'bai'e tuho, že se takový postup příčí 
pwi'eclnaci zásadě, již je ovlácláno civilní soudni řizeni, a mimo' to je 
právní názor odvolacího SGudu též mylný. (Viz též Kom. k obchod. 
zák. od Svauba-Plska k čl. 114 pod § 5.) Vycházeůle z mylného nazírání 
na věc neobíral se však odvolací soud uplatňovanými odV'olacimi dů
vody, neučinil pGtřebná skutková zjištění a vůbecnevyřidill odvoláni 
(§ 503 Č. 2c. ř. s.). Věc neni prGto zralá! k rozhodinuti (§ 510 c. ř. s.). 

čis. 16597. 

Sllbil-li zaměstnavatel zaměs!:n3Jfici ve služební smlouvě, sjednané 
s doložkou o nesoutěženi, odměnu za to, že nebude určitou d'Obu po 
rozvázáni pracovního poměru vyvíjeti konkurenčni činnost, náleži před
časně a bezdůvodně propuštěnému zaměstnanci řečená 'Odměna v e dle 
nároku na náhradu škody za předčasné a be2ldůvodné propuštěni. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1937, Rv II 749;37.) 

Podle služební smlouvy z 5. července 1926, s'j'eclnané mezi žalovanou 
firmou a žalobcem, byla ujednána úmluva 'O nesollltěžení na dobu dvou 
let v Německu a v Českoslove,nsku, a žalov,"ná se zavázala platiti ža
lobciodškodné za konkurenčni zákaz ve výši posledniho měsičního 
platu, t. j. 1.9.86 RM. Dotčená částka se měJ;a poměrně snižiti o ty částky, 
které hy si žalobce vydělal v Něme<lku a Československé republke. Ža
lobce nevyvinul v uvedený:ch státech žádnou výdělečnou činnGst a n'e
měl tam vůbec žádných příjmů. Ježto byl žalovanou bezdůvodně p'řed~ 
časně propuštěn, domáhá se žalobce ve spojených žalobách Cpr 3/37, 
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Cpr 14/36, Cpr 25/36 'nároku na odškodné za nesoutěžení za dobu <Xl 
1. dubna 1935 do června 1936 v úhrnné výši 29:790 RM. Tento nárok 
však žalobce za spom odů,vodnil jako nárok na ujednané odškodné za 
15 měsků zbývajících z dvouleté doby sjednané ve smluv,ené doložce 
o nesoutěžení, pokud nebyly uplatňov<Ímy žalobami Cpr ,36/34 a Cpr 
15/35, kde šlo o dobu od I. července 1934 do 3 I. března 1935 v nichž 
mu bylo přiznáno, 17.874 RM, takže mu za dobu zbý'vajicích 15 měsíců, 
t. J. ad! I. dubna 1935 dO' 30. června 1936 náleží zbytek nároků vymá
haných ža,lobami Cpr 3/37, Cpr 14/36 a Cpr 25/36 v čás.tee 29.790 RM, 
a to bud' z důvodu ,odškodnění nebo z důvodu úplného odškodnění za 
neoprá\Oněné propwštění. Proti žalobě namítla žal,ovaná, že žalobce má 
podle konkurenční doložky nárok ·na náhradu 1.986 RM měsíčně jen 
do 17. července 1935, nikoliv do 30. června 1936. S a udp r v é s t o
I i ce vyhověl žalobě jen co do čálstky 7.'047.10 RM, jiill'<l'k žal'Obu 
zamítl. O d'v o I a c í s o u d uz.nal podle žaloby i co do další částky 
22.752.912 RM. 

Ne j vy Š š í s o u· d nevyhověl dovolá!l1í a opravilI výrok .napade
ného rozsudku tak, že žalovaná jest povinna zapl'atiti žalobci 22.742.90 
RM s pří'sl. 

D ů vod y: 

Mlezi s-tra'nami není již sporu o tom, ž'e žal'obce byl dne 18. če'rvenoe 
1933 propuštěn ze služeb žalované firmy bez důleži,tého důvodu, že ža
lovaná firma ujednala se žalobcem úmluvu o nesoutěžení na dobu dvou 
let a že se zavázala mu platiti v karenční době za konkurenční zá:kaz 
odškodné ve výši posledního měsíčního platu, t. j. 1.986 RM měsíčně 
a že nenastaly podmínky smluvené pro snížení tohoto odškodného 
z důvodů jinaké výdělečné činno,sti žalobcovy v Německu anebo v čes
ko,sllOv€nské repubJ.i:ce. Dále není sporu o tom, že žall obci, který vedl 
se žalova:nou firmau již řadu sporů, byly pravoplatně přisouzeny tyto 
nároky: 

1. ve sporu Opr 49/33 okresního soudu ve S. O., oddělení pro pra
covní spory, rozsudkem prvého soudu ze dne 30. srpna 1930, Opr 49/ 
33-5, potvrzeným opravnými stolicemi, částka 23.832 RM s pří.sluš"n
slvím z důvodu náhrady škody podle § 29 zá,kona o ,ob ch-. pomoc. jako 
ušlý mu plat 1'.986 RM měsíčně za čas až clo ukončení pracovníh0 
poměru uplynutím ujedna:né lhůty výpov"dní, která s'e skončila dnem 
30. čer\Ona 1934; 

2. ve sporu Cpr 36/34 téhož okresního soudu, oddělení pro sp.ory 
pracovní, mz!suJdkem ze dne 30. snpn:a 19'35, Cpr 36/34-16, potvrzeným 
opravnými stolicemi, částka 17.674 RM z důvodu odškodného podle 
doložky za nemutěžel1Jí za dobu od 1. července 1934 do 30. 'března 1935. 

V ny:nější'm sporu SIB -dom"há ž.al'Oboe v žalobě částky 11.916 RM 
s příslušenstvím jako smluvního nároku (odškodné) z doložky o nesou
těžení, po,čínajíc měsícem duhnem 1935, čítaje v to měsíc září 1935 (mě
síčně 1.986 RM), a ve .spojených sporech Cpr 14/36 a Cpr 25/36 se 
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dom"hal odškodn&ho z téhož důvodu za měsíce řijen 1935 a následující, 
čítaje v to měsíc brezen 1936 (úh:rnem 11.916 RM s příslušenstvím) 
a za mGsíce duben, květen a oe'rven 1936 (úhrnem 5.958 RM s příslu
šenstvím). Úhrnem žádal tedy 29.790 RM s příslušenstvím. 

Rozsudkem okresního soudu ve S. O., oddělení pro spory pracovOl, 
ze dn'e 23. února 1937, Cpr 3/37-5 byla žalobci pravoplatně přiznána 
čá,stka 7.047.10 RM s příslušenstvím 1'ako odškodné za závazek o ne
soutěžení za dobu do 17. če'rvence 193·5, kdežto další žádost žalobní, 
týkajíd sečás,tky 22.742.90 RM, hylw zamHnu'!a. 

Za sporu uvecll žalobce, že požaduje zažalov"noučástku celkem 
29.790 RM jako odškodné za nesou<těžení ve zbývajídch 15 měsíci ch 
smlu<vené karenční dvouleté Ihllty a vypočítává svoje nároky proti žalo
vané firmě, že mu toUž příslušel: 

a) nárok z důvodu n"hrady škody pro předča,sn'é zrušení služebního 
poměru, totiž plat do vypršeni smluvené lhůty výpověd-ní (t. j. do 30. 
června 1934) 23.832 RM, b) nárok z důvodu olC!š,l<odného totiž smlu
v,,,,,á č~s'tka 1986 RM měsíčně za I<ara:noní dvoul'eté lhůty 47.664 RM, 
tudíž celkem 71.496 RM. Poté bylo mu přiznán'o,; ad a) ve sporu Cpr 
49/33 celá požadovaná částk,a 23.832 RM, ad b) \Ce sporu Opr 36/34 
částka 17.874 'RM, dohromady 41.706 RM, takže zbývá 29.790 RM, 
ji.cM se domáhá v nynějším sporu. Na tuto částku přis·oudil žalobci 
prvý soud již prav'Opl:atně 7.047.10 RM, zbývá tedy 22.742.90 RM, 
o kteroužto částkU' jde ještě v dovolání. Poněvadž se tedy žalobce již 
nedomáhá odškodného z doložky o nesoutěžení za určité, přesně vy
tčené měsíce, nýbrž za zbytek karell1ční dvouleté lhůty a ho.ře1'ší vý
počet souhlasí s přednesem stran, je tento výpočet sprá"ný a z něho 
plyne i důvodnost žalobního nMoku, ať se již brenční lhůta počítá 
ode dne zmšení služebního poměru propuštěním (t. j. ode dne 18. čer
vence 19,33 do 17. července 1935), či ode dlne, kterého by byl skončil 
sl'U!žební poměr při výpovědi p'odTe sml'OU'vy dané (t. j. od 1. července 
1934 do konce června 1936). Není tudí'ž třeba v souzeném sporu za
bývati se spornou otázkou, od kterého dne se počala dotčená karenčf'í 
IM,ta a neni dův,odná výtka kusGstiřízení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.), že ne
byly provedeny důkazy výslechem stran o tom, zda a co bylo v této 
j)řičině umlu'Veno. Připománá s,e ještě, že to, co bylo žalobci pravo
platně přiznáno z důvodu náhrady škody pro por u š e n í s m I G U V Y 
[ad a}], nemůže býti zapo:Čftáno jako částečné plnění ze smlouvy [n,a 
nárok z doložky o nesoutěženi, t. j. na n á r o k a cl b) J. Zal'Úvaná 
firma propustivši žalobce ze služby dne 18. července 1933 bez důleži
tého důvodu, byla mu z tohoto právního dúvodu povinna zaplatiti slll.žmé 
za dobu< až do uKončení smluvené lhůty výpověď-ní a nebylo, třeba, aby 
žalobce dokázal, že a v jaké míře byl tímto propuštěním skutečně po
škozeln (§ 29 zák. Č. 20/1910 ř. z.), a žalobcův nárok dospěl tedy proti 
žalované firmě na zaplacení částky 23.832 RM (přisouzených ve sporu 
Cpr 49/33) d·nem 18. července 1933. Kdyby nebyla ujedln"na doložka 
o nesoutěžení, nemohla by se žalovaná firma, počínajíc tímto dnem, 
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domáhati na žalobci, aby se zdržel konkurenčni činnosti, ježto jeho slu
žebni poměr byl zaměstnava,telkou' samou rozvázán' a již ne,trvaL ža
lovaná lirma si však zvláštni smlouvou zamčila, že se ž<lJlobce zdrží 
konkurenční činnosti po dobu, dvou roků, a je proto povinna plátitl smlu
venDU odměnu za toto zdržení se obchodni činnosti se strany žalobcovy 
z této zvláštní smlouvy, nehledíc na závazky, které ji postíhuaí ze li I u' 
že b ní smlouvy pta její porušení. Posuzuje-li se věc s tohoto hlediska, 
není mylný výrok odvolacího soudu (§ 503 Č, 4 c. ř. s.), ač neJ,ze úplně 
schváliti jeho ,rozsudečné důvody. 

Prvý sDud vyh.ověv částečně žalobě, vypočetl zbytek zažalované 
pohledávky mylně (početní chybou) částkou 22.752.90 RM místo 
správně 886.90 RM. Tutéž chybll' učinil i odvolací soud ve svém r.oz
sudku, jímž vyhověl odvolání. Bylo tudíž opraviti tuto chybu podle 
§ 419, p.os!. odst., c. ř. s. 

čís. 16598. 

Správce zabaveného majetku politické strany, jejíž činnost byla za
stavena nebo která byla rozpuštěna, ustanovený příslušným okresním 
úřadem k úkonilm vytčeným v § 6 vlád. Dař. č. 202/1933 Sb. z. a n., 
není oprávněn k vedeni sporu, týkajících se realisace zabaveného ma
jetku, třebas k tomu byl uvedeným úřadem zmocněn. 

(Rozh. ze dne 23. pmsince 1937, Rv I 1839/36.) 

Srov. rozh. Č. 15578 Sb. n. s. 

Žalobce Dr. Karel L., advo,kát v D., se na žalovaném domáhá za
placeilIí 3.166 Kč 90 h s .přís!. za inserečné, odvolávaie se n'a příkaz 
daný mu okresním úřadem v D., který jej ustamovil správcem zabave
ného jmění bývalého časopisu »N.«. Proti žalobě namítl žalovaný pře
devším nedostatek akHvního oprávnění žalujícího správce ke sporu, 
uváděje, že okresní úřad v D. není oprávněn po'věřiti žalobce k podání 
žaloby, ježto jmění časopisU! »N.« připadlo státu. I kdyby však byl 
k tomu oprávněn, nemůže žalobce žalovati vlastním jménem. S o II cl 
P r v é st ol ic e U'mal podle žaloby a uvedl v otázce, o niž jde, v d u
vod ech: Z §§ 15 a 19 zák. č. 201/1933 Sb. z. a n. jas,ně vyplývá, 
že teprve zbytek čistého jmění, zbylého po likvidaci, připadne státu. 
Jde tu o jakýsi trest, taM jaloo jej má úkon ,na ochranu republiky. Pří
čilo by se úmyslu zákonodárce, aby majetek korporace, která byla roz
puštěna, připadl bez předohozí likvidace s,tátu. Vždyť by stát tehdy, 
kdyby ono jmění bylo předluženo, ručil podle § 1409 obč. zák. věřitelům. 
Podl,e § 5 vlád. nař. Č. 202/1933 Sb. z. a n. spravuje zabavený majetek 
rozpuštěné strany okres'ní úřad resp. jím jmenovaný správce, jest tU'díž 
také okresní úřad zmocněn dáti příkaz k žalobě, nebof k správě zaba
veného majetku patří i vymáhání pohledávek a oprávnění okresního 
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úřadu k zmocnění k zažalování pohledávek ply,ne přimo ze zákona 
Č. 201/1933 Sb. z. a n. Jak jíž shora řeč<Olw, připadá teprve likvidační 
přebytek státu, ježto však v souzeném případě není dosud likvidace 
skončena, n'epřipadlo jmění ještě státu, ta,kže jej ani nemůže zastupovatJ 
finanční prokuratu,ra. Podle názoru soudu jest žalobce akti"ně oprávněn 
k soU'zenému sporu í hl'edic na to, že z celého obsahu žaloby jest pa
trno, že žaluje j'ako okresním úřadem u'stanovený sp;ávce jměni' roz
puštěného časopisU' »N.«. Jako může správce konkll'fsm podstaty pohle
dá'vky zažalovati vlastním· jménem, může to obdobně učinHi i správce 
likvidační podstaty, neb'Ůť uži,tí obdoby nasvMčuje i to, že za správc: 
likvidační podstaty má býli zpravidla určena osoba ze seznamu spraveu 
konkursní podstaty (§ 3 řeč. vlád. nař.). Od v o' I a c í s o u' d potvrdIl 
napadený rozsudek. D ů v od y: Odvolatel vytýká především zmateč
n'Ůst podle § 477č. 5 c. ř. s., kterou vidí v tom, že žalobcem neměl 
býti ustanovený správce Dr. L., nýbrž če'skos],ovenský stát, a že t~i1 
měl býti zast'Ůupen finanční pTokuraturou, a z toho odvolatel dov:zuje: 
že žalující strana nebyla fádně ve sporu zastoupena. Vytka zmalecn'OsÍl 
není důvodná, neboť ž.alobcem jest Dr. L. jako správce jmění bývalého 
časopisu »N.«, a to jako správce ustanovený okresním úřadem v D., 
kterému uved,ený úřad dal dne 28. srpna 19'35 příkaz k vymáhání po
h!.edávek. Když tedy Dr. Karel L. vystupoval ve sporu jako stran'a a 
když byl.při úkonech, které sám nekonal, řádně zastoupen, nelze s úspě
chem uplathovati zmatečno,st podle § 477 Č. 5 c. ř. s. Otázku, zda byl 
Dr. Karel L. oprávněn žalovati j1ťko úřadem ustanovený správce 
zabaveného majetku, nebylo řešiti oS hledi'ska zmatečnositi, nýbrž 
s hJ!ediska <lJktivní I'egitimace. V té příčině jest uvažovati, zdla . ne
měl býti ž<lJlobcem českosl'OvEmský stát a zda by v tom případě 
musi,] býti žaolující, stát zastoupen finanční pr'Ůkuraturou. Nenl 
sporu 'O tom, že m<l'j'et,ek bý'valého časopisu »N.« byl vyhláškou 
okresního úřadu v D. zabaven' podl'e § 1 vlád. nař. Č. 202/1933 Sb. z. 
a n. Soud prvé slolice správně uvedl, že se na zabavení majetku i na 
jeho likvidaci a na vymožení pohledávek bývalého časopisu »N.« vz,la
hují předpisy zák. č. 2'01/1933 a vlád. nař. Č. 2'02/1933 Sb. z. a n. podle 
§ 13 z{!k. č. 201/1933 Sb. z. a n. může zabavený majetek poHtické 
·strany, jejíž činnost byla zastavena, býti podroben likvidaci a Ukvidátoři 
jsou jmenováni úřadem, který určuJe jejich práva a p'Ůvinnosti, a te
prve čisté jmění, jež po likvidaci zbude, propadne ve prospěch státu 
(§ 19 uved. zák.). Podle § 5 řeč. vlád. nař. spravuje zabavený majetek 
'p'Ůlitické strany .okresní úřad, nebo způsobilá osoba, kterou okresní 
úřad za správce ustanovL Poněvadž tedy likvidace majetku bývaléh ') 
časopisu »N.« není ď,eště skončena, nenáleží zažalovaná pohJ.edávka 
česko'slovenskému státu, nýbrž rozpuštěné straně, a když tedy Dr. Karel 
L. jako okresním úřadem ustanovený .správce tohoto majetku podle pří
kazů daných mu okresním úřadem, aby vymwhal pohledávky rozpuštěné 
strany, podal v dotčené vlastno,sti (funkci) žalobu, není námitka nedo~ 
sta'tku akUvního oprávnění odúvodněna. Podání žaloby a zastupovanl 
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,před soudem náleži k obvy:klé správě maj,,~ku a podle § 6 v'lád. nař. 
Č. 202/19:J3 Sb. z. a n. je právě správci uložena veškerá péče, které 
takváto správa majetku vyžaduje, a správce odpovídá za majetkové 
újmy, které vy vzešly zanedbáJním této péče. Pokud odvolatel srovnává 
vymáhání pohledávek rozpuštěné strany s t. zv. »kaducitoll'«, přehlíží, 
že teprve po Iikvi'daci připadne čiMý přebytek státu, a nejde ,nepochybně 
tudíž dosud ani o jmění státu, ani o jiné jmění postavené na roveň stát
nímu jmění. Proto správně posoudil soud prvé stolice otázku aktivní 
legitimace zákonného zastoupení. Taktéž prvý soud správně a vý
stižně odůvodnil svůj názor odkazem na to, že jako v konkursním řízenf 
není potřebí, aby kOrlkursní správce předkl"dal pl,noIJ moc, když žaluje 
jménem ko,nkursní podstaty, nepotřeboval ani žalobce ještě zvlášť před
klád«ti plnou moc O tom, že byl ustanove.n okres-nim úřadem k prove
dení likvidace majetku bývalého časopisu »N.«, ježto to nebylo aní 
sporné. 

N c j vy Š š í s o u d zamítl žalobu, 

Důvody: 

Podle § 5 vlád. nař. ze dne 3. listopadu 1933, Č. 202, kterým se po
dle § 12, odst. .3, a § 14 zák. ze dne 25. října 1933, Č. 201 Sb. z. a n. 
vydá'1ají podrobné předpisy o zabavení, úschově a správě majetku po
Iitkkých stran, jejichž čimmost byla zastavem nebo jež byly rozpuště-ny, 
a o opatřeních, aby tento majetek ·neunikl zabavení, - spravuje ma
jetek politické stramy, j.ejíž činno'st byla zasta'1ena nebo která byla rOZ
puštěna, okresní úřad, 'I jehož obvodu se majetek ten na'cházÍ. Okresn! 
úřad může vš'ak také Ulstano'vi,ti způ,sobiloUl osobu správcem tohoto ma
j'etku nebo jeho části, a to zpravidlla z o,sob, zapsaných do sel)!l~mu 
správců konkursní podstaty a správců vyrovnacích. 
Podle § 6 řečeného vlád-ního ,nařízení je správce zabOlv,eného majetku 
pO'finen zjistiti stav m:.jetku, spcavovati jej podle pokynů da,ných okres
nim úřadem a vydávati o správě zevrubný účet. Správce jest povinen 
užíti péče, kteroU' vyžaduje předmět správy, a odpO'1í'dá za majetkovou 
újmu, která by vzešla ze ",nedbání povinnosti mu uložených., 

Nejvyšší soud vyslovil již v rozhodm,tí Č. 15578 Sb. n. s., že obsah 
naposledy dotčeného- předpisu není tak zcela určitý, aby bylo z něho 
beze '1šech pochybnosti možno usouditi, že dotčené vládní nařízení za
mýšl'elo dáti správci zabaveného mOlj'etku stejné procesní postavení, 
jaké náleží správci konkursní podst:.ty podle §§ 79, 81 konk. ř., kte
rážlo us.tOlno'fení záJkona majl předpisy Ulrčitější a pvdrol:>nější. Ani ob
dobné užiti těchto předpisů konkursního řádu na sOllzený případ není 
na místě, ježto podle spisú -nejde zatím ještě Olni o liik'1idaci zabave
ného majetku podle §§ 13 a 15, odst. 1, zák. Č. 201/1933 Sb. z. a n., 
a žalobce také nebyl, úřadem ustanoven nebo schválen jako- liik'1idátor, 
nýbrž jde jen o' zjíštěllí a za,tímní správu toholo majetku, tedy o úkony 
rázu ,spíše hospodářského než právního, a to podle pokynů daných 
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okresn,ím úřadem žalobcí jako správci zabaveného majetku bývalého 
časopisu »N.«. Jde tu sice o samo.statnou podstatu majetkovou, z niž 
však přebytek má podle § 19 uved. zák. připadnouti státu. Z toho plyne, 
že tu jde o zájmy státu. Z toho. ,plyne, že tu jde o zájmy státu, které 
se již ned.otýkají politické strany, jejíž činnost byla zastavena nebo 
která byla rozpuŠ'těna, nýbrž po případěo,sob třetích, a tyto zájmy 
musí býti vypořádány mezi těmito o'sobamí, a státem. 

U'1edený § 6 řečeného vládního 'nařízeni neposkytuje tudíž dosta
tečného podkladu pr'Ú to, aby správci zabaveného majetku mohlo býti 
přiznáno výhradné oprávněni k vedení sporů, které se týkají toho'lo 
mOljetku. Není ovšem překážek proti tomu, aby se správce na str:.ně 
Hn-anční prokuratury jako procesního ús!upce státu zúčastni! sporu 
jako její poradce. PrO mázor, že ve sporech, týkajících se zabaveného 
majetku, má vystupovati jako, prúcesní stmna stát a nikoliv správce 
onoho maj-etku, svědčí alespoň náznackem ustanovení § 4, odst. 2, do
tčeného vládního nařízení, že spory o vy!oulčení majetku ze zabavBní 
musí býtí provBdeny pořadem prá'1a pro t i stá t u, tedy nikoliv proti 
správci. 

Přizlfl'a'vše žalobci jako okresním úřadem ustanoven-ému správci za
baveného majetku bývalého časopisu »N.« aktivní legitimaci, neposou
dily tudíž nižší soudy věc po právní stránce správně. 

čís. 16599. 

Zcizítel motorO'1éhó vozidla mčí nabY\'ateli, jenž zaplatil zadrženou 
daň z motorových '1ozidel, '1áznoucí na motoro'1ém vozidle zákonným 
zástavnÚ11 právem (§ 21 zák. Č. 116/1927 Sb. z. a lL) již v době zci
zení, a to bez zřetele na to, zda nabY\'atel o nedoplatku '1ěděl, či nikoli. 

Na dotčený náhradní nárok se nevztahuje předpis § 933 obč. zák. 

(Ro,zh. ze dne 23. pmsínce 1937, Rv II 954/36.) 

Zalovaný František Z. prodal v červenci 1932 ža.lující hrmě Jo's'ef H. 
a spol. automobil zn. »Daiml;er BBnz« a při prodejí prohlásil vůči ža
lobkyni, že na prodaném vom ,neváznou, nároky t,řetích o,s,ob. Uvedené 
motorové vo'ziďlo koupi! žalovaný sám dne 17. května 1932 prostřed
nictvím Dr. W. H., advokáta v Č. T., z pozůstalosti po zemřelém Ha
nuši A. a obdržel od zpro,středkovatele potvrzeníokresníh'Ú úřadu 
v Č. T., že vůz je,st odhlášen z provozu a homě toho také potvrwní 
Dr. W. H. samého, že 'n'a automobilu, o nějž jde, ,rueváznoU' žádné ná
roky ani dOlně. Žalující firma prodala poté Iwupený awtomobi! v dubnu 
1933 Hrmě »Z.«. Dne' 22. září, 19134 byla pak platebním rozkaz'Bm fi
nančního inspektorá"u v N. B. ze dne 22. záři 1934 naposl'edy uvedené 
firmě »Z.« předepsána daň z moto'rových vozidel v částce 952 Kč 50 h. 
která vázla na prodaném V'ozid,J,e za dobu od 1. července 1931 do 
30. Června 19G2. Ježto pak firma »Z.«sama zaplatila dotčenou daň 
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l m?toifového vozidla, -na němž vázlo zákonné zástavní právo, a žalob
kyne byla odsouzena nahraditi jí zaplacenou daň, domáhá se žalující 
hrma Josef. H. a spoL, .na žalova:ném ~rantišku Z., k němuž přistoupil 
Dr. W. H. Jako v,~dleJ'sl InterVe!lJlen~, zalobou mimo jiné i zaplacení 
962 Kč 50 h s pnsL Soud prve stolice zamítl žalobu odvo-
I a c í s o u' d uznal podle žaloby. ' 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláním žalovaného a vedlejší.ho 
i·ntervenienta. 

o ů vod y: 

V souzeném případě není potřebí řešiti otázku na 'kterou 'kladou 
hlavní váhu obě dovolání, kdy žalobkyně zvěděla' o nároku finančního 
Inspektorátu v N. B. anebo firmy »Z.« v M. O. na zaplacení daně z mo
torového ~oúdla, jež žalobkyně koupila od žalovaného a prodala pak 
]menov.ane hnn:ě" a ::da je,st šestiměsíční' Ihůtu'§ 933 obč. zák. pro ža
lobk~mn domnely narok, ze 'správy vůči žalovanému počítati ode dne, 
kdy zalobkym byla dmucena žaloba firmy »ž.« C 28/35-1 na náhradu 
zaplacené da!ně 962 Kč 50 h, či až od vydáni rozsudku od~olacího soudu 
v r~zepři "'?ájené ,v oné žalobě, nebol' nMok žalobkyně, aby jí žalo
v~ny nahraďlI tu častku, kterou musila zaplatiti jmenované firmě jako 
nahmdu za zaplacenou daň, není vůbec 'ná~okem ze správy. 

Podle zjištění nižších, soud'ů šl'O o daň, pro kterou vázlo na moto
rovém vo,zidle podle § 21 zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. zákonné zástavní 
prá\'o'. joe proto žalobkynin shora urvedený náhradní nárok po,suZú'vati 
podl~e ust~nov"ní druhé věty § 928 obč. zák., podle něhož odpovídá 
z~lzltel vzdy za dluhy a n,edoplatky, které váznoU! na zci·zené věci. 
Zako~n ~u má na mysli dluhy a nedoplatky, které tu. již byly v době 
uza~rem sml-ouvy a které měl zaplatiti zcizitel, a.niž i'e však ještě za- . 
plalil. Za t~k?,veto. Itedloplatk~ ~dpo'vídá zcizitel v ž d' y, tedy i když 
nabyvatel veel {) ltIch mohl vedeb nebo. dokonce věděl. Z dotčeného 
usta'novení plyne, že joe zcizitel povinen nahrad!iti nabyvateli toeo na
byvatel sáJm zaplati! na dluzích nebo nedoplatcích, vácznoucích' na v.ěci 
za dobll' před zcizením. 

,Poněvad.ž je v souzeném případě 2Jjištěno, že žalobk)l1ní zaplaoená 
dan 962 Kč 50 h, váznoucí na motorovém vozidle, které koupila o.d ža
I~vaného v červenci 1932 a které pak v dubnu 1933 prodala fírmě »Z.«, 
tykala se doby od 1. července 1931 dle> 30. června 1932, tedy doby před 
uza\'řením kupní ,smlouvy mezi žalohkyní a žalovaným, šlo o dluh či 
n~d.oi~latek, ~a. který ,~~dle řečeného ustanovení § 928 obč. zák odpo
Vida zalovany Jako zCIZitel motomvého vozidla zatíženého onou daní a 
kt~rý je povinen nahraditi žalobkyni, když jej ona sama musila zapla
tl,tI podle pravopliatného ,rozsudku vyd1aného proti ní ve sporu C 28/35. 
Pro uplatnění tohoto zákonného- nároku neplatí však vllbec šestiměsíani 
lhůta § 933 obč. z"k., ježto není náro,k!em ze správy. Uznav, že je ža
lovaný povinen zapl'atiti žalobkyni uvedenou částku 962 Kč 50 hod. 
volací soud tudíž nepochybil. ' 

- Čís. 16600-
1729 

čís, 16600, 

Možno 5a poradom práva pred súdom, príslušným podl'a všeobec
ných pravidiel práva procesného, domáhať z dóvodu bez z á k 1 a d -
n é h o o b o h a ten i a na iinančnom eráre zaplatenia sumy, ktorú 
tento pre daňové dlhy daňového dlžníka zabavil z peňaz! u tohoto 
dlžníka najdených, ale mu nepatriacioh, a to aj ked' sa vlastn!k peňaz! 
už pred tým bezúspešne pokúsi! domOcť sa vrátenia peňaz! excindač
ným sporom podl'a § 357 zák, č. 76/1927 Sb. z, a n.*) 

(Rozh. z 2. d'ecembra 1937, Rv III 537/37.) 

Firma R. kúpila z Mad'a!rska oší'P'ané, ktoré - ešte než došly na 
určenú stamicu - predala d'a'l,ej Michalovi L. a spol. Firma R. povedla 
agenta T., aby v jej zastÚ!pení pr,evzal na železničnej st"nici v K. zá
sioell<uošípa!U'ýoh, vyoavil všetky formality, " zásielku' hned' odovzdal 
d'alším kupiteYom Michalovi L. a spo·l., od ktorých mal aj kúpn:u cenu 
zinkasovať a peniaze potom uložiť v bamke pre firmu R. - Jozef T. 
zaohoval sa poc!l'a príkazu a kúpnu cenu ocl Michala L. a spol. zinka
s'ovaL Na ceste do banky prisŤÚ!pili k Jozelovi T. oemí exekútori so 
strážnikom a pre daňo.vý nedoplatok Jozefa T. zabavili všelky peniaze, 
ktoré boly u neho, ledy a'j peniaze HDmy R. - Fkma R. podala proti 
tomuto zabaveniu odpor u bemého úradu v K. a ked'odpom nebolo 
vyhovené, excind"čnú žalobu, klorá oola pravopJ.atne zamielnutá.
Firma R. domáhala sa žaloboU! na linančnom e'ráre zaplatenia 40.650 Kč 
50 hal. .na tom základe, že finančný erár sa touto sumou bez z3:Í<1ladu 
obohatil na jej úkor žalujúcej ,strany. - Ža,lovaný fina:nčný erár vmiesol 
sporu prekážajúcu námietku neprípu;s.tnosti. poraciu práva podl!'a bodu 1. 
§ 180 Osp., leboodňatie peňazí stalo sa vo výkone verejnej moci, takže 
žaIoha pa!trí v smysle zálk. Č. 4/1918 Sb. z. ano pted, kraj ský súd v Pcahe. 

S ú cl p rve j s t o I i ce ,sporu prekážajúcu námietku zami'elol, lebo 
žalobný nárok nie i'e odvodlzovaný z verejinloprávneho pomeru, t. j. 
z toho, že o-rgán fi'nančnéhoBráru neprá\'om zabavil peniaze u JOle!a T., 
ale z toho, že zalbavil aj poo,j,aze, ktoré ,patrHy žalujúcej skane a ž.aJobn~' 
nárok na vrátenie protihodnoty týohto peňa·zí je nárokom súl@omno·
právn.ym. Vo veci sa!mej s'ÍlcI prvej stolice vyhovel žalobe po výšku 
39.863 Kč. 

O d vol a c í s ú d rozsudok súdu. prvoej sitolice v IP,odsta!e potvrdii'. 
Z d ovodiov: V zákone o priamych daniach č. 76/1927 Sb, z. a n. 
sú slce uvedené v §§ 356 a 357 jednak námi,etky dlžníka, jednak odipor 
i'ných osob pmti bem·ej exekúcii ako obrandl1;é pO'ostrieclky proti vymá
haniu d.aní, ale týmto nie je nijak vy].účené právo - žal,ujúcou stramou 
v žalobe uplatnené ~, zakladajúce sa na súkrol1l'noprávnyclí pravidlách 
bezz"klaclnéhoobohateni,a. Podl'a nMom oďvo'l'acíeho sMu nepre:káža 
uplatn"niu žaJobného nároku ani tá okolnosť, že pou'ži,tie opravného 

*) Porov.: Ú·r. sb. č. 2272, 2714, 3119, Sb. n. S. č. 12069. 
~villlf rozhodnuti XIX. 109 
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pmstriedlku podra § 357 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n. neviec!lo k cie!'u. 
Obral1a o~,era~.uca sa o ustanovenie §357 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n. 
je obrannym pfG'stnedkom uplatňujúcim právo na p r edm e t bernou 
e~ekuclOu postrhnutf, t. i: uplatňuje právo, ktoré nedovoJ'uje, aby exe
~ucla bola ~yko~an~; Nejde am o ve,c rozsúdenú, lebo v ,spore podl'a 
s 357, CIt. zak. zalujuca s'tr"na uplatnovala len svoje vlastnícke právo 
(s neuspechom) a teraz žalobou. platňuje 'nárok z bezzákladného obo
hatema, neŽÍ!adajúc vydanie ve c i (bamkovák), ale vycla'l1ie pro t i
hod not y toho, čo zi,skala žalovanást.rama vykonom exekúcie z ma
jetku žalujúcej strany. Čo do bezzákl'adnosti námietky veci rozsúdenei 
o?kazuje odvolací súd na podstatný rozdi,el základov žaloby (vla'st: 
lllckeU! podll'~ ~ 357 dt. zák o priamych daniach a žaloby, o ktOfú 
teraz Ide, t. j. zaloby z bezzáklwdného obohatenia. Po,dll'a ustanovenia 
§ 411 Osp. rozsudok vy""es'ený v merite vecista'l1e sa pravoplatným len 
potlal', poha,l' rozhodo,l o právo v žalohe Ulplatnenom. Pred'Pokl.adom 
pre úspešnosť -náJmietky ve-ci rozsúd1enej ,& pOiUlkazom ;na mateifiálnu 
pra'"0'Platnosť vynes,ené-ho rozsudku je, že v novom spore tak čo do 
oS?b ako i čo do ved samej je úplna totožnosf. Tejto v konkrélnom 
p~Ipade č? clo veci niet. Máme namieta žalovwná strana, že na jej s,tr"ne 
m,et bezzakladneho obO'hatenia. Žalova,ná vraj do.sta,Ia llen to., 'll" ČO mala 
~'arok p~dJ'a ,pravo:platných a vykonaleI'ných 11Ozhodnutí finančných 
ufa'd:o~ .. Za'l~ju~a stra'?:a~ vš~k noeza'Piefa. pohll'a-d'ávku žaIo,val1'ej .strany 
protI jej danovemu dlzmko,vI JmefoVl T. V SÚdelllOm prípade je n"do
b~drl'Ut~e 8'0 strany verileYa, (ža,lo'v'wnej s,trany) beZ'dlo'vodlnjémpreto, že 
Slce ma nMok proti sv'o~mu dlžnikovi" pro,ti ktmému exekúciu vi,edoI 
al,e nemá ,~.ámk proti os'obe tretej (žal'Ujúcej strane), z majetku' ktore] 
~a wsp'Oko] ,,1, ,podržal a drží ted'y majetok, tretej osobe neprá'vom od
n~tý. vVeritell' ,m?že vieslť 'oprávnente exekúciu len 'Ha· majet'Ok rdlžníka, 
me ~sak na ma]'etok tretích o'sob a ked' eD<ekúcÍou, za,sdabne majetok 
tretej osoby, stwne se tlak 'neprávom, bez prá'vmebo dovodu, sine causa. 

Na j vy Š š i s úd dovolaCÍiu ži,,,d:o,g,ť z:amie-tol. 

Z cIovodov: 

Otázky, ktoré boly v s:úclenom prípade pmcllož'ené dloV'olademu súdu 
k rozhodnrutiu, totiž: či mož:no sa na filHalnčnom eráru dlO'máhať z d6-
v~d:~ be'Zzák~adn.ého obohalenÍ'e náJh,ady toho, čo bo,lo v bemej exe
kuclll: prO' dlanove. n:edop'l:a~ky d,lžnilka. :neprávom vydobyté z mwjetku 
lretej O'~ob~, hOCI predc'há:dzal už bezúspešný e,xcindiačný spor podTa 
§ 357 zaJk. c', 76/1~'~7 Sb. z. a n.; a či upla'tňova'nie tohotO' nároku palrí 
~a porad! prava clvdlného, rozriešil Najvyšší súd v svojom rozhudnuti 
c. 12069 Sb. n. s. 

POIU'kaz, na. toto rozhodnutie je na, mi'este aj pre prípaJcly mzohodo
vane, v pra:""ej obla,s'ti Sloven'skej, nakol'ko malelfiáln,e prá'V'o v 'Otázke 
bezzakl·adneho obohat.ema na SIO'ven~ku platné je shodné s právom 

- čís. 16601 -
1731 

platným v západ'l1'ej prá,\Cnej ohla,sti právO' tak ako pravidlo čo do otázky 
pripustnosti poradu prá,va. 

Citov,aným rozhodnutím zauu'al Nejvyšší súd stanovisko: 
I. že možno' požadovať vrátenie toho, čo bolo plnené od počiatkl1 

bez d.6vodu, a'l'ebo čo neklo chce podržať bez dovodu, 

2. že toto právne pra.vidl'o pl'atí aj :keď ide o' plnenie z bem,ej exe
kúcie, ak ·na'sla'l:o uspokojen:ie finančného erám plnenim z majetku toho, 
kto pl.n'í,ť nemal, a tO' aj keď predchádzal bezúspešný exci'l1dwčný spor 
podi1'a § 357 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n., 

3. že uplatnenie tohoto. nároku ipatrí na porad práva súkromného. 

Cie:l'om stručnosti' odkazuje Najvyšši súd na dovody citovaného roz
hodnutia, ktoré celkom prHieha'jú na pripadi leraz rozhodbvan,ý a ináč 

aj na sprá"ne, stavU' veci a zákonu odpov'edajúoe do\Cody rozhodnutia 
odvo,lacieho súdu. 

čis. 16601. 

Ustanovenia zákona Č. 91/1918 Sb. z. a n. o osmihodinovej pracov
nejdobe nevzťahujú sa na stráŽfiikov obecnej policie. 

(Rozh. zo 17. decembra 1937, Rv IV 595/37.) 

Bývalý 'strážnik meslskeljl policie clomá:hal oSa žalobou na žalova:nom 
meste zapla·leni'a 7.127 Kč odmeny za práce pIez čas. 

O ba niž š i e s údy žalobu, zamioetly, o d vol a c í s ú d z týehlo 
d 'o v o cl o v. ŽWllObník odvolá,va sa na ustanovenia zákona č. 91/1918 
Sb. z. " 'll. Avšak tBllIto zákon nevzťahuje 'sa na mestských strážnikov, 
klorí vykonávajú verejnú fuukciu, lebo cit. zákon vypočitava všelkých 
zameslnancov, ktorí podHehajú jeho u,stano,"e'l1i"m, tak priemys'e'lní ro· 
boruíd, balllskí a lesní z,amestnanci atd'.,. aJe ni.e mestskí strážnki. 

Nehl'ad,i'ac však aj na 10 ž,aIobník nepožaduje za,plaJtenie odmeny za 
práce prez 'čas na tom zá,klade, žekon"l zvláštn'll prácu podl'a s:lttžeb
ného poriadllm vydaného ž'wlo'vaným mestom a že líeta práoe majú byť 
oclme:ne'l1'é pod!'a 10Mo .služ'ebného poriadku, ale len vo všeúbeonosti s'a 
zmíeňuje Ol tQlm, že prac'Oval 'viac než 8 hoctÍtn neuvádzajLlc nijak, v čom 
spočívala tá1to prác3J; ža'Ilobníik 'l,!:dal! len tn, že pa službe mUlse] sa zdržo
vať v ka'sámi, aby mohlOl byť pripadne pou'žitý k d'alšej službe, ale 
toto nemožno. pnklad'ať za prác'U pr,ez čas, tým meneJi, lebo žalohník za 
túto dobu neko'nal žkrdnu prácu. 

Na j v y Š š ís ú d d'o'V'ol:aciu žiwdlnsť zamieto,l, lebo nespozna'l zá,
konného dl6vodu, aby roz'Sudok od~olladeho súdu bol zmenený, účin
nosti zbavený aIebo "ozviazan.ý. (Viď. Úr. sb. Č. 2603 a Sb. n. s. Č. 5728, 
15143.) 

109' 
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tis. 16602. 

Firemný súd nie je oprávnený skúmať dóvodnosť námietok, ktoré 
učinilo ministerstvo vnútra podl'a § 2 vl. nar. č. 465/1920 proti zápisu 
spoločnosti s ručením obmedzeným, ani to, či trvajú mimoriadne po
mery spósobené vojnou v hospodárskom podnikaní v smysle cit. §u.*) 

(Rozll. z 18. decembra 1937, R IV 491/37.) 

Fir e mn Ý S úd z úradu nMiadi1, aby bo'la z firemného registra 
vytretá spoJočnust s mč. ohm., ktorá bob do registra zapísaná, hoci 
minis,ter,s,tv'o "nlÚtra podalo pro,ti jej zápisu včas námietky pocl!'a § 2 
vl. nar. č. 465/1920 Sb. z. a n. Rek u r zn Ý s ú d usnesende firemného 
súdu potwdi,1. 

Na j v y Š š Í s ú d 'rekmz spoloénos!i resp. spoločn,fknv zamietoL 

Rekmz ni'e je opodstMnený, leho fi'ferrrný súcl ni" je oprávnený, aby 
skúmal dóvodmosť námietok, ktoré poclalo' ministerstvo "nútra proti 
zápisu spolo-onosti s ruč. obm. pod!'a § 2 vl. nar. čts. 465/1920 Sb. 7, 

a n. (porov. Sb. n. s. Č. 871), práve' tak, ako neprislúcha súdu skúmať, 
či dosia,]' trvajú mimoriadne pomery spósobené "ojnou v hospoclá!rskom 
pod,mikaní (srov. mzh. Slb. n. s. č. 8339). 

Pretože vládne nariadeni'e čfs. 465/1920 Sb, z. a n. bolo vydané na 
zá!;Jade zákona čís. 337/1920 Sb. z. a n. a n,ebolo dosiaJ!' zrušené, re
lmrznoý súd nepo-mši'! zákon, ked' potvpcli1 usneserui'e s'Údu: prvej sloUce, 
ktorým bol z úradll' n<lJri.aJdený výmalz firmy, naka!'ko jej zápis odporoval 
závámému ulstanoveniu z«kona (§ 32 Mr. čís. 68.300/1914 I. M.). 

Zápis spolnčnosti ruemobol sa stať pravoplalným, Ikeď ministerstvo 
vnút,ra už predtým včas podalo proti zamýš!'aJnbmu zápi,su námietky. 

Poznamenáva s,a, že bolo rozhodnuté D rekurze, podanom a podpí
sa;lnlom sp'Dločníkmi v zamýšI'amej spoIočnos,ti s r. 'O. ako osobami fy
ziakými, l"bo ináč by bOlln treba rekurz ntlJestvujúcej spolločuoslti od
mietnlUť. 

čís. 16603. 

Nemožno sa poradom občianskeho sporu domáhať na okresnej ne
mocenskej poisťovni vrátenia prepiateneho poisfného. 

ZáWizky na zapiatenie poistného, ktoré sa zakládajú na ústnej do
hode uzavrenej medizi okresnou nemocenslrou poisťovňou a manželkou 

*) Por<W.: Sb. n. s. Č. 871, 8339. 
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zamestnavatel'a, podliehajú rovnako ako fonnábte platebné výmery 
okresnej nemocenskej poisfovne výlučne preskúmacej činnosti politic
kých úradov. * ) 

(Rozh. z 21. decembra 1937, R IV 336/37.) 

s ú d p rve j s t o I i c e námielku žaI'Ovanej okresnej nemocenskej 
poisťovne, že žalobný nMok nepatri na porad práva (§ 180 Č. 1 Osp.), 
zamietol. Rek u r z on Ý s ú d jeho usnes'eníe zmenil, noámi'etke vyhav"l 
a Sp!)f zas taviL 

N a j vy Š š i s ú cl rekurz ža,lobkyne zamíetoI. 

D ó vody: 

žalobkyně se na ža:lované okresní nemocenské pojišťovně domáhá 
vráceni 30.000 Kč v podsta'tě z toho důvud'u, že nemocenská pojišťovlla 
p-řipla tuto sumu na předepsaném pojistn'ém dv,akrát, jednou odl zaměst
navatelů, po druhé od žalobkyně, která jako manželka jedlOaho ze za
městnavatelů za pojistné ručí. Jde tedy o v,rácení přeplaceného poji'st
ného, ale vymá!há:ni takového přepllatku nenáleží podlle ustálené j,udi
k"tury (smvnej zvláště Sb. n. s. Č. 8658 a 11023) na ohčan,ský spor, 
neboť pojistné vyměřuje a vybírá nemocenská pojišťovna a do všech 
opatř'ení a rozhodnutí ,nemocenských pojišťoven, pokud, j:ako v souze
ném případě, nelze proti ,nim podati ža'lobu II rozhodčího nebo pojišťova
cího soudlu, lze si v Ý hra d ně stěžovati u politických úřadů (§§ 161, 
189 a 239 zákona o p'Oji'štění zaměstnanců, nyní ,č. 189/1934 Sb. z. a n.). 
Na nepři,slušnos,ti řádných s'Dudů nic memění, že žal'obní návrh ,nedo
máhá se zrušení nebo změny některého výměru žalované pojíšťovny, 
nýbrž přímo zaplacení uorčioté peněžité sumy, neboť požadované vrácení 
přepIatku vybraného bez zá!konného nároku jest jen rubem základní 
otázky, zda přeplatek t'll' jest, a to základní otázka neni proto v tnmlo 
spo'ru otázkou jen předurčující, nýbrž otázkou hkwní, o niž rozhod'nou!i 
přísluší úřadům politickým. Nezá'leží na tom, že vrácení přeplatku se 
nedomáhá zaměstnav"tel, nýbrž žalobkyně jaku zákonná mčiie.lka, n'eboť 
i jeji ručení za pOljlilstné bylo upila,tněno a vysloveno platebním výměrem 
okresní nemooen,ské pojiošfovny a př,ezkoumimo po'l'itickými úřady a 
nejvyšším správm-i:ffi soudem. Konečně nemění 'na výlučné pří.slušnosti 
politi,ckých úřwd'ů k rozhodn'Ultí o žalobním nároku nic ani skutečnost, 
že pl,atební pav'inmnslt ial'obkyně, jejimž splněním vzníkl tvrzený pře
platek, nebyla vyslovena pOd},e formál'nkh předpisů zákona (§ 189) 
písemným výfněrem 'll'emocenslké pojišťovny, nýbrž se souhlasem ža
lohkyně ústní dohodou (srov. ÚL sb.č. 850). Taková dohoda neoní 'sOll" 
krom:Olpráv'llÍ smllouvou, nebof nebyla uzavřena mezi rovnoprávnými 
podměty soukromých práva závazků. Nemocenská pojišťovna mohl" ji 

'c) Porov.: Úro sb. Č, 850, Sb. n. S. č. 16053. 
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uzavříti a Li'zavřela !j1en jwko nositelka a vykonavatelka vel eJne moci 
náhradou za formální úř,ední výměr, proto její pos'tup při t<lkové do
hodě a opatře,ní i rozhodnutí obsažená v takové dohodě podléhají 
stejl}ě ja'ko její formál,ní úřední výměry výhradně přezkumné činnosti 
polHkkých úřad,!. 

čís. 16604. 

I. čs. štát ako terajší vlastník bývalých coburgovských .vel'kostat
kov na Slovensku oprávnený je započítať si na štatutárne penzie za
mestnancov dóchodky patriace zamestnancom z p o v i n n é h o penzij
něho poistenia od Všeobecného penzijného ústavu podl'a § 69, odst. 2, 
vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n.*) 

ll. Pri vypočítaní sumy, ktorá podl'a druhej vety odst. 2 § 118 zák. 
č. 26/1929 Sb. z. a n. nemóže byť zamestnavaterom započítaná na jeho 
smluvné plnenie, treba rozlišovať medzi základným dóchodkom podľa 
starého penzijného zákona (vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n.) a drahotnými 
pridavkami vyplácanými za jeho platnosti len vtedy, keď to bolo smllt
vou a1ebo zvláštnym zák onom stanovené. 

III. Pomer, v ktorom si móže zameslnavatel' podl'a odst. 2 § 69 vL 
nar. Č. 16/1929 Sb. z. a n. započítať dóchodok z povinného poistenia 
zamestnancov na smluvné plnenie, rovná sa pomeru, v ktorom je úhrn 
poistných prémií zaplatených za celú poistnú dobu k úhrnu poistných 
prémií zaptatených zamestnavatel'om. 

(Ro'zh. z 21. decembra 1937, Rv lil 14/37.) 

Žalobník predniesol, že bol zamestnancom nawburgovských vel',ko~ 
statkoch na Slovensku a podll'a vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n. poďliehal 
povinnému penziglnému 'P0i,~teniu, ku ktorému bol riladne prihlásen}'. 
V r. 1928 prevzal tieto vel'kostatky prostrednktvom štátneho pozemko'
vého úmdu· žalovaný štát a prevzOJI aj žalohní'ka spulus ost"inými za
mesUn<lncalllli pri zachovaní kh do'saváclnych práv a povin'ností. Ku dňu 
I. ja,muára 1930 bol ž<llobník prelož,ený do výslužby a pri~nalmá mu bola 
v smysJ.e penzijmého štatútu coburgGvských zamestnancov penzia fočne 
6.824 Kč. Od I. apríla 1934 snížil mu žalovaný štát penziu s odvolaním 
sa na odst. 2 § 118 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n., že má právo započítať 
si na vyplácanú penziu dávky, ktmé ža:lobník poberáod Všeobecného 
penzijného Ílstavu, totiž 6.393 ~č 60 h roč.ne. Toto slllíženie však je 
neoprávnené, lebo §om 29 služebného štatútu coburgovských vd'ko
statkov a obežníkom správy veYkostatkov z 12. mája 1924 pris,Púbené 
bol'O zamestnamcom nes'krátené vyplácanie penzie bez zfetePa na ich 
prípadné nároky z penzijného poist,enia a aj keby ma,l ž<llovaný štát 
tvrdené právo, na zwpočítanie, platilo by len v obmedzení podl'a druhej 

') Porov.: Sb. n. s. Č. 1'5256. 

• 
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vety odst. 2 § 118 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n., najma neboly by započí
tatePné drahotné prídavky, ktoré žalobník pob-erá a ktmé z úhmného 
d6chodku 6.393 Kč 60 h či.nia 4.795 Kč; zwpočít"tel'nosť týchto dra
hotných príd:avkoch bolo by muselo byť zvlášť ,l/jednané. - ža'lobou 
domáhal s,a žal'Obník rozsudkového výroku, že žalo'vamý štát ,povmny 
je zaplatiť mu učinené srážky z jeho penzie a vyplácať mu ju v bu· 
dúcnosti neskrátene. 

S ú d p rve j s t O I i, c e ža,lobe vyhovel. O d vol a c í s ú d ,jeho 
rozsud:ok zmenil " žwlohu zamietol. Z d ú v od' o v: Pod.l'a shodného 
stanovilska strán ustanoveni'e odst. 2 § 118 zák. C. 26/1929 Sb. z. a n. 
a tam dto\Cané ustanovenie' odst. 2 § 69 starého, penzijného zwkona 
(vl. n,,,r. Č. 16/1923 Sb. z. a n.) plaHlo by pre žalobníka,keby jeho 
platnosf nebola vylúoená dohodou stú'n, leho žalobník už podra vlád. 
naf. č. 16/19'23 Sb. z. a n. podolieh:a'1 povínnému penzijnému poi·sleHlu. 
Treba preto n<ljprv zaoberať s,w 'Otázkou, či sw takato dohoda sta,la. 
Žalobník 'oclvoláva sa v tom smere na § 29 s,lužebného štatútucohur
govský'ch zamestlll<lnCOV; a'vŠOJk n,e'skrállené vyplácani", štatutámej penz!e 
bolo cit. §om vyslov'ené len na prípad, aksi z<lmes~n"nec sV'0Ju p"nzlU 
zabezpečil sám v'l<lstnými' v'kl,admi, tedy ten na prípad dobrovol'ného 
poi'sten;a a nie na p,ípad povinného, pois,tenia. Žalobník odvoláva sa 
tiet 0Ia' obežník správy veil'lmstatku z 12. máJja 1924, ktorý podíl'a jeho 
tvrdenia bol aj jemu dalný na vedomJ.e. Ale aj na tento obe~nfk sa ne~ 
právom odv'Oláva, lebo jednwk je nesporné, že obežník bol doručovany 
úradní'kom jednotlivce a ža,lobník jemu doručený exemplár preclložíť 
nemoh,ol, jednak z obsahu tohoto obež,níka plynlie, že lOím správa vel'ko
statku zaruči:la nezapočí,tate:l'nosť dl6chodku získaného penzijným poi'ste
ním na štatutá.rnu penziu len úrad:níikom poi'slený:m ou. penzijného ústavu 
dobrovo,l'ne, ni'e však úrad.níkom, ktOfí podlielh.aH povinnénlJu poi,steniu 
ako ž.a'lohník, klorý dňa I. janu"ra 1922 ešte nemal 55 mko'v. Aj keby 
tedy bol býval žalobníkovi spome:ll!lItý obežník doručený, bollO by sa 
tak sta,I.o bezod6vodl1e, l'ebo Gbežník 'Sa podl'a svojho ObB"hu na neho 
ani nemohol vzťahovať. - Za:počí'twlllie d6choclku poberwného žalobní
kom od Všeobecného pemijného ústavu na jeho štaclUltámu penziu je 
tedy prípustné a ide už ,len o to, v a'kej mi'ere. Podll'<l odst. 2 § 69 V'l"d. 
nar. č. 16/192.3 Sb. z. a n. zames'tmwatel' opráv1nený je na smluV'né 
p'lnenie z povinného poistenÍ'a v tom pomere, v ktomm pdspieva,l na 
mhradeni.e zákonných plnen'í. V súdienom prípade je nelsporné, ž'e až do 
konce roku 1928 phtila za ža.lobníka ce'l'é prí,spevky .penzijného pOlste
nia správa ve.I'ko,s,t"tku za svojho. Žwlobník ,sa síce s,n<lžil z v~po'vedi 
sveclka Ing. Fri.dricha B. vyvodiť, že sporá"a V'el'kostwtku, poskytnuvši'a 
túto výhodu svojim zames,tnancom na mieslo žiadaného zvýšenia ieh 
pl,atov, vl"stneo Helo prlspevky im plat zvýšila, tak že treba vec po" 
sudzovať tak, ako' by sí boH zamestna'Oci sami pl:atilí svoje penzijné 
príspevky. Taký výkl,ad j,e vš"k pfO'ti.smysel'ný, leho sl'ubom platiť pri
spevky za zamestna!llCOV poskytla správa vefkostatku z"mestlll~ncom 
práve l'e'O tútu výhodu, totiž že prevza,la za zamestnanco·v plateme ce-
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lých penzijných pri'spevkov; Z toho však l1'emožno vyvodiť pracvý c>pak 
ujednania, totiž že si od toho času platili zwmestnanci celé prí'spevkv 
sami. Pocl!'a ustanovení v,lácl. nar. č. 15/1'923 Sb. z. a n., platného až 
do 1. januára 1929, doked'y za žal10bníka celé penzijné pri'pevky pIa .. 
tila správa vel'kostatku, ža'llOv·aný štát opráV'nený je započítllJť si tedy 
na štatu,tárnu penziu žalobníka celý st"mbný d16chodok, ktorý pob-eral 
od Všeobecného pemíjného úst"vu. Treba ešte skúmať, ako je tomu 
teraz po vydaní nového pemijnéh'O zákona č .. 26/1929 Sb. z. a n. 
V ods!. 2 § 118 tohoto zá'kona je ustanov'ené, že právo zamestnav:wtel'a 
podi!'" od,s!. 2 § 69 dosavádneho zákona os-tácva ne{]i).tknuté, v dmhej 
vele tohoto odstavca je však U!stanove:né; že na smluvné pln,.,ni,e ne
možno započítať sumu, o ktorú d1óchodok z nárokov získalných do účin
nosti nOl'ého zákOtt1;a v)Omeraný podl'a § 177 tohoto zákoira prevyšuje 
v)Ómeru d1óchodku z tých istých nárokov podl'a dosavádueho záJkona, 
resp. úhm tohoto, dlÓchodku a draholn'ých prída~kocv, poki'aoJ' boly aj 
drahotné prídavky započítate1'né. Z prípj,su Vš'eobeoného pemíjného 
ústavu z 13. septembra 1935 vychádlza, že dochodok žalobníka -
6.393 Kč 60 h, - v)Omeraný pod1'a starého zákona spo,lu s drahotnými 
prídavkami je vyšší, než dóchodok vymeraný podl!'a § 177 nového' zá
kona, takže by ho10 možno pod!!'a toho z,,!p'Ůčítať žai1obníkovi na jeho 
smlu\"nú penziu ce1'ý j-eho starobný d6chodok, pravdaLŽe I'Bn pri rpred
poklade, že by aj drahotné príd:avky boly započítatelné. Žwlobník stojí 
sice na stanovilsllm, že ich zaJpočItatell,nosť muse1,a by byť zvl'ášť ujed
ma.ná, 60 s;a v srúden.om prípade nestalo, a že by pod!'a toho žaJl'O'laný 
:\tát pri najmenšom nemohol za,počítať si na smluvnú penzi,u Neto dra
hotné prída'V'ky, ktoré pod!'a sdellenia Všeobecné:h'O penziljrného ús'tavu 
čini", 4.795 Kč ročne. Avšak ani toto s1anovi·sko níe je s,právne. Pre 
pred,poklwd, že započltate!'no'sť drahotných prídacvkov je' závislá od 
ujednanía strán, neposkytuje to,tíž zákon žiadneho podlkl;adu. a treba 
preto' prijať názor, že v zákone spomenutá otázka z.apočíltatelnosti dra
hotn.ých pridlavkov, ktorej podmioenky irn-M zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. 
neurčulÍ'e, má sa posudzova,ť zase len pod!!'a wsbnovení § 69 vlád. nar. 
Č. i 5/1923 Sb, z. a .ll., ktorého podmienky nO'Vý záloon § 118 zársadne 
prtlvzal, tedy 1,en podl'a toh'Ů či zamestnavate!' prispiecval ZrO .svojho, na 
úhr<ldu aj draho.tných prídavrkov a v tom ktorom pomere. V tom smere 
jle však úslené sderlení.m Všeobeoného pemijného ústavu, že za žalob
nírka p],a,ulra spráJva ve:!'ko's'ta1ku poislné prémie podll'a Í'eh·o úhrnných 
služ'ebnýoh poútkov a že odvádzal'a podi1'a zák. č. 299/1921,485/1921, 
399/19122 a vlád. nar. č. 271/19124, 29/1926, 245/1926 a 186/1927 Sb. 
z. a n. v dohe od! 1. jalnuáraJ 1922 do 31. decembra 1927 celú kvótu 
na úhradlu drahotnlýoh prídavko,v' v pomere k pois,tnému odvád1zanému. 
za všetkých zame'stn<lJfl.cov v tom ktorom Isprávnom roku. Z toho však 
,)lynie, že oe·l'ý strarobný dlóchodiok žallobníkocv je započítatelný n" jeho 
štatutárnu pen'ziu. Žallobníkova štatutár.na penzi", činí, ako je nesp'omé, 
6.824 Kč ročne a po zapO'čítan,í sta;robného ,dochodku 6.393 Kč 60 h mal 
by ž"lovaný Mát pl'atiť žallobn.íkovi na jeho štatutárnUl penziu ročne 
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430 Kč 40 h, pretože mu všwk má srážať a'ko je nesporné aj 8 Kč me~ 
saóne ako pTÍ'spevok na nemo·censké podMenie, zbývalo by žalobníkovI 
z jeho štatutámej penúe len 334 Kč 4D h ročnre, tedy menej, arko ,mu 
pocti!'a nespomého udania ,trám ža'lovaný štát od 1. apríla 1934 vl'p];aca, 
totiž 396 Kč ročne. P,odll'a toho ža'lov'an'ý štM sráža ža,lobníkovi len 
t~rko, korko srážať j·e jeho právom a žaloba je bezzákl'aJdná. 

N a j v y Š š í s ú rl rozsuctiok odvolacieho súdlU rozviazwl a uložil, mu 
d'alšile po,j:e:dnávanie a nové rrQZihodnurti!e. 

Dóvody: 

Správně vystihl' odvo']ací soud! smys'l ustanovení § 29 služebního sta
tutu cobu'rgského velkost"tku truk, že, opwtřícH si, zamě'stna,nec velko
statkur ze svých vllas,tních prostředků sám za~p~třovací . - star?bní ,_o 

důchod, nedotýká se tento duch od, pense patn~l mu z ]Ieh-o slluzehOlho 
pom-ěru na velkos'ta'tku; tato ZÚlsltane mUl nezk,racena. 

Mylným výkladem tohoto ustall10vení sn,a~i s~ dovolací, žá90st roz
šířiti je í na případ, když zaměstnanCI byl prrznan star,ohOl duch?d .od 
Všeobecného pensijního úSltavu na záJkladě p o v ln ne h o peO's'I]~Ih? 
pojištění a pojišťovací příSlpě.vky nepk!lÍ'l' zaměs,tnanec ze. svéh~'.,nlbrz 
potatil je za něhO' j~ho zaméstrnavat'e}, ne~oť, tímto r:ovmnym, ,p~]Istemm 
ami si neOlp3Jtřil zamě:SlÍna:nlt'c zaopa\trov:aJcl duchod s'a·m ze s'Ve vulre, a.n I 
z e 's v Ý c h pro s tře d k ů, nýbrž k poiištění s.i, ~t,,?obního důchodu 
byl' z,"konem -veřejnou mord ....:. dloou:cen' a pO]lstem bylo provedeno 
na náklad zaměstnavatelův. 

Je pravda, že se v·e sluLŽebním staturtu praví,. že úředníci se :~bezpe~ 
čují, že jim pra.vkldná pensle nebude. odňata. "m zkr,acena: ]est1llz.~ ~a:n: 
vklady při n ě k t e r é m IP e rn s 1'] n 1. m u 'S t a v e .an~bo, p0'JlstUI]W 
společnO'sti si zabe~p'ečili svoji budoucno-st, ale penSI']OI:m us,tavem.tu, 
zmíněným n·emůže býti na žádný 7Jpůsob míněn Všeobecný pens11m 
úst"v,protože poji'štění u Všeobecného penlsijního ,ústa-vu bylo za'vedeno 
na Slovensku tElp""e od 1. 1,edna 1922 ---: vL nar. 16/1923 ~',.~~atu! 
vš"k pocházi již z roku 1920, je to -tedy predpls G dva roky df1!VejSI nez 
povirnné i dobro\"olné pojištění u Vše~becné:ho penlsijního ústavu. Pr?to 
nemohl ddite! velrkosltatku - urpravuJe v].8Jslmm statu,tem pense svych 
zaJměstmanaů - míti na zřeteli řečený pen.sijní lls,tav, to tím méně, že 
_ čině svým s,ta~ultem opa-tření ih n e d ú ~ iun é, -:- nemG>h1 k jeho 
provedení bráti organi's<lJční úpravu z doby az budoucl. 

Ve věd stejný smysl má i oběžník z, 12. kvě!na 1,924c neboť, jím 
dává správa velko,starvku svým zaměstnancum na.vedomI ,sctre}':,1Ol Vseob. 
pens. ústavu, že i zaméstrnalOCÍ velkostatku musť]11 bylI pnhl,~senI k, po
vinnému pojištění podl;e vl. na,ř. 16/1923, ,se ,. z'Pet~o:u ,uc1'llnO'sh, od 
1. l'edna 1922, a správ,a velkorstailku zara.ven pnpomma,. ze h zames;
namcí, kteří j'sou- v den 1. ledna 1922 již přes 55 let'"nej'sou' pod].e za
konna povinrni k pojištění Ul Všeob. pens. ÚSltaJVU a map se sami rozhod-



- Čís. 16604 -
1738 

nouti, chtějí-li býti u toho,to ús'tavu dobrovolně pojištěni, a že, pojistí-Ii 
se tu dohro\"olně, n"ní tímto dobrovolným pojištěním nijak dotčena 
pense ze služeb ni pragma.tiky velkos,ta,tku. 

Je zřejmo, že jak s.lužebním stMutem, twk i oběžníkem z 12. května 
1924 byla v}'lslovena stejná zás'aďa, že d"lší dobro\"oIné 'pojištěM za
měs,tnanců velkostatku na vlastni náklad nedotýká se statutární pense 
zabezpečené velk'Ostatkem. 

Správně pr'O'to dovodi1- odvolací so,ud, že nez"'po6tatelnost jíné 
pense do pense stwtutámí byla slíben;a i,en na případ, kdy zaměstnanec 
s<im si opatřil dla1ší penlsi na vla·stní nákl",d, nikoH však na přílpad, že 
- jsa povinen k večejnému pojištění, - b}'ll poji,štěn u Všeoh. pens. 
ústwvu a zaměstna'valel za lIěho p.lati! povinné příspěvky. 

Dnem 1. ledna 1922 nalsloupno i l1a SI'Oo\"ensku povinné pensijní po
jištění zavedené vl. nař. č. 16/19Q3 s povilnnoMí zaměstnavwtele a za
městnanoe pl lwti" pevné mě'síoní prémi'e podlle § 33 v poměru ta'm sb
noveném a oS pr<'wem zwměstnavaJteI'ovým (§ 69) započísti -si na ,svou. 
smluvní pensoij,ní povinnost ten důchod, který obdrží zalměs-únanoec ze 
svého nuceného pojištění, a to v tom poměru, v jakém při spí val 
k úh~adě tohoto d II C h o. .cl u. 

Žalovaný stM přejímajie mkUl 1928coburgské velkosta'lky a s' nimi 
jelj'ich zaměstnance se stej'n,ými právy a povinnostmi, převz,,1 také ža
lobce a tím vstoupil 's ním v týž právní stav, v jakém byl žalobce před 
tím za s'vé s,lužby ll' .předešlého ve1ko,statkáře. 

Je zjištbno a nej~yšší soud! souhla,sí s názo,relm odvolacího soudu, ze 
velkostatek pla'til sám za žalobce ceM pojistné prémie od po.čátku to
hoto nového povinného pojištění (I. ,Iiedna 1922) až do konoe roku 1928 
a že jeli v pos'h,dlllim roce činné slUižby žalobcovy - mku, 1929 _ 
platH z"mě.stnavatelský stát i žal<Ybce každý p'olovici tohoto pojist
ného, jak to stwno'vi,11 § 64 noového z;í,kona č. 26/1929, účinného 'Od 
I. Ied'na 1929. 

Vývody dovolací žádosti, že žalobce platH si sám ze svého platu 
pojistné prémie za služby u bývalého. vlastníka cobmgských velko
s'tatků i pak za služby 'll státu, nebo.ť prý o tyto pojistn'é pří'spěvky byl 
zvýšen j'eho s·l.wžebnÍ pllat, jsou v rozporu se skutkovým sta\"cm v tom 
ohledu zjištěným. Nejvyšši soud pOlukazuje v tomto směru na správné 
posou'zení odvolacího. s!Qudu. 

Správně uznwl twké odv'o'lací soud, že žalovaný stát je oprávněn podle 
§ 69 vl. nař. 'č. 16/1923 a § 118 zák. č. 26/1929 zilJpnčísti si na pensi 
placenou velkostatkem dlůchod přiznan,ý ža:lobci Všeob. pefils. ústavem, 
jak byl' zíslkán jeho po v i n n Ý m pojiš,těním od I. ledna 1922 do. dne 
vyměření - vs'tupu do výsJužby - 1. ledna 1930. 

K započtení tomu ne!třeba pro zaměst.navatele smllUvního ujedinání, 
právo na ně bylo mu přiznáno § 69 vl. nař. Č. 15/19023 a § 118 zák. 
Č. 26/1929, jak nwd ka'ždOlu pochybnost plyne z doslovu 2. odst. § 118 
z<ikona, kd'e se pr<ivo to přiznává zwměslnavaleli na základě smluvního 
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ujednán! (pensij. normálu), a'nebo přímo na základě 2. odis!. § 69 dosa·, 
vadního zák,ona (vi. nař. č. 16/1923). 

Výše toh% za'PočtenÍ, vyjádřená v § 69 vl. nař. dosI.ovem »v tom 
I' o měr u, v jakém přispíval k uhrazení zákonných plnění« je v zá
koně Č. 26/1929 vyjádřena tak, že zaměst,nava'tel je »oprávněn zapo
čísti si na své sml-nvní plněni dá v k y ze zákonného pojištění z cel a 
n 'e b 'o z č á s t i« a vý'Slovně doloženo, že toto dosarvadní právo za
městnavatelovo, - na započtení - zůstává nedotčeno. 

Zapo6sti smí si zaměstnavatel, jak také správně uznal odvolací soud, 
ce I Ý d ů c hod z veřejného pojištění, to jest i s drahotním přídavkem, 
neboť tento přídavek je součásti toho jednotného ve,řejného důchodu, 
který vl. nař. Č. 16/1923 označuje jaJko p ln ě ni n á, I 'e že j íe í z n~
cen é hop o j i š t ě n í,a zákon Č. 25/19219 »d, a v k "m I z ,e z a
k'O nn é hop o ji štl' n Í«, a který podl,e vl nař. č.342/1920 je p ř i
e! a 'v k e 'ln k d ů ch o d u z \"eř,ej-nBh'O pojištěiní, vyměřen mčUtým pro
centem sta1'Obního důchodu a placen výhradně zaměstnavatelem bez 
práva sraziti si pnměmou část tohoto příspěvku (§ 6 cit. vL Inla,ř.). . 

V podstatě stejný právnísta1v plati pro tento přídavek I podle za
kona č. 299/1921, podle něhoŽ byly podle sděl'ení úřadovny Všeob. 
pens. ústa"", v Bratis!lavé č. R/I 121.457 nár. 1.721 ze dne 13, září 19.35 
přiznány ža,lobci dlrahotní přídavky a starobní d'Ůchod bY'l mu vyměřen 
dnem 1. led'n'a 1930 sumou 6.393 Kč 60 h. 

Ovšem ,pna přechod k novému zákonu č. 26/1~2'9 b~I!~. d?loženo 
druhou větou odst. 2 § 118 toholo zákoll'a ve pros-pech pOjlsteneho za
měslnwnce - d'Ůchodce - obmezení toho ob:s,ahu, že, byl-B by diů.chod 
z nároků získaných dio 31. pros'itnce 1928 vyměřený podle § 177 nového 
zákona -č. 26/1929) vyšší n'ežclů'chod za 'stejných nároků po.dle clo
savadního zákona, neslmÍ si toto zvýšení p'hpočísti zarměstnavat-eI 
k u],ehčen,Í své sml'Ulvní povinnosti, nýbrž toto z,"ýš-ení připadá k dobru 
důchodici. 

Správně proto odvo'lací soud zji,gtiv, že důchod žwlobcův od Všeob. 
pens. ús,ta,"u vyměřBný podle sta'rého zákcllla i 's d'~ahotnfm přld:~vkem 
j 'e v y š š í než důchod vyměřený podle § 177 n'oveho zakon<! (c. 26/ 
1929), U'znal, že není III místa pro použítí ře~:'ll'ého obmezení za;něst
nwvtelova (dmhá věta, 'Odst. 2, § 118), RozlIsovatI zaklwdm duchocl 
podlle starého zákona a drahotní přídavky vyptáoené do konce 'fOku 1928 
při vypo,čítávání čás,tky, o kterou důchod vyměřený ;podll'e, § 177 novéh~ 
zálmna by ,převyšoval výměru. důchodu podle stareho. zakon~, a klera 
musí podl:e cit. ustwno,vení § 118 zůstalt k dohru zames,tnancI, bylo, by 
možno i'eiTI, kdj'by 10 bylo smlou",olU' nelb~ zvláštním záikon'em ustano
veno, o takový důkaz se však ž'atohce am ·nep'OkusI,k . 

Zaméstnava,lel měl by právo započísti' žalobci na jeho, s,;,Iuvní ~'l'\nSl 
oelý veřejný pensijní důchod 6.393 Kč 60 h, kclyby byl 'sam pIa:ltl za 
něho celé pojistné po celou jeho slu.že'~ní dlobu -;- až clo":on~eroku.l.9~9; 

Tu v'šak přehlédl odvol'ací soud, ze oely naldlad P?vlnneh,o pO'Jl~tem 
žalobcova byl hrai-en bývalým zaměstnwva-lelem a za,I'O'\'anY'm ,sta tem 



'n 
~I 
',I II 
~I 
i 
i 

- čis. 16605 -
1740 

jen do konce roku 1928 a že z a co.k 1929 - poslední rok činné 
služby žalobcovy .- po účinnosti no,vého zákona č. 26/1929 hradil si 
žalob.ce sám ze svého polovi.ci poji.stného, j!ak to sta
novil § 64 tohoto nového zákona, a že proto nesmí, si zaměslnavMel
žwlovan,ý stát - zap'Očísti tu č á s t z celého star'Obního důchodu ža
lobcova., která připadá na tuto jeho částečnou úhradu. 

část ta se zji'Sti po.dlle pCVfli věty ods!. 2 § I 18 nového a ods!. 2 
§ 69 starého zákona poměrem, v jakém je celková úhrada 
na důchod 'Od Vše(Yb. penos. ústavu k č á s i e č n é oÚ oh rad ě zapla
ce'né žal'obcem, to jest ú h r n poji'stných prémii za celou poFslnou dobu 
od 1. I'edna 1922 d'J 31. pmsince 1929 k op o I o· v i C il poji'Stné prémie 
za rok 1929 zapla,cené žaJlobcem. 

Rrotože úhrady ty nebyly zjištěny, chybí pro ko-nečné mz'Someni 
sporu v této příóně potřebný skutkový stav a proto nebylo než napa
dený rozsudek ro.zvázati. s úpra1vour ;sh'Olra uvedenou. 

čís, 16605, 

Nemožno poradom práva uplatňovať proti eráru nárok na vrátenie 
vecí zabavených finančnou správou pre podozrenie, že boly cez colnú 
hranicu podludne prevezené; nezáleží na tom, že dóchodkové trestné 
pokračovanie bolo pre umretie obvineného zastavené. *) 

(Rozh. z 21. decembra 1937, Rv IV 368/37.) 

Co,lná správa zitba'Villa >ll' Gabriela D. obNIÍ·e pr·e d6v'Odný pre;dlpoklad, 
že obilie bo-Io pod-Iudne prevezené cez COIlnú hraniou. Gab.riel D. zriekůl 
sa v d6chodko,v'Om he'slnom pokračovaní zabaNeného obiUa vprospech 
štátu pod podímiellkou, že dochodlkové trestné pokračovanie budle za
stavené, ČD Sia však "eslalo. Gab.rioeI. D. wmrel za d6chodko·vého trest
ného pClkraoovan,ia a kra}ský súd v B. ako dóchodkový súd zalstavi.l po
kračovani'e pre umreUe olbvineného. - žalobe dledičov Gabriela D., aby 
čs. finanlĎná správa zabavené obilíe vrátila, s úd' p rve j s t o I i c e 
vyhove'J,. O do 'V' o I a c í s ú dl ža'lobu zamieto·!. 

N a j vy Š š i s ú d rozsu:dky oboch ,súdov nižšich stoHc zb<lvil účin
no·sti a spm pod!'a, § 182 Osop. zastavi,1 pre spom ,prekážajúoll ok01nosť 
podí!'a bod'u 1 § 180 Osop., zav"azal blobníkov, aby zaplatili žalova
nému-eráru odvolacie a dlovol'aJCÍ.e útraty a úlraty prvostupňového po
kračovania navzá110lffi zrušil. 

D6vody: 

Žalobníci domáha1ú sa vrátenia obilia, ktoré bulo finančnou správou 
zaba·vené pr:e podoz'renie, že bolo cez colnú hranicu podJudne pro
vezené. 

"') Porov.: Úr. sb. č. 1079. 3563. 
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Riešenie tohoto nároku závislé je na tOI11, či colná správa; ktorej 
podl'a odst. I a 2 § 14 zák. Č. 114/1927 re~p. podl'a § 22 v'lad. -nar. 
č. 168/1927 Sb. l. a n. prislúcha právo vziať v dočasnú úschow, a za~ 
baviť tovar, o ktorom je d6vodný predpoklad, že nim bol s'Pac~any 
colný priestupok, konala pri zabavení ·obilia v medzlach SVOjel 'pravo
moci a či obilie d'rú v svojej moci bezprávne. V pomere, hory takto 
vznikal me-dzi 'stranami, n'ť'vystup'ovaI žalova'I1)T erár ako subjekt. s~
kromnoprávny, ale vystupoval prostredníCŤvom svojich orgá,nov vo vy
kane výsos,tných svojich práv. 

Je tu tedy v prvom radle otázka, či k fG'zhodovaniu o tom, že ž~lo
vaný erár je povinný vrátiť zabavené obilie, opripu!stný je por~d prava. 

Túto otázku bol0 treba zodpoved:ať záporue, I'ebo o spnrvno.sŤl a 
oprá!vnenosti zabavenia a zadlrža'll'i~ prepašova~ého ob~\ia patrír?zho
dova:ť pod!'a citovaného eoIného· zakona hnanon!ej sprav,:,. tedy uradu 
správnemu a tMo okolinosf pod!'a bod~ 1 § 18,0 Osp. prekaza tomu, aby 
o uplatňovanom :náro~u rozhodovélIl nadlny sud. . . 

Je sice pra\'da, že proti ~ab;ielo:vi D. bo.l? t~eslné pokrač.?va~,e pr~ 
d6chodkO'vý priestupok zapocitte a z~ krajsky s~d v B. ako d,00hodkovy 
súd tolo· pokračovanie - pre umrehe obvlneneho za trestn~ho pok,ra
čovania - zastavil pod!'a § 105 tr. Z., resp. pod!'a § 180 tnclalkov:h~ 
póriadku z roku 1788 a pocl!'a ~ l~ nar. čís. 800/1916 I. M., ~ydaneho 
na základe zmocnenia § 101 zak. cL XI: 1909, ktorych predp'sov bolo 
pod!'a § 138 vyšdtovaného CO'lného zá!kona Ireba použiť aj v ~omto pn~ 
pade, al'e táto okolnosť n," uved;enom p'ráv~om sta-novlslou n~'č nemenI, 
lebo netr.estnosť páohaJlela .podlla § 123 zitk. Č. 114/1927 Sb. z. a n; 
neprekáža lomu, aby bolo prepadnlltie za>baveného tovaru vys'lovene 
samostatným rozhodnutím. 

či sa tak stal!O a či obiUe bo'liO - alko tvrdi žalovaná strana --: pre~ 
dané na tomto záokl'aldie, nedá sa' sioe ústiť, ,ale keb~ prel.'a~'tluIŤle ,aUl 
nebollo vys.lovené, vybočovalo by z 'Oboru posobnosh cWl,lneho sudu 
mzhodovať o osude zaJbaveného o'bi'ji,a. 

Proto 1'e tu daná okohlDsť, klorá podl!'a bodu! § 180. Osp. p,ekáža 
tomu, aby o upl'atňovanom nárokll rozh·odovitl sud! a ~elto sporu pre
kážaJjúcej okolnosti Ireba si p.~-cll'a § 54~ Osp.,,~ ~nen.l bodu 10 čl. lil 
zák. č. 23/1928 Sb. z. a n. vSlmať v karzdom stadllU sporu a bolo roz
hodnuté, ako sa stala výrokom tolhoto ulsn!esema. 

útmty prvostupňového pokmčovamÍ>a boly v smylsle § 426 a ~? ?,sp. 
navzájom zrušené, leoo žwlovaná s,trwna Ulp'latňov~la s'Po~u pr,ekazalucu 
námi.etku I,en v odvolaoom pokračo.vaní a tak boly lel pnsudene v smysle 
§§ 508 a 543 Osp. len odvolacíe a dovolacíe útraty. 

, 
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Do()atek. 
Rozho(}nutí senátu pro řešení kompetenčních 

konfliktů z roku 1937. 

.. I; Jde ° nár?~ s~ukromoprávní, domáhá-Ii se bývalý správce želez
mCOl?O hospodarsk~ho p~dniku (farmy a kuchyně), jenž byl zabaven 
po ~r~vr~t~ okresmm Narodním výborem, na česH!oslovenské.m státě 
~ydam vec~ v ,onom. pOdnik:! zároveň zabavených z důvodu, že jsou 
Jeho vl,astmctvlm a ze m,? Je železniční správa bez důvodu zadržuje 
a ,na nahradu h?dnot~ onech věcí, polmd byly železniční správou pro~ 
dany nebo spotrebovany, pro bezdůvodne obohacení. 

K rOzhodnuti o takovemto nároku jsou př!slušny řádné soudy. 

(Rozhodnutí senálu pro ře'šení kompetenčních konfliktlt ze dne 26. ledna 
1937, č. j. 879/36.) 

RudoM K, inspektor ředitelstvi Severozápadni dráhy a bývalý poř,ed-
nosta st~mce v?, podal dne 2. prosince 1920 u zemského sOoudu jako 
obchodmho senatw v B. ,na českosJ,ovenský žeJ,eznični erár žal:obw Cl za
p"acení 63.1.82 Kč 7~ h s přisJ,., která k námitce věcné nepříslušnosti 
?ylla p~sto~pena zem~kému civilnímu soudu v B. SV11j nárok odůvod
noval !tm, ze byl z pnkazu řediteJ.stva Severozápadní dráhy ve Vidni 
v letech ~917 a 19,18 správcem farmy k chovu vepřového dobytka' v O. 
kte~a pa:,nl,a k, potrav,nimu, skliUdišti, zřízenému pro zamě'stn.ance dráhy: 
a zar,O'v,en spravcem, osobm k<uchyně, souvi'skÍ s touto- farmou. Uvedená 
fa,rma ,byla dne ,?9. říj,na 1918 se v'šemi zá:wb<lJmi a s celým živým 
I m~tv~m l,nve.?tarem, z~bavena okresním' Národním výborem v T., a 
pote pre~z~ta I sosolbm kuchyní československým státem. Mezi takto 
~abave~yml po případě př:,vzatými předměty byly také věd, které JSOll 

Jeho vyhrad'ny~' vlastmctvlm a j!ež vYlP'o6tává podrobně v odstavci IlJ. 
a IV., 6, 7, ~ zal~hy, v hodnotě 55.757 Kč 51 h. česko'slovenský stát 
d'111,em t~~opredmety l'rod:a~, dHem ji'ch pauži,l, je tedy k jeho škodě uve
denou ~a'~tl<ou be::duvodn.e obohacen. Mimo to půjčit před převraltem 
perso:n,allm kuchYnI hotiO~e 6.3·11 Kč 36 h, vyplatH na mzdá,ch dalších 
?'? Kc a do ,dal pro P?treby kuchyně různé pot'rav;'ny, vše v úhrnné 
:astce 7.42" K? 28,h (IsOU to položky odst. V., 1, 2, 3, 5, 9). Poněvadž 
ceskosl'Oven&ky stat prevzaJ. do správy také osobní kuchyni se všemi 
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aktivy a pasivy, je povinen zapllatiti žalobci vše, co do osohni kuchyně 
vložil a co mu uvedený podnik byl' dlužen, poněvadž i tim je stát obo" 
hacen. Ředite,l,stvi státnich drah v B. uznalo prý co do větší části po
ložek povinnost k náhradě, stát vša'k bezdůvodně odpírá placení. PŮ
vodni žalobní prosbu na zapllaceni 63.182 Kč 79 h změnil žal,obce při 

ústním jednáni 14. října 1921 tak, že jest žalovaný stát povinen vrátiti 
mu věd uvedené v ocls!. III. a V., 6, 7, 8, pokud jsou ještě po ruce, nebo 
zapkLtiti- význačenou při nich hodnotu. Žalovaný stát popřel žallObní ná
rok, vznesl řadu námitek, mezi jinými i námitku nepřípustnosti pořadu 
práva, poněva·dž celá farma byla zabavena z rozkazu Národního výboru, 
tedý ve výkonu moci' výsostni. 

Ze ms k Ý s o u d v B. zamiH ža1'Obu co clo částky 7.425 Kč 28 h 
s přísl. (toUž co do položek 1, 2, 3, 5 a 9, odst. V. žaloby), co do další 
části ža,J.obního nároku, týkajíd se vydá'ní věd pod III. a V. pol. 6, 7, 8 
žaloby, po 'Případě zapl,aceni, částky 55.757 Kč 51 h vyhověl usnesením 
námitce ,nepřípustnosti poř,aclu práva a dosavadni řízení zruši,l j'ako zma
tečné. Rozsudek (prvá část rozhodnutí') nebylo-clvoláním 'napaden. Proti 
usnesenÍ' (druhé části' rozhodnutí') podal žalobce mkurs. 

Prvý soud odůvodni'l své wzhodnuti takto: Jest nesporno a bylo 
též zjištěnospi"em okr,esního hejtmanství v T., č. 39/1513, že z naří~eni 
Národn,ího výboru v rB. byly zabaveny farma a personálni kuohyně v O. 
s celým ži,vým a mrtvým inventářem. Jest dále nespomo, že též před
měty požadova'né ža10bcem n.ebyly náhodou na farmě, nJÍlbrž že sloužily 
se svolením žalobcO'vým k řádnému hospodaření n'a far.mě. Proto ne
může žaloboe ž"dati 'V)"dáníl těchto věd, i kdyby byly }eho soukro
mým majetkem, lTI,ýbrž pouze jejich hodnotu. Stwnovení této hodnoty 
patři však jako další č<'!st úředního jednáni za'vedeného z důvodů Ve
řejnoprávni'Ch do pravomoci týehž úřadů, jež provedly zabavení. Te
prve, kdyby stát byl s placením vy šetř e né ho o. d š k O' d'll é h o 
v prodJ.ení, mohl by žalobce proti němu pokračovati pořadem práva. 

V rek II r s u uvedl žall'obce, že ze skultkové podstaty vychází na
jevo, že se zabiUvení mělo vztahovati jen na majetek státní, tudíž na 
záJsobenJ, vepřů al zbOŽÍ, ž,e však nechtětn .postihnouti, jeho soukrom'ý mn
jetek, což plyne z toho, že byl po~válTI, aby své vlaslnůctvi' prokázal. 
Železnič,ní úřady, které převzaly správu farmy a kuchyni, překročivše 
úmysl opatření o zabavení, zadržely j,eho soukromý majetek, jehož vy
dilní dosud odepřely, ač dřívější úřady, to,Už ředitelství Severozápadnf 
clráhy ve Vídni a potravní skladiště uznaly jeho vlastnictví nadotče
nýeII předmětech a že tedy byl n:ucen wplatňovati žallaboUi své vl,ast
nktvi. Žaloba je čis,tou rei vindkatio, jejiž projednání a rozhodnutí při
sluší soudům. To, že Národní vJÍlbor provedl přitežitostně zabavení činy 
státní výso'sti, nemá účinku .. na pova;hu této žaloby a je neodůvodněno 
přiknouti sn,ad tunkci soudce k přezkoumání' otázky o vlas,tnictvi správ
n'ímu úřaclu;, který by v případném řizení vystoupi·1 konečně jako strana. 
Nejde o to, zda zwbavení, ja'k bylo zamýšleno, jest oprávněné, nýbrž 
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? zjištěni, zda předměty, které jako svůj m1lJj~etek pohcluje, slmtečně 
JellO majetkem JSou a zda by .mu musHy býti nahmzeny, jesmže jich 
bylo upotřebeno anebo jež neexi'stují. Tento čistě soukromoprávni nárok 
patří před řidné SOtvdy. 

Rekursní so·ud rekursu žalobcovu nevyhověl 

s tím,. že není správné žaJobcovo tvrzení, že žaloba je čistou žalobou 
vl',"stmckou, že se zakládá na sowkromoprávnim nároku a že pam proto 
př,e:d řádné soudy. Že tomll tak není, vychází z odst. IV. žaloby, kde 
~tezO'v~te'l s,ám ud,;,vá, že zažalova:né př.edměty byly českosl,ovenským 
~eleZ'mč:níil11 erárem zčásti prodáJny a zčásti jkh upotřebeno, takže 'erár 
jes,! obohacen na újmu ža,lobce částkou 55.757 Kč 51 h. Nejde tedy 
o žalobu vlastniokou, i když ža,lohce při ústním jednáni ze due 14. listo
padu

o 
1921,ž1lJlobní žádost v tom směru c>pravi!, nýbrž jediné o uznáni 

neoduvodlnenos:tl zabavení, vrá-cení zabavených věcí a možnou náhradu 
za ně. Pokud by opíTal žalobce svůj nár,ok ° svůj poměr jako spTávce 
farmy, jele o poměr veřejný a mzhodnutí o nárocích z toho důvodu na 
pořad práva nepříslluší. Také zahavení Národním výb'Orem je akt ve
řejnopráv.nrI a lze se domáhati jeho zrušení a vrácení věd pIŮ' zrwš,ení 
rovněž jen pD'řadem i,nstanci správní'ch anebo U soudu, správního podle 
zálmna o tomto scmclě. Než soudy ci"i1n>i nejsou po.volány rozh'Odnouti 
o odůvodněnosti zabavení. Pokud hy se však ž'alobce, j!ak pův.odně 
činH, chtěl domáhati ná>hrady škody zipů,soberué mu aktem veřejnopráv
ním, není pří;sl'li'šným do'voJan.ý soU'd, nýhrž vyhradné zemský ci"j,Jní 
soud v P. Ježto dle změněné žalob.ni prosby se žalobce dom,;,há jen 
nároků na vydám,í V'ěd bez důvodů zabave11.ý'ch a nároků ze správy 
farmy, spravované jím jako ve,řejným zřízencem, nepřisliU'ší' námky ty 
na pořad, prwva, nybd na poř,adl "právní,. 

D >0 V' o I a c Ire k li' r s žwlobcův byl odrnilnu1 jako nepřípustný. 
Poté učiruil Rudolf K. podáním ze dne 18. prosince 1923 na po I i

t i c k o u O' k r e s au í 's p r á V' u v T. návrh později pozměněn,ý v ko
n.ečném zně,ruí, aby če·slms]lOvenský erM byl 'wzn';'11. povinným: 1. k vy
dání předmětů v'poclání bUže uvediených, jeho volné a· neomezené vla'st
nietv; tvořídch, a k úhradě přiměřenéhoodskodinění ve výši 6% za 
užíviní a ve výši 10% ročně za . Qpotřeb"ní z ceny dotčených věd ocl 
29. října 19!18, 2. pokud těchto :př,edmětů již není, nahraditi j!ejkh hod
notu podle ·slavu z 28. října 1918 s 6% úroky od 29. října 1918. Jde 
tu o předměty urvedlené v žalohě v ods!. lIl., V. pol. 6, 7, 8 ·S úchy].]mmi 
v ocenění. Po skUltlw",é' strwnce uvwdlí, 'v podlstatě totéž, co v žalobě, 
s tou změnou, že tV'rdí, že podl:e uj',ednání měl z vlastních pros,tředků 
za odměnu dodávati žiV'é i mrtvé lP'říslušenství k provozu najatého 
hospodářství, COž učiniL Dospí'vá k závěru, že československý erár pře
vzal do svého majetku a použí'váni jeho vlastnictví bez zákonného dů
vodu a že je proto železniční &práva povinna vrátiti jemu náležíci 
předměty. 

O k r e sn í p o I i t i c k á spr á v a v T. výnněrem ze dne 13. 
ledna 1925, Č. 1434, zamma návrh Rudolfa K. s odůvodněním, že není 
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"dné zákonné normy J' ež by na politické úřady přenášel.a ro. zh·odo. v«ní 
za , . , I' bl' d .. 'koho o tom zda vlastnictví resp. držení kohoko 1'V Y o je nWntm n'e . 
poruš~no resp. způ,sobena škoda, a mčenÍ výše způsoben,é škody z to· 
ho,to jednání resp. rozhodov,;,ní o VýŠI náhr1lJdy za tuto skodu. 

Vod vol á n i proti tomuto výnosu ze dne 3,0. )e~na 1925 uV7d~ 
ladatel, že 'správný důvodi,o který jest jleho .nMok op;en, J~;s~ Jedll;e 
v odůvodnění zabavení, tedy nárok na vra,ce~,l zabav:~yc~ ~ecI, a na
hradu za ně, že řádné soudy již rozhodly, ze ]SOllJ nepns:llusne a ze :oz~ 
hodnutí přílsllUší úřadům &prá'i1ním, a že tímto rozhoclnuhm JSou Spr1lJV'l1l 
úřady vázány. . ... .. 

Zem s k á P o I i t i c k á s:p r á v a (zemsky hospoda,rsky ura?) 
rozhodnutím ze dne 4. května 1925, Č. 2095/ A/I, nevyh~,vela~d~Qil~l1l> 
a odk<Í'Zala odvolatelle s jeho nárokem na wáoen'í ~1lJba':.eneho pnvatn~ho 
majetku resp. na náhr1lJdu j<eh'O hodnoty na 'spravu cesk?'SIOVe,~skych 
státních dr1lJh z důvodů že předměty, pokud byly soulkromym ma'Jetkem 
odvoJ.atelovým, byly jí~ f1lJrmě pro pěstovéJn>í vepř?,vého dobytka P?uze 
z1lJpújčeny, takže co clo těchto předmětů by,1 mezl,odv,?'latelet;1 a redl
telstvím bývalých SeverozéJpadních drah ve V. J'0me~ na,?ezdn~, do ~te
rého vstollpUa česko,slovenská státní správa zelezlllc pre.vzeym onech 
předmětů. Z toho vyplývá, ž; politické úřady :neJsouopravneny k roz
h.odo"ání' 'O uplatňovaném naroku odvolatelove. 

Z tohoto rozhodnutí podal Rudolf K. dne 6. června 192? o d v,o lán í 
k ml i, II il st e r!S' t v 'lll v II i tra, v němž trvá ,~a sv~m, nazo.r~, ze roz: 
hodnutí sondU' je proadministrati:,,,ní úřad ~avaz~e. Jeh'O nar~ky . ma 
úřad. 'Posuzmrati podl'e us,tallloven'l' 'O'bča.nske:,ho zakona. N~es'P'r1lJv:ny. Je 
oclkaz odvol!alteI,e 's jehlO nárokem na spraV'u, oesko.s')ov,enských statn~ch 
drah 's niž ostatně marné vyjednával proto, ze spmvaceskoslo"en,sk~d~ 
stát~í,ohdrah je v tomto přípaclěstranou, tak~e lest '~ert,10ž,,:o u:snestl 
s'e na lom, aby stran,a sama rozhodov.ala osve spome zalentosb. 

Ministerstvo vnitra rozhodnutim ze dn,e 27. ledna 19~O,. č. 1 ~87 /~O, 
nev hO'věl:o' .odvolání z těchto důvodlů: Pod I e u J 'e d II a ll! I ~. byva~fn! 
majkdem farmy, jímž bylo dle stěžo~a~e,I'O.va t~rzení potravm .'skl,a~l~te 
pw z<l!městn<l!nce ředHeliství Severoz3jpadm d~a~y .. v~ 'J.:'. di?d1lJI s;tezo
vatel z vlastníoh prostředků za .odměnu mrtve .' ~lvepnslll'se:nlstvI, po
třebné k provozu hospodářství. Tím vznikl meZI mm a m;aJI.t<;lem farmy 
nepó>oh)'hně poměr soukromoipráv~L R?zh??ovoatI o ::aro~c.l.ch tohotO' 
soukwmoprávniho poměru však polrl!>okym .~ra~\im nepnsl"'sl. N~ tom!o 
so,wkromoprávním vztahu RU'clol!a K. k maJlte~1 farmy nemohl ~IC zn;e
niti 1lJni výměr bývalého okresniho hej~ma:n,stvI v T: ,ze d11.~ 7. lvstQl~ad,:, 
1918 jímž bylo dúsledkem stMního převratu pwhlasenoi

, ze se veprova 
farm~ i hospodářstvi i polnosti nám<l!~lni s!~rávy ~.O. ,s~aly Jako c.ele:k 
majetkem českoslloven,~kého státu, 3m ,~dyz pozd,eJl presla fa~ma J~ko 
cel:<.Jk v maje>tek českos.J'O",enského erám ~e.Jezničniho, neboť předm:~y, 
o ni'chž RudQlI~ K. tvrdl" že js>ou reslp. byly Jeho maj~tkElm, nebyl,y zvlaste 
za majetek ČeskO'slo'venského stMu prohlášeny am z1lJbaveny a strana 

BO 
Clvilnf rozhodnuti XIX. 

I 



1746 

~e zrušení zabavení farrm 'a-k " . 
ze politický úřad J'est vá'f"IlJ ro~z'hcOedlku t~m '1l'edo, máM. Ná,mi'lka strany 
že v • • ' " 'ilU l'm soudu "' v b J 

ve veCl JSou phslušny úřady sp' ", .' Jlmz ylo vysloveno 
Poté podal Rudolf K u" ' d" ra'.'ll!, n~ma ,v záJkollě opory. ' 

š ' , . pre ,sedy konfhktcího 't 
em z<lpomého kompeten6Mho konflikt '." sena u návrh na ře-

2. hstopadu 1918 Č, 3 Sb ' u, ve smys,lu § 3 zákona ze dne 
p" d d" . z. a n., v nemz pouka ','- k ' I ' , re , so~ y 1, správními úřady ad, ' , ,zuJe vysedkum řízeni 
stva vmlra pod'al stížnos! na' . P~,?tyka! ze na rozhodnutf mi.ndster
zena nebyla, Ministerst\'o vln'H~J~~SSl' ,spravní soud, která dosud vyří
odkázalo ,ke svému rozhodnut' ' ,h s-"em pWJ'ev~? návrhu Rudolta K. 
poda], 1, vrc nr soud v B. zaJd'ného vyjádření ne-

Se'nát pr " , , o resenl kompetenčn' h 
ze pro uvedenou věc J'sou "I' lC k o n f 1 i k t II uznal, pns 'Usny řá,dné soudy, 

D II vod y: 

Navrhovatel se domáhal J'ak 'd na c' k I pre soudy t"k p'ed '" , es O'S ovenském státé . cl k " " '. r ,spravmml úřady 
z důvodů, že jsou jeho vlas~~i~~ím vyd~ll! rady přeclmětU v podstate 
dŮVOdů, zadržuje, jednak náhr~'d h' da Zte n:u Je žel'ezlli'ční správ" bez 
IezniónÍ spraNou prod' 'b' y, 'ono, y techto věcí, pokud byl'y že-
T t

' a,ny ne spotrebovany' pr 'b dO " en o namk jest n<ároke ,k ", o ,ez uvodne oboha'cení 
nič h t' m sou, romopravním a nt' , ' 

,I e~ o lm, že ,navrhovatel 'ak, iV" v~",' ez,ra~l na své povaze 
s byvalým majitel,em farmyJ POZtdeJ! ~ nzem spravmm udával učinil 
d:: něhož prý dodal z vlastní'oh~ ~avn:m, s;kladi'štěm - u j eďn á n í, 
pnslušenMvf ,potr'eb,ne' k , , p ostredku za odměnu živé i mrtve' 
" '" provozu hospod" t ' N cd 's\'oji, ž,allobw jako, čist 'lb ď a,rs:,1. avrbovatel sám ozna-
o bez,důvodiné ohohace'nl' °tvUrdzla"o, Ul', v, l~stl11iCkOU, po pNpadě o'přel J' i 

. " ,'I~, vys"ovue Ž • h ' . 
zovah podlle 'ustanovení ob', k'h ,', e Je onaroky Jest posu-
že N' d' I, cans el Ol za}mna a d ll! VOl ' aro 'll! vybor provedl p"l"t t' " ,o OZl, z,e 01,0InI03' 
vaJhužaloby, poněvadž neJ'd'en ,ezl

t
' os nde zabavenI, nemá účinku na po~ 

'e' '" ,o o z' a za'bavení 'k b I J oipravnéné, nýbrž Ú' to z'da ř d; v _ ' " '" Ja y 10' za:mýšleno 
duge, skuteol1lě J'eh'o maJ'e'tk ' ' p e mety, kt,eré jaJko svůj maJ'etek poža~ 

, 'em JSou Z toh . 
, "edomě a záměrně u'platňo'v,al n' k' k' o Je p"trno, že nav, rhovatel 

n 
Vv arD y sou 'Jiomopr~' ' v esmeroval proti zahr' 'f' dvnl a ze postup J' eho , , am army s' Jeho věcmi N' d' , nemuz pO'Ťadem s'právn' h . 't' "ar,o mm vyborem ,proti 

t" , lC ms anCI se anI neb "1 'b ' s nenym výhradně tím v v k ra1
nt

l
', ny ,rž že se cítil 

, I' ' ze Ces osl'Ovemký stát kt ' , ' , 
prev~~, mu Jeho majetek zaclržu'!e O' ',ery ,pry Jeho věci 
V~Ť1 radnym soudům, pOln,ěvadž ~~ní ;af~\'e;n na~oku' pnsluší ro~hodo
narok ten přik',' ",' " , , v astmho zakona, kterým by b I 

, , azan Jmym madum neb orgánům (§ 1 . Y 
0, zapornem konfliklu kompetenčn" , , ,t., .J' n,). Byl:o proto 
slove,no, lm mna, 1 pravem, Jak ve výroku vy-

, li: Stížnost přiznaná postiženému v § 6, " " 
nrkoh opravným prostřeelkem " 8, ,:X. r. Je sttzností dozorči 
jmenovaní rozhodovati ' ,~ nemz ?Y ~el.l. soudcovští úředníci tlll~ 

ve vy {Onu sverene JIm jurisdikce. Takovouto 
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povahu má i stížnost na nařízení soudcovského úředníka, nebyla-li sty
lisována jako opravný prostředek instanční, nýbrž podle svého návrhu 
(petitu) zřejmě jako stížnost dozorčí. 

Usnesení o dotčené stížnosti má povahu aktu dozorčího. K rozhnd
nutí o stížnosti na takovéto usnesení jsou příslušny justiční úřady 
správní. 
(Rozhodnutí senátu pro řeš-ení kempetenčllÍICh konfliktů ze dne 14, května 

1937, Č, j, 866/36,) 

Dr. X., advokát v p" podal< cine 5. Hj'na 1932 Ll přednosty okresního 
souclu exekučního v P. -stížnost pod,l,e § 68 ex. ř. na postup při výkonu 
exekuce '\,ne dvojlí'rn s:mě'rll, 

1. že vý:lmn mobi-lární exekuce byl proti exekutovi n'"řízen i v jeho 
kancelářských místnostech, ani'ž on byl k tomu dal s'ouhbs, 

2: že si vykon,avatel při v Ý k -o fl, u exekuce počínal nesprávně a 
nešetrně, a navrhl, aby přednosta zjednal v obojím směru uálpra,vu a 
nařídil, aby jak úředn,ík, j,enž výko'llI n'Mídil, taik i vykonavatel dali jemu 
do,stiučiněni, a aby vykonavatel byl potrestán. 

Stížnost tu vyřílÓl;,]1 přednosta exekučníbo soU/du .usnesením ze dne 
25. listopadu 1932, Č. j, Pres. 177/17/32, v němž onu slívno,st označil 
jako dozorčí sUžnost na ne:přípu'stný vý~on exekuce a prohlásil, že se 
mu nevidí zjlednati IT"vrho'vanou n<ÍJpra\'u, Výkon ten odů,vodni'! věcné. 

Do toboto usnesení podal Dr. X. dne 9. prosince 1942 u okresního 
souclu e)Qe~učního 'stíožn,ost, v niž navrhl, aby krajský soud dvilní 
usnesení 10 zrušil nebo změní,) a vyhověl' jeho návrhu v první stížnosti 
obsaženému. 

Tuto sHžnost vyřídil věon,ě,nejprve s.tíŽJnostní senát krajského soudu 
civilního 'U/snesením z 26, února 1933, Č, j. R IV 1280/32/3, a nevy
ho,věJ jí. Veškeré opravné prostředky, jež Dr. X, proti tomuto meritor
nímu rozhodnutí soudnímu podal, byly odmí-tnuty resp, zamí,tnu1y. Po
dáními z 18. března 1933 a 30. bře-zn,a 1933 se Dr. X, domáhal loho, 
3-by o jeho stížnosti, de p'faes. 9. pro-since 1932 rozhodlo také presidium 
krajského soudu civi,ln-ího, ježto šlo o- stížnost dozorčí. Teprve k pří
kazu, vyslovenému'v rozhodnutí presid.i'a vrchního soudu z 3. července 
193.3, Č, ,i. hes. 19'.365/17-35 (vi;z níže bod Ll, presidillm krajského 
soudu usnesením z 18, července 193.3,č, j, Pres. 8634/17-22 vyřídilo 
stížnost Dr. X. de pmes. 9. prosinoe 1932 jako úřad dohlédací a zamíHo 
ji z důvodú věcných. 

Sen á t pro ře š e n í k o m p e t e II ční c h k o n f I i k t ů uznal, 
že příslu:šny jsou justiční úřady sprilVní. 

Důvody: 

Za uvedeného spi'sového- stavu ,není pochybnosti, že 'o stížnosti na
vrho'vatelově de praes, 9. prosince 1932 rozhodl věcně jak řádný soud, 

110' 
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;~.~ i justi6ní úřad správní a že je t~ tedy dán kladný kompetenční kon
/ t,ve ~mysfu § 4, ~dst. ,2, zak c. 3/1918 Sb. Je tedy řešiti otázku, 

te;-e ,z techto obou uredmoh ml,st bylo k rozhodnutí o stížnosti té přf_ 
slus'nym. Pro O?pověd' na tuto otázku je předevšim rozhodující práv,~í 
povaha uv,edeneho podání z 9 prosince 19,32 Me'lo ll' pod' , t 

h ". " . -" " "nI 'O po-
:a' ,u stIz'n,?"tl dO'Z'orČí, ,pří'slušefo o něm rozhodoVa'Ťi presídiu krajského 
."oudu, m,~lo-I,I povahu o,~ravného prostředku, závi'sela kompetence 
k ,!eho vynzeu:,-.. zda presl'd.Ilem Čl soudem - na tom, mělO-li za před
me!.akt dozorCI, CI soudní. Na mbru je u'Iedené podáníoz.načeno 'aku 
»strzn~~t do usn:s~ní z 25. Ili,stopadu 1932«, v úvodu s,e praví, ž~ se 
ta,to, stl'zno'st podava ve '1Ihů,tě osm,denní §§ 68 a 65 exř a na', 'h '. 
Krať k' , , ,d "1'" .., ,vr znl. , lS. Y ~~H 'e CI:YI :~.l', fac, na?vaden~ usneysení zrušiti, nebo změniti a v"y-
~oV,eÍl navrhu. v one prl'nl shmosh obsazenému. Mělo tedy toto podání 
l'~~e pov<3Jhu ~?st~nčního opral'ného prostředku a nikoli snad dozorčí 
st;zno'slI, namlf~ne pro-II postupu přednosty exekučního s.oudu. Je tedy 
dale zkoumatI, jakou púvní povahu mělo u,snesení přeclnosty exekuč
mho 8O't;du' ,z 25. lIstopadu 1932. Ne:mů'že býti pochybností, že u.vedené 
u'snese.n}, ,?'el'O pova~u aktu dozorčího. To plyne př'edem z jeho mění, 
kde se r~ka hned v uvodu, že jeho předmětem je slí'žno,st dozorčí z vý
roku»predn'ost,?v~ senevidi zjednati nápravu«, což je I~Pick/ výrok 
dOzorčl a ,~:~mozny v Iustan.čnÍm řízení soudním, jakož i z toho ž,e sUž
nos! ~ 5. r~jna 1?32, jím ~yří,zená, měla skutečně ráz stížnosti dowrčí. 
J~ ad;esovana prednostoiVl exekučního soudu, ne tedy exekučnímu od
de,lell] VI., projednáJvajídlmU' exekUlční věc, z níž lalo záležitost vzešla 
k:ko,ncll se zde uvádí, ~e poclatel s,j s,těžuje podle § 68 ex. ř. na POStUI~ 
,pn vy:ko,nu exeku'c,e a navrh zní', "'by přednosta zj,ednal nápravu a' Ulčinil 
ze sve mocI. ~~a!r:,mí, aby úředník vylmn nařídi'vší' i vykonavatel dali 
je,;,u zado~t,,~cmel1l a vykon<3Jva1el byli ,pod],e platných předpisů potre
stan .. T,,; I'se l~OU typické znaky stí,žnosti d·ozorčí, při čemž nutno zdů
razml:, ze I sŤ!znost při'znaná posti'ženému v § 68 ex. ř. jóe v tomto usta
nove~l normová,?a jako stížnost do'zorči a nikold,v jako nějaký opravný 
,proslredek, ? ·nemz by měh tam jmenován'í úředníci soudoolvští 'fO.zho
doval!- ve vykon~ sV,ěřené jim jUldsdikce, To ,plyne j<3Jsně z ustanov'ení' 
§ 7~, 'Odst. 3, zak c. 217/1896 ř. z. o mgani'saci SOUdll zařaděného 
v dl.Ju 4. n~dep~a~é,? »l'~s'Uční spr<'wa <3J do'zorčí prá'lo«, a' upravujícího 
slovy "pIne s'iťJnyml p,ravo dozorčí stížnosltí pmti úředníkům soudní 
kanceláře a úředníkům vý;konným. Ostatně <3Jmi to že si navrhova'el 
v ~v~deném podámí 'stěžoval"ta'~é na, to, že ;oudco'lský úřed~ík 
exekUCI P?:,ohl.v jeh<o k<3Jnlcelarskych ml'stnostech, neodlnímá sUžnolsti 
p~vahu slIznos'Ť!, do~olr~í,kd'yž iil<~byla s~ylisována jako opravný pro
strede~ mstanČnI, nybrz podlesveho pe,tltu zcel"" zř.ejmě jakostížno,st 
ITOZOlfCI. Nebylo ovšem správné s@nost tu taJké I' tomto směru za~ 
hrnouh pod: ~zn:ačení stížnosti, podle § 68 ex. ř., ježto se ustanovení to 
v~tahuje zreJme jen. na úkony argámůnesoudoovských' tato závada 
vsak n,em~h:'a stíŽ.~osH té od;,í'li p~vahu slí'žnos!i dozorčí ~e smyslu< vše
obecnych predplsu o dozorčlm p-ravu na soudy, 'Obsažen.ých v oddílu 4. 
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shora uv,edcného zákona o organisaci soudú. Z toho tedy plyme, že při
slušn'ými k rozhodnutí byly v daném příip<udě justiční úřady správní. 

III. Jde o záporný kompetenční konllikt, různí-Ii se soudy a úřady 
správní v otázce, zda k přezkoumání disciplinárního nálezu obecního 
zastupitelstva, júnž bylo uznáno na disciplinární trest propuštění trvale 
ustanoveného obecního zřízence ve smyslu zák. Č. 16/1920 Sb. z. a n. 
ze služby, jest po hmotné stránce příslušný vyšší úřad samosprávný 
nebo soud. 

K rozhodnutí o neplatnosti uvedeného propouštěcího usnesení obec
ního zastupitelstva jsou příslušny soudy. 

Vláda nebyla zmocněna, aby nařízením podrobila propouštěcí usne
sen, obecního zastupitelstva vyššímu administračnímu přezkoumání. 

(Rozhodnutí senátu pro řešení kompetenóníoh konHiktů ze dne 14. května 
1937, č. j. 871/36.) 

františek S., bývalý policejní strážník v J., podal na město J. u kraj
ského soudu v H, K. žalobu, jíž se domáhal, aby bylo uznáno právem: 
I. že disciplinární ná,lez., usnes,ený ve schůzi obecního zastupi,tel'stva 
města J. dne 18. března 1931, kterým byl žalobce propuštěn ze služeb 
města, jest nepl'atný, 2. že smlouva, dle které byl ustano'ven obecním 
strážníkem, trvá po. právu, 3. ž'e žalovMlé město je povinno mu pIMHi 
služné za dobu po propuštění vypadajicí a 4, přijati ho zpět do služeb 
j<3Jko obecního strážní'ka. Tvrdil, že se ned'Opu,stil žádného takového 
ČíifiU" který by disdplinární nález opravňoval. Mimo to vytýkal disCÍ
pHn'árrnímlU: ří:zenÍ různé vélJdy ~nr:máJlnf. žallo:vallé m,ěsto dovozovalo for
má'lnír správno,st ří'zenÍ i V'ě'cnou oprá,vněnOís't nálezu. 

Soud p r v é s t o II i C e rozsudikem ze dne 3. února 1932, Č. j. 
Ck la 527/31-6, žal'obé v odst. 1.-3. vyhověl, uznav, že di,sCÍiplináwi 
nález obecního zastupitelstva je neplatný, Vycházel: z toho, že žalobce 
byl od I. květn,a 1919 zřízencem u žalované obce trva].e ust<3Jnoven.ým, 
že tedy jeho služební pomér je.st ,posuzovati podle z~kona ze dne 17. pro
since 1919, Č. 16 z r. 1geo Sb. z. a n,. (§ 3), Podle § 24 tohoto, zákona 
}e'st spory ze služebn.J.ch poměrů vzeš,lé rozhodn.ou~i, pořadem sOudním. 
DiscipHnární nález nemůže však soud př'ez:koumávati po, v'ě'oné s.tránce, 
nýbrž jen po strán,ce formální. A tushJ.ed'a,1 soud záv<udu v tom, že ža
lobce byl usn'esením obecního zastupitel.stva ze služby propuštěn, ač 
se d,sdplinámí komise jednomyslné usnesla na přeložení na. t'rv;rlý od
počinek s 25% srážkolUs!užlI1ého a j>ediné t'e·n.(o di'sci'Plinární ná'l'nh di'sd
plinámí komise byl progr<3Jmem jednání obewího zastupiltelstva. M,mo 
tD podle § 10 uved. zák. může býti obecn:í zřízenec propuštěn ,0Eko 
usnesením obecního. zastupitelistva na podkladě provedeného dilsCÍpli
nárního řízení· podle obdoby služební- pragmatiky pm státní zřiz'ence 
ze dne 25. ledna 1914, Č. 15 ř. z. a před:pi:sů vlád. nař. ze dne 14. srpna 
19-200, Č, 483 Sb. z. a n. Ustanovení § 6 tohoto n,,,,řízeni, podl,e něhož 
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dj'sciplinární knmise '0' 6 členech s'c usnášÍ' nad.pol.ovičnf většinoU! pn
tomných členů, nemohlo se však dotknouti předpisu § 105 služební 
prag;malIky, že trest propuštění mi'lže býtí ulden toliko tenkráte, vy
slovI:h se pro to 4 členové di,sciplinárního senátu. Disciplinární, komíse 
~e vs~k neUlsn~sl,a ?a tr,estu, propuštěn'; ze s'l,u'žby, takže jest míti za to, 
z~ n:'OyIo potrebneho p'o~tu hhlJs'Ú, znějícfoh na propuštěn,í ze služby, 
~ybrz zebyl'O jednomyslne u'snesen'O na trest přeložení na trva,lýodpo
cmek s 25% srážko,u služného. Obecní- zastupi-telstvo nemělo- tudf.ž vúbec 
anI podkladu pro hlasování na propuštění ze služby a nemohlo se takto 
platně. usnésti, když návrh disópHnární komise, předložený obecnímu 
zwsluplte!stvu dle § 8

v 
vláJd. na,~. č. 483/1920 Sb. z. a n., zněl m přel'Ožení 

do vysluzby se zmensemm ,s,luzného, a jen tento určitý' mivrh d,isciplinární 
komDse hyl programem jednání obecního zastupitelstva. Obecní zastu
pI,telstvo- překročilo t'edy svým usnesením z 18. března 1931 návrh disci
pHnámí komi,se a tím vykrúčilo ze své záJl<onné působnosti, jeho nález 
je nepla-tný, ježto Ineodpovídá zákonu. 

V r c h 11 í s o u d v P. změnil k odvolání žalované obce rozsud"k 
soudu })f",ní sto.Iice tak, že 's'e žal'oba zamítá v""bec. Vy-chá,zel zná" 
zoru, z.e rsou~dy n~ts'ou sice oprávněny př-ezkoumáyaU discip'l:ináJrnJ nález 
samo~spvr~~,~'eho, uradu po s.tránce věcné, že mají všalk právo- sail11'O
s~atne re~I~1 'otazku, Zlda byl'y zachovány předpisy o složení di'sciplinár
mch s,;natu a o formálním postupu di,sCÍplinárního řízení, tudíž pře
zkoumavatI nález po stránce formální. Má však zato, že ustanovení 
S 105 služ. pragmatiky nellze uží{Í v disciplinárním řízení proti žalobci. 
Ž~lobce jako trva.te ustanovený obecní zřízenec mohl býti podle § 10 
z~kona c. 16/1920 Sb. z. a n. propuštěn ze služby jen us,nesením obec
mho zastupItelstva na zákIadě disciplinárního Hzení, pmvedeného podle 
obdoby služebni iP'ra~matiky pro s,tátní zaměsluamce o čemž budou 
vyd~na b~ižší ustanovení zvláštnúho vláclního naříze~í. To bylo sku
tečne vydano 14. ,srpm 1920 pod 'č. 483 Sb. z.a n. Podl:e § 2 se di,sci
plinární. řízení provádí obdobně podl,e §§ 181-188, resp. §§ 87-155 zá
kona ze d:ne 23. ledn,a 1914, Č. 15 ř. z., pol<ud nehÍ v dalším nic }i-ného 
llst~n'Ov:no: § ~ vlád. nař. stanoví pak takové úchylky zejména v tom 
smeru, ze, Jde-II o propuštění ze služby, má učiniti disciplinární 'I<omi'se 
obecn,ímn zastupitelstvu návnh, o ,němž toto zastupitelstvo rozhodne. 
Uchýlilo-li se obecní zastUlpítdstvo v souzeném přúpadě od návrhU! dis
cipH~állní- .komi<s'e, měl s·jl žal-obce stěžo,vati. u vrchní disdpHná'rní, Iko:mi:se, 
k~era ?! Jeho sHž~;Qst předlo'žHa k rozhodnuti zemskému swmospráv
nemu uradl1 (§ 8 vlad. nař. č. 483/1920 Sb. z. a n.). Žalohce tak neučinil 
a -není proto: důvodu:, aby discipl:inámfmu nál'ezu byla upírána účinnIQ,st. 

Na žalobcovo do'voláJní' ;potv,rdi! n e j v y Š š í s 'O U d napadený 
"?,zsud'ek druhé slohce v podstatě z důvodu, že § 105 služ'ební pragma
hky nel,ze užíti na souzený p,řípad vvMedem na odchylné ustanovení 
§ 8 vl., nař. č. 483/1920 Sb. z. a n. a že žalobce nevyče"pal pořad 
mstancI v paragrafu tom stanovených, takže dilsdp,linámí nález obec
ního zastupUel!st",a nabyl moci práva. K vývodům odvoLiní, že proti 

1751 

usnesení obecního za,stu:pitdstva o propuštění ze služby se může obecní 
zřízenec dovolávati jen ochrany s'Oudu, ježto prý l1'sneselní obce v po
měru k ;propuštěnému zřízenci není jiné kontrole podrobeno, zaujal nej
vyšší' sIQud, stan,ovisko zastávané již v rozhadnutí Č. 12873 Sb. n. s., že 
ustanov'ení § 8 vlád. nař. Č. 483/1920 je kryto předpisem § 10 zi<l<ona 
Č. 16/1920 Sb. z. a .o., i pokud upravilo opra\nné řízení! v d-iscipHnámím 
řízení pfotiobewím zří'Zencům. Mimo to se připojil k právnímu názoru 
nižší'ch stolic, že disdpIinámí' nález po st'ránee hmotné, pokud nabyl 
právní moci, je pro soud: závazný, poukázav při tam ke s,tálé judikatuře 
nejvyššího soudu. 

P'Úté vznesl Frwnliše'k S. podáním ze dne 9. ledna 1935 stížnost ,proti 
Uls'enesení obecního zastupi,tehtva města J. ze dne 18. března 1931 na 
zemský úřad v Praze. Stížnost byla vrácena okr e s fl í m II Ú řad II 
ve D. K. n. L. k rozh'Údnutí 've vlastním obom pús'Obno:sti, který ji ad
míti výnosem ze dne 25. llistopadU! 1936, Č. 41269, j'a:ko nepřípustnou 
s poukazem k § 24 zák. č. 16/1920, ,dle něhož i spory o d a I š í 'P r á vn í 
t r v á n í s 1 'li Ž e b n í hop o měr u obeonkh zřízenců patří na pořad 
práva soukromého. 

Ze ntS k í' ú řad vP. výmě'rem ze dne 23. prosí,nce 1935, č. 1251/2 
z fOlku 1935, zamítl 'Údvol{mí s poukazem na důvody nařikaného výměru, 
které se shodují s právním náwrem v)"sloveným v rozhodnutí nejvyš
šího správního soudu ze dne ll. března 1929, č. 24719/36, olpír<tjídm 
_eo usn'esení jeho odbomého plena ze dne 14. Iedna 1929 (sb. B'O'h. A 
č. 780:3/1929). 

Podáním ze dne 22. ledna 1936 uóni,1 f,rantÍ'Šek S. návrh na řešení 
zápomého I<ompetenčního konfliktu mezi nejvyšším soudem a zemským 
úřadem v P. O tomto návrhu se vyjá,dři1: nejvyšší soud poukazem I<e 
svému rozhodnutí, zemský úřad v P. vyjáJdření nepodal', obec J. pak 
ve svém projev,u zdúraznna, že nejde o kompetenčníl<onflikt, p'O'něvadž 
nejvyšší ,soud neo-dmÍ'tl žalobu: pro nepHslu'š'no>S.t, nýbrž rozh'Údl' o ní 
m',erhotl':ně, nevyhověv dovolání, 

Sen á t P ~ o ře š e n í k a m p e ten č 'fl í c h k o n f Ji k t ů uzn3JI" 
že k rozhodnutí o neplatnnsti discipliniirního nálezu obecního zastupl
tds!va 'O ;propuštění trvale ustanoveného obecního zřízenoe jsou pří

slušny soudy. 
Důvody: 

Př,edem jest uváži,ti, zda jde vůbec o' zá;porný I<ompetenční, konfhkt 
mezi ne~'vyšším soudem v B. a zemským úřadle~ v P. ~ejN"y,šš.l. s:ou;J 
vycházeje z prá\'níh'O' názom, že ,s,oudy mohou prezkoumavatI d,sclphc 

námí nM,ez obeoního zastupi,telstva jen pO' stránce formální, kdežto pře
zkum nál:ew po, strán,oe věcné pnslulší jen nad~izenémll úřadul S'aJ1l0-

správnému, zamítl žalobu v podstatě proto, že podlle jeho mizo~u dis
ciplinární řízení bylo provedeno formállně sprámě ve smyslu § 8 vlád. 
nař. Č. 483/192D, kteréžto' naří-zení je kryto § 10 z<ikona ze dne 17. pro-
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since 1919, Č. 16 Sb. z. a n. na rok 1920. Odmítl ted "ednati o s ' " " 
dl'scIP:~n-ámího nál'elU po stránce hmotné. Zemsky' YúLd zamítlP~~~~lo.s cl 
frantlS'ka S vychá e' . , ' ani ," , ' " ',;: Je :,nazoru, ze spory o další právní- trvání služeb-
mho pomer~' obec~lho znzence, pa'lři p'odle § 24 zrukoua č. 16/1920 Sb. z. 
a n. na po~ad prava soukromeho a ze § 8 vlád. nař. Č. 483/1920 SI 
z. a n neITI kryt § 10 z'k Č 16/1'920 S J. dIv: ,. v . OJ. . b. z. a n. Z názoru, že spory 
o t~,Sd~~an§1 slme'bmho poměru trval'e ustanoveného obecního zřízence 
pa;1 po:e ,,24 zak. č. 16/1920 Sb. z. a n.na pořad práva vycházel 
~r~l~ť" I neJvyssl soud, al~ roz;por zá,l,eží v tom, že pod],e stano'viska ne'
/~SlhO, ,s7Udu Je. proti ?i's~ipILnámímu nálezu první sloMce, který!n 
hU, e

n 
~m~~no na, dlsclphnarm trest propuštění ze slwžby, po stránce 

'~o ne pr~pUoStnym opravný prostředek k vyššímu úřadu samospráv
n~mu,' ~dlezt,o ,P, odle stano,vl'ska zemsl<ého úřadu lze onomu dLsdpli ' 
mmu nale'Zu od t'" I b nar-, ,," poQ>~ova I)en za, o- ou podanoll u sowdu, Jest tu tedy zá-
porny~0~11Ipetenóu ~o~,fhkt, ,který se však omezuje na otázku, zda k, ře-
",koumam dlsclplm"rmho mdezu ,prvn'I', stol'l'ce 'kler' bl' P d' . r ", "', ym yo uzn"no na 

. IS,C}?~~,arn.1 trest propuštěn'í ze služby po str"nce hmotné je pHsl.ušny· 
VySSI urad samo:sprárvlHý nebo· soud. ' ' 

Konfldktní senát uváži'l toto: Řešení konfliktu o kle ' b VY, ,.. na otázce b I rl' d ., ' ry eZI, zaVl Sl "1" , ' ~ a- I v '<U a zmocněna, aby naří'zeníom podrobila propou-
~ ':CI usnesem obecr;ího zastupitelstva - a jen o to v daném případě 
Jde - reVIS! zemske admllDIstrativnÍ instance. Na váhu paoclá § 24 ' -
konal ~. b16j19'20 S? z. a n., }enž podle svého dlosl'O,V1u všechny sp.~,~y 
ze s uz,e Ut-h-o pomeru t J' v' ch d" ' , " , " , ,,:.~, se ny herence vzmklé ze služebního po-
me!u, n;ez,~, o,bS' a J~j1m ZrIzencem, odkazuj-e na řádné soudy, Při této 
vycerpava]lcl ,upra;"en;usf slova. § 10 uv,ed. zákonač. 16/1920 Sb. z. 
a ,no ,~ ob~obe sl~z~bnl pragmatIky pro stá,tní zřízence býti vykl"dána 
restnkhvne, nema-I.! vzm~nouti mzpor mezi §§ 10 a 24 zákona Č. 16/ 
19~? Sb, ~. a n. K tomu pnslupu~e úv"ha, že každé zmocnění, dalné mo~i 
~r~~ov~cI Jest v pochybnosti vykláda,u v neprospěch moci- nařizo.vací 

o' en,:: slova § 10 .zákon,a č, 16/1920 Sb. z. a ", mo:hou při tomt~ 
~tavu ,V~CI' znarne~~h J;'n, že při tak záva2mém aktu, jako propuštěni 
s~ ,~liUz~b obce, m~la hyb vyplněna mezera dosavadního práva obdobou 
z~zeb~l, prag,matJky pro ,,~tát~í z,ří·wnce. VI'Ma nebyla tedy nikterak 

P
i'! °la~en.a P??;robovah ,n"nzemill propouštěd usnes·ení obecního zas,lu-' 

e. s va vysslmu adn1l'lllrstra-ti/vni-mw pfez,lmiUm,ávání-. 

již !i<dS~?~ z ~ěru pracovního, služebního a učebního, zahájené 
. ( řed\ uc=osti zák!ona ,o pracovnich soudech Č. 131/1931 Sb. z. a n. 
p~va p\.!~~nhem ,193~)J, Jest posuzoVlati i v otázce příslušnosti podle 

Z' k "'t',e o p'red uClnnosti uvedeného zákona. 
a on'lp O vseobecné úp , , 'h ' • a zaměstna..;' SI rave pravntc pomeru mezi zaměstnavateli 

zák. Č. 217 /~~: Sbovensku a podkarpa!ské ~~i, Č. 244/1922 ve znění 
obsažené v'~v"ov: z. a, n. ~eb'Yly dotceny clste normy kompetenční, 
XLV :19íl7. ", \~l~h predplsech, mezi které patří i § 62 zák. čl. 

l 
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K rozhodnutí o nároku zaměstnance, pokud je založen na bezdů
vodné výpovědi a bylo o něm zahájeno řízení před 1. lednem 1932 
u administrativního úřadu, zůstává nadále příslušný tento úřad, kdežto 
pokud se nárok ten opíral o zrušeni služebního poměru předčasným 
propuštěnim (výpovědí s okamžitou platností), jsou příslušny řádné 
soudy. 

(Rozh. senátu pro řešení kompetenoní-ch konfliktli ze dne 21. prosince 
19137, č. j. 891/37,) 

štěp"n N. podal dne 27. ř;jna 1931 u okresního úřadu v S. Ď. (na 
Slovensku) stí'žnos! proti Správě katoliokých cí"kevních velkostatků 
v 8., v niž se domáhal, aby odpůrkyně byla u'znána povinnou ",platiti 
mu pod'],e § 17 zák. čl. XLV:1907 mzdll a vůbec všechny požitky, které 
mu pHslulšel'y za dobu od 1. kvěnn,a do 31. pro-since 1931, čítaje v to 

útra,ty a škody . 
Svuj nárok odůvoclnál tíom, že již od svého 12. rokli byl ve službáoh 

velko'st"tl<ll v L. a,ž d,o roku 1917, kdy odešel do války, Byv raněn, vrátil 
se rooku 1919 a byl pro svoji sl"bost po 'utrpěném zranění zamestn"n 
jen obmcením obilí, v roce 1921 hyl pasákem l<oní až clo roku 19'26, 
poté s,e slal pomocným hajným, v kteréžto lunkci byl přel-ožen do K., 
kde byl v únoru 1928 pO'věřen činností hospodáře, při, tom však dostával 
plat hajného,. Poté v l&stop"d!u 1930 byl], jaJko hospodář 'přello,~en zpět 
do L., kde mu bylla neprá"l'em přikázána jen služba hajného s odpoví
cl"jídm tomu platem. Poněvadž se mll rána zanítila,od,ešel. do nemoc
nice, :kde pobyl do ,konce prosince 19GO. Ač byl od' 1. ledna, 1931 způ
sobilý l<onatislužbu, n,ebyl zaměstnán a dne 1. duhna 193-1 dostal 
v Ý p o věd', poněvadž prý byl tři měsíce nemocen. výpov.ěď ne.přijal 
a vyjednávalI o přidělení služby hajného nebo h'OspodM,e, na niž byl pů
vodně zjednán. <B"slký inspektor mll' pro-Mási-!, že, chce-I,j, zamě-stná ho 
j-ako bíreše, ji,n·ak aby šel »s Bohem«. Poté 'pHšel písemný poukaz 
od in'spektorátu, ~by šel za bí,reše do O., že tam bllde přes,tě!hO'ván. 
Ač nebyl na tuto službu zj!ednim, chtěl rozkaZU' upo'slech-nouti a 
zašell do O., aby si ,prohlédl př,idlělený byt. Shledal jej vš"k neobyva
tel,ným a proto pmM"sill, že se l<lJm stěhovati nebude. Asi za 2 týdny 
(kolem 15. srpna 193,1) byl zavolán do kanceláře, kd,e mu, bylo řečeno, 
že mu inspektor Sch. vy P o v í dá s I ti' ž b II -s o k a mži t o u ú č i n
n o stí, poněvadž přidělenou mu službu odepřeL - Podle toho pa-mši! 
prý zaměstnavatel z~ejmě smllouvu, jedna:ktfm, že mll přikázal konati 
práci, 'na kterou se nezavázal a která je nad jeho sHy nebo schopnosti 
(§§ 18a 23 zák. čl. XLV/19m), jednak tím, že ,se pro něho, nepostaral 
o hygi,enický byt (§ 29 u"I'ed. zák). Výpověď j.emu daná se stala s' po
rušenÍ:m uv<edených zákonuý·ch USIÍ'anovení. 

Odpůrkyně media, že N-ovi dala podll'e § 42 zák č,], XLV:1907 vý
pověd', poněvad~ se nehlásil do- služby, ač byl již úplně zdráv, Poté 
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~ádal NI . () opětné přijetí, kterému bylo vyhově'n·o 
nem . s.rpna 1931 Jako deputátník do- dvora Hm, že byl přeložen 

kazu nevyhově'l, byl,a mU dána okamžitá vÝPO~~toněvaM tornu rOz-

Okresní úřad v S Ď v· měre ~dm., zamítl podle § 47 z~k čIm xze cine 28. le,dm 1 ~3?,č. 11984/931 
ze s~lwaluje okamžHou výpo~ěd; k;V; 1 907 Shzno~t stepána N. s tím, 
V duvodech uved'l. z'e 'ak ' .. e~a mu byla clana v srp n II 1931 

, - j ze SpISU l' .. f ť . propuštěn kolem 15. sr na 1931 t" ze ZJ~'S 1 l' - b)"l N. ze služby 
však tepr'!e 27. října 1~31 t cl ,s ",,~o,st;protI okamžíté výpověd'i podal 
§ 47 zak. čl. XLV: 1907 do' 8 ed!ůoE~zdene, ~e!J0! si měl stěž·ovati podk 
a limine odmítnouti. e d~e vypovedl. Bylo proto stížnos! 

Stěžovatel pod.al proti tomu vÝměru od' ·1' . v B., v němž na"rhl. ab v' , . . \ o aHl k zemskému úřadu " ' , y ymer oyl zbav . '" . ~rad~',bylo uložen-o, aby o stíŽJnosti m .t, e~ lIcmno·sÍl a aby.okresn.ímu 
ze strznost nepodaJl op'ožd

i
' , , en .~me rozhodL Dovozu]e zejména 

, "I ene, ponevadz vvpověd' VI ' 
P 1 sem n ě, což se dosud nestal. ' ". .0 me a mu býti dána 
rou jest počítati ode d.ne . ' ,~, taJkze .8.dlenlll Ihuta ke s.tÍžnosti kte, 

prevzeh oznámení d cl ' propuštěni n.ebylo vůbec důvodu .odl:e §' " ,osu. neuplynula. K jeho 
msp. propuštění se nestaly 'Podl~ před'P!~.čJ. XLV: 1907. Jeho výpověď 

Zemský úřad v B v'm'~ 
odd.-1932, zrušil výměr :kir:s~'~ z~.dne .27. dubna 1932, Č. 50384/14 
ž'Ova.teJ.e s J'eho nácI'o'k.e·m ',odura~u Jako nezákonný a odkázal s,tě-. na pora prava U . ď ' , 
p:?tl žalované smluvní nároky z toho .é . va 1,. ze zaJ.o~ce ,uplatňuje 
pnčmy v~pověděn pokud t" , ~"odu, ze byl, predcas:n-ě bez 
d h ' '. se yee pmpuSŤen ze služb O' lb' 
ru oU nen.i však příslušným rozhod r" 'd . y. za o- «ch toh,) 

zák. Č. 244/22 Sb' z a II "d .' ova 1 ura spravní, nýhrž ·podle § "3 
. ... fal ny soud. -' .~. 

štěpán N. podal: :paJk u okresního soudu v S ' 
»Centrální správě kato.lick· h Ik.'· o • D. zalobu nejprve proti 
mílnuti podle bodu 6 § d~ O ve ostatku« (C.681/32) a 1'.0 jejím od-
125/33-1 novou žalobu v níž' s. t dne 17. lInora 1933 pod č. j'. C I 
a v ~íž uplaclni'], ,proti ža,lovanrO>~'Li~z~,~~ n,~ .ro:hodnutí sp~itv.!:ich úřadú 
stalku pro Slov'ensko v B' . k Vl acm om!s! kaloliI,ckych veloko
čas od 1. května do 31 .« ·naro na zaplacení sl'užebnich p'ožitků za 

. . prOSInce 1931 z dl1vod ' 'I 
mu vyplácetisl,u,žební poěi,tky cln,em 30 db' . u, ze :".'ovaná přestala 
nevypověděl'a. Pří ús.tním 'edn' : d .' ll- na 1931, ac Jej z a k onn ě 
žal~bu a dodal, že S:ku,t.ečn~ ď aJ!].I ·ne 25. dubllla 1933 odvoIal se <1a 
,p o. věd', poněvadž toho d~: 1. dl~bna 1931 d~ostal r;' ě s í ční vý
s lI';" že jsa dosud chm', nemůž nen3'~to~'P:1 sluzbu. VY?OV~ď nepřijal 
nelll odůvodněna. Obráth. . 'k e Jeste,sl-llzhu n~stoupltI a ze výpov.čď 
na in:s:p~ktorát do B. kle/.e p~ na "~tr~d;nI s~rav-u, kte-rá ho odkázala 
oznámil, že mŮ!že slulbu na~/~y.t1U pndeh sluzbu. I.nspektorát -pak mu 
Pon,ěvadž se :po operad nec~tif's~~~~Ja:l<~ J~,?~n:~duc~~ deputátník, híreš. 
hospodáře neb hajného jak}om b I ct,?'Y ezs! p,:a·cI a o lehčí sl;lIžbu 
služb". bkeše nena.st.ou-pil a 'pod { t:r"ve, s'e mame ucházel, přidělenou . a s Iznosl u okresního úřadu. 
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žalovaná uvedla, ze zalobce 19. prosince 1930 oznámil, že je ne
mocn.ý a že mu,si býti operován. Z léčení v komárenské nemocnici byl 
propuštěn začátkem února 1931 do soukromého léčení a v březnu byl 
úplně vyléčen. Přes to se do služby nehlásil a byla mu pro~o dána dne 
I. dub,!] a 1931 v Ý p '0 věd' pod leb o Id: u a) § 42 zák. čl. XLV: 
1907. Po obdržení a přijetí. výpovědi žádaJl žal'obce u iUlspektorátu v B. 
o o oP ě t n é přI jet í do služby a inspektorM přijal ho za blreše na 
zkušební dobu ,p o d ,p o dm í n k o ll, že 1. srpna 1931 nastoUlpíslužbll 
ve d.voře O. žalobce službu nenastoupil a byl proto podle § 45 uved. 
zákona s ok a mži t o u P I a t n o s·t í· vy P o vě d ě n, pokud se týče 
propuštěn. 

Soud prvé stol'ice rozsudkem ze dne 1. září 1933, Č. j. C 1 125/33-4, 
zamítl žalobu. Zjistil obsah administrativních spisů a přiklonil se k práv
nímu názoru okresního úřadu, pokud rozhodl v oboru vlastní pů'sob
nosti o otázce, zda stí"nost žalobcova pro.ti výpovědi byla podána včas, 
n.ebo ne, neboť k rozhodování o tom, zda výpověď daná hospodářskému 
sluhovi, patřícímu pod ustanovení zák. čI<. XLV z r. 1907, byla odůvod
n-ěna, byl před 1. l.edmm 1932, l<dy vešel v účinnost záJkon o plfacovních 
s.oudech, příslu.šným okresní úřad jal<o pari<tni komis·e. Ať j,jž ža];obce 
uphtňU!}e :neplatnost výpovědi, 'MelOU dostaJl 1. dubna 1931, či oné ze 
dne 15. s"pna 1931 ,náleželo tehdy řešení otázky, zda vý1pověď byla odů
vodněná, do kompetence úřadů správních. Ostat-ně slížnost proti vý
povědi jak podle § 44, t;rk i podle § 47 z@k. čL XLV:1907, kterou bylo 
třeba podati v 8denní lhůtě od sd,ěle:ní příčiny výpovědi, uply""u)a bez
podmín.ečně před 1. tednem 1932, neboť proti výpovědi, kterou dostal 
1. duhna 1931, žalobce ·stížnost ani nepodat a proti výpovědi z 15. srpna 
1931 ji podal a'ž 27. října 1931. Alie i žalobu podal žalobce opoMě"'?', 
poněvaJdž 8deuní lhůta l\plynul.a nejpozději dne 23, snpna 19·31, kdežto 
žaloba byla podáIra 17. února 1933. Pro zmeškáni lhůty jest výpověď, 
i kdyby byla Illeodůvodněna, pokládati za přijafou. 

Na odvolání žalobcovo krajský soud v K. r-ozs·udikem ze dne 15. pro
since 1933, Č. j. Co 701/33-18, roz.sudek SO'udu prvé s.tolic.e potvrdil 
z jeho vtastní'Oh dLlvodů a dodal, že pod!.e § 23 zák. č. 244/1922 Sb . 
z.' a n. jest nároky vzniklé z předčasil1ého zrušení s.lužehní smlouvy 
uplalniti do 6 mesioů ode dne, kdy mohly býti uplatněny, a to jen 
u soudu. Tuto promlčecí dobu nepřerušuje zákrok u jiných ú,řadů, i když 
s'e tak stalo omylem. V souzeném pří:padě mohl býti nárok u.platněn 
dn.em zrušení smluvního 'Pomě"U, t. j. 1. května 1931, takže promlčeni 
nastalo' 1. listopadu 1931, žaloba proti »Centrální správě« byla však 

podána teprve 24. května 1 932. 
To, že ve sporu se jedinwlo i o lom, že ·služ'ebnl poměr vlastně 

trval od 1. k"ětna až do 15 .. sr:pn.a 1931, pOH,ěvwdž žalovaná v ·té době 
ža,tobci "abídla jinou službu, nemá významu, neboť žaloba se zakládá 
na zrušenísl1užebního poměru v den 1. května 1931 a není nárok uplat
něn na tom z"kladě, že poměr trval i nadále. 
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K dovolací žádosti žalobcově po b '1 . "~o 
dne 16. řijna 1934, č. j. Rv III 370/;4 ;VI _ nejvyssI soud uS,I'.~sením ze 
účinnosti vycháze;e z právnI·ho.' . -; ,?zdSUdky obou ,mzslch s, oudů 
d ..' J' • fiaZOI ll, ze ra ne soudy nebyl k h 
b~~an~ o .~á!rOkU !al.?bw~ě v~bec příslušné, poněvadž v dObltvr:~;é~; 
b I pravne ~ zrus.mI slu~eb?Iho poměru výpovědí dne 1. dubna 1931 
p~lIe k /~zhO~~utI .0 opravne.rlOstr výpovědi pří'sl:u'šné paritní komise 
1920 v~ :n~n§ze5nr ,?InI~tra, z~o,.~n.ěnce pro správu S,I,.ovenska č. 64/ 

. zoem nar. tehoz mI,nlstra č. 3/1923 (Ú ' ' 
a o naroku na služ.ebn· "tk . ,.,. r. nov. c. 35 a 39), 

~ť~~~o~'OZphod,ovati )'~í~I~~I!lý:n, z s~~;:n~~, o(~ř~:;~ ~~zlI~á§n~2v~~~Věč~i 
. . onevad zal obll! nM.ok j' est od . '. b '. . . 

šení 'služebního oměr .,.... VOZQvan z ·ez,pra:vnetho ZfU-
zda dostal žalob~' u ~~:povedI ze dne 1. dubna 1931, ner'OZhoduje 
kterou podle vlastn:~0;~~~n~_~.~·;;~~:t,;;3i~) ~ýpoVě~ z. tak~vé služby: 
výpo·vědí :nepodlal včas námitky u příSluŠ~é' pa~:t~fok~;~eís:nl proh oné 

Or P;,d"nIl11 ze cln~ ~4. října 1934 u·činí! štěpán N. návrh n~ řešeni zá
P. neho kompetencnrho konflIktu mezí zemským úřadem vB' , 
SIm soudem v Brně. •. a nejvys-

O tomto návrhu VY'I'ádři'ly se oba I t "d hodnutí. . - y o LIra- y poukazem na Sová roz-
Senát pro" . 

'"o , r e sen I k o m p e ten čn í c h k o.n f 1 i k t o I 
;seo~~~~~;~;n;a~o:o~;~~.~~t:~lnŮ;mO~í!á o výp?vM ze dne 1. duh~a ut~~a1: 
na předča:sném propuštěn' _ u

1
r;fy Spra~?I, p~kud\ však je založen 

ným soudům. I v srpnu 1, nálezI o n·em rozhodovali řád-

Důvody: 

Rozhodování o souhomapráv ". h " h ' o 

slu,žebnkh nebyIo na M • - k!TII~ spor;c z pomeru praCQ;vn,oh a 
notně,nýbrž rů.znými p~:~\ ceST os -ovenske repubhky upraveno jed
ze dne 4 ' op sy. eprve zakonem o pracovních soudech 

. cervence 1931, Č. 131 Sb z a n byl t t ' ' cl· " 
ce,ny ustanovením, že zásadně patři r~zhod:~vánr 1:: o p.re plSy ~Jedno-
meru pracovního, sllu'žebního a u.č.ebniho před so~';;'ker~~~o~~?ru z p.;:
p~dě zvláštní oddělení soudů okresních a kde j·k/nP . "dl .po pn
dum okres'nÍm, K ' ,t b v' : em, rčll nym sou
s nbkterými .. ".o~pe ence Jla te~y pnkazána zásadně soudům, ovšem 
zb la' od . VY]lol11l aml, o. nez v teto věd nejde. V dů;sledku toho po
leZh / t le t 44 uved. zalkona platnosti vŠoecka ustanovení o předmě 
t. j. d~~~" z,l ~ I~'~:~ ;~g;n§ý~~~~::;'~~Y) tento

t
. zákon nabyl ú,činnostj~ 

dlo t h d' h ,. , I ',. za . ,s 1'm om,ezernlm ze spory 
o '?, ne za aJene II soudů neb úřadů pnslušn '.ch odle' . d 

savadmho, bUdou ,vyř~z-eny poclle dosud pl'atnýchYpře-d ilSů. prava '0-
Z toho. plyne, ze vseohny spory, zahájené již před úrinností zákona 

~~.~;i~c~~~~~h p~~~~e~~~~~~opo~u~o~~ti vůhec, "tedy i v otá,zce přís],uL 
dech Tak ' , to ' -, p.re ~~Innostr zaklona o praco-vnioh sou-

. Je mu I v souzťnem pnpadě. 
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štěpán N. podal u oklresního úřadu v S. Ď. dne 27. ř f j n a 193 j 
stí~nost, jíž s'e do,m~hall z dův,odu zrušení služebního poměru neodu
vodněnou prý měsíční výpověd.í. dne 1. dubl1'a 1931 po pří·padě bez
právným propuštěním kol,em 15. srpna 1931 zaplacení mzdy za dobu 
od 1. květn-a do 31. prosince 1931. Byl tedy spor Ziťhájen u administra
tivního úřadu v době před účinností záJkona o pracovních soudech a 
pl'atí proto pro pnsuzování r-řfslušno.ti předpi,sy v té době pllatné. 

Stěžovatel podal arci dne 17. ún.ora 1933 žalobu u okresního sondu 
v S. [)., jíž uplatnil tytéž nároky. To -se však stalo teprve potom, když 
byl výměrem klraj inskéh o úřadu ze d,ne 24. dub-na 1932 se svým ná
rokem odkázán na pořad práva. Tím nebyl'a a nemohla býti dotčena 
o.tázka, kterých přeclpisnl má býti Ipoužiltú při řešení, zda 'k projednán·í. 
věd jsou povolány úřadyspr<ÍJvnr či soudy, ueboť vě,c byl,a zahájena 
u správního úřadu j,rž v roce 1931 a pozdější _podání žaloby na soud 
byJ,o jen důs]edklem odmítnutí n<ÍJvrhu stěžovatelova krajinským úřadem, 
podle jehož právního názo-ru k projednání věci, jwu podte § 23 zák. 
ze dne 13. července 1922, Č. 244 Sb. z. a n. ,pří-sliušny řádné slOudy. 
Kompetenční předpisy zákona o pracovních soudech se tedy na lento 
případ n,evztahují. 

Podl,e přednesu obou -sporných stran byl služební poměr zrušen jed~ 
na,k měsíční výpovědí danou navrhovateli dne 1. dubna 1931, jednaok 
výpovědi »s okamžitou účinnosh«, tedy vpravdě. propuštěním, koliem 
15. srpna 19-31. Obojí bylo př-edmětcm jak stížnosti navrhovafe!lovy 
u okfe!sn.ího úřadu v S. Ď., tak i žaloby Ul okresního soudu t"mtéž. 

Konfl:iktnimu senátu nenál-eží zkouiI11Jati, zda přes výpověď ze dne 
1. dubna 1931 bylo v ,původním služebním poměru pokračováno, či zda 
byl zalo~en nový služební poměr tím, že 'l1avrhovateli byla k jeho žá
dosti .přikázána slu,žba bíreše při dvoře O., který pak byl zrušen V}"
povědí s o'k<tmžitou účinností (propuštěním) asi 15. srpna 1931, nýbrz 
jest mu jen vycházeti ze skutečnosti, že se navrhovatel domáhal zapla
cení služebních p-ožitků od 1. kvěl.na do 31. prosince 1931 z obou těchto 
dtlV'odů, které pokláJdá za neoipod:sta-tn-ěné po. případě za bezprávné, 
a který úřad byl pro rozhodnutí v obojím příp"dě o nároklu na"rhova
telově pří-s'lušný. 

V § 23 zákona č. 244/1922 jlest stanoveno, ~e nároky pro po ř e d
č a s ll' é P' r o IP 'lIšt ě ní ve smyslu §§ 20 a 21 musejí býti vzneseny 
u soudu během šesti měsíců po uplynutí toho dne, kterého mohly býti 
učiněny, jinak se pmml'čL § 21 pak předpisuj.e: jestli zaměstnavatel za
městnance bez dMe'žité pří6ny předčasně propustil nebo je-li vinen na 
předčasném vystoupení zaměs.tnancově, zůstá.vají tomuto - kromě ná
roku na náhradu da1ší' škody - s.mluvní n"roky na mzdu na čas, který 
by byl měl uplynouti d'O skončení služebního poměru vypršením smluvní 
doby nebo řádné výpovědi u.stanovení § 20, jednající o obdobných ná
rocích zamě'stna,valdů, nemají tu významu. 

Jest patrno a vzhl'edem k jasttlJému znění uvedených předpi.sů nepo
třebuje zvláštního -odůvodnění, že § 23 přikazuje kompetenci řádných 

'1 
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soudů rozhodování jen o 'on,ěch nárocích zaměst.nanců" jež se za
kládají na tom, že zamě,slnanee byl zaměstnavatel'em bez dŮ'ležíté 
příčiny pro p II Š t ě 'n nebo zaviněnim mměstnavatelovým ze služby 
vystoupi>! pře d č a sně, t. j. buď před u'plynutím služebního poměru, 
byl-Ii zal,ožén na určitý čas, nebo s porušením lhůty výpovědní, níkoliv 
však vše ch TI y spory o nárocíoh ze služebního poměru, zej1mé,na tedy 
spory o nároku na mzdu z důvodu neodůvodněné měsíční výpovědi. 
Kompetend k řešení sporu o těchto ,nárocích zákon č; 244/1922 Sb. z. 
a n. neu,pra\'uje a plah tu' před:pisy zák. čl. XLV: 1 907. Tomu nebrání, § 36 
zákom č. 244/1922 v doslovu § 1 zákona ze dne 25. zán 1924, č. 217 
Sb. z. a n., neboť tímto předpisem bylo prohlášen" za výslovně zru
šená dosavadní psa,ná í zvyková ustanovení jen potud, pokud se usta
novením z"kona Č. 244/1922 příčí v ne,prospěch zaměstnanců, z čehož 
ply,ne, že zákon mo,hl tu mHi na mysli jen ona ustanovení dřívější, která 
}SOIU povahy materiálně právní, z procesních pak jen taková, jež nárok 
zaměstnancův v jakémkoliv směru omezují, nikoliv však ona, jež obsa .. 
hují čisté normy kompetenční. 

Spadá tedy rozhodování o nMoku žal,obeově, pokud jest zaoložen na 
bezdůvodné prý měsíční výpovědi dne 1. dubna 1931 podJoe § 62 zák. 
d. XLV: 1'907 do příslušnosti úřadlu administrati.vní>ho, pokud však se 
opírá o zrušení s-lužebního poměru předčasným propuštěním (výpovědí 
s okamžítou účinností) v srpnu 1931, jsou k rozhodování o něm podle 
§ 23 zák. Č. 244/1922 Sb. z. a n. příslušny řildné soudy. 

V. Vznik zápQrného kQmpetenčníhQ kQnfliktu ve sm,:yslu § 4, odst. 1, 
zák. č. 3/1918 Sb, z. a n. předpokládá, že 'Otázka příslušnosti byla po. 
přena v též e věc i, a tO' jak PQslední přípustnou instanci so.udní, tak 
i poslední přípustnou instancí sprámí. 

Nejde 'O takQvý !mmpetenční konflikt, byl-Ii předmětem soudního 
řízení a rozhodování nárok kQminického mistra na zaplacení odměny za 
vymetání kQmínů, kdežto předmětem řizení a rozhQdován! úřadů správ
ních byla povšechná žádost 'O vymáhání d1užných poplatků za čištění 
komínů, kterou poslední připustná instance administrativní zamítla 
protQ, že žádaná exelruce nemůže býti prQvedena podle potthého výkazu 
kominickéhQ mistra o nezapravených dávkách za kQminické práce. 

(Rozh. senátu pro řešení kompetenčnÍ'Ch konfJ.iktLi ze dne 21. prosince 
193,7, č. j. 899/37.) 

Ervín L., kominický mistr v S., poda.], dne 27. květn" 1932 pod č. j. 
N II 2033/32-1 u okresního soudu v N. (na Pod'ka1']latské R'usi') žádost 
o vydání plat-ebn,ího příkazu proti Samuelu M-ovi v S. pro 144 Kč s přísl. 
za vymetá,ní komínu. Okresní soud vydal žádaný platební příkaz, aJle 
ža,IO'va,n'ý :podal proti němu odp·or a při ústním Jednání dne 4. říjn" 1 932 
vznesl námitku podle § 180 bod' 3 o'. s. p., že vyomáJhání pohledáJvek za 
kominické práce patří k příslušnosti okresního úřadu. Okresní soud vN. 
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,.. č . C 847/32-4 námitce žalovaného 
usnesením ze ,dne 4. ,n)n:a 1932, . J·os : . zast~v;.J. Na rekurs žalob-

vťhověl akdaloS:~e~n~;u j~,~~l~'O~d~ 8r~ku'rs~í Pusnesenim ze cine ?O. led~a 
cuv 'kr~Js y sou 3 7 'otvrdíl usnes'ení soudu prvéstoJ.ice z duvodu, z~ 
1933, c. J. R 61.3 - , p .' k' áce patři na pořad admínist"atlvnl. 
vyomáhání od:men. za ~0~mI~6e i;:topadu 1932, _ tedy ještě před tím, 
Ervín L. podal mImo n~. . , du o . eho rekursu v uvede
než bylo v)"dáno rozhodnulI rekU~SllIh?, sdoU S J d' č 32 355 žádost 

, . , okresntho ura fU v, . po,.· , 
něm soudnrm ~P?ru - ~ d,l'e 'eho v . kazu dlužných poplatků za 
aby byly vymaJhany pe~,ze pO'k J j~ké dl'Užné částky mu při tom 
či,štěníkomínů. O ktere dluz, :~,I' / a o 'ho uovrad" v S vůbec seznati. 

, dl' . h SpISU okresU! ,u • 
šlo, ,nel'Ze z pre :oze,:;ye,,' , 1-14274 nev)"hovH okresní úřad 
Výměrem ze dne 15. cer,vna 1934, c. . . 19'32 o vymáháni dlužných 

VOd t' E' L ze dn'e 16 prOSInce . v S. za os I rVIn,," . . I l'j'l'"ké ;ežto J'eJ'ich vyma-., . I I tk o cestou e x e ,( u e ,e pn I lL- ) J 

komIlll'ckyc 1 pop a, u 'do' E " Lpodal pr.ati tomuto výměrl.! od-
hání. má se dlÍ! ee.st?~ sou. m.. rV~~í'Ú v' měrem ze dne 8. října 1934, 
vo:lání, ale zem~k!'e~~:~;v~cie~~ ~;IO uv{deno, že politioká ex ek li? e 
č. 52.468-IlI/5, J. " r tu exekučnoÍ titu,1 podle § 90 vlad. 
může býti provedena Jen t~hd!, J~ t"kový (exeku,ční ti tu!:) neke poklá
na-ř. č. 8/1928 Sb. z. a n.., ~' e ze z " n' ch dá"kách' za kominické 
dati výkaz komínického mIstra o nezaprav

6
e
7
, Yvo , "k. Č. 259/1924 Sb. 

b ov d' tanownych podle § Zlvn. z 
práce, tře a.s me ne '~, ' k . h řešení záporného komp.etenčnH1o 
z. a n. Ervm L. UČ'IllIl pa uaVf n~ 'í mezi kmjským soudem v U. 
kon.fl:iklu, který prý vzmkl v uv:e~ene ~~~ech setrvaly jak krajský soud 
a zemským úř"deI? ;r., U. Ve s·vyc .pr ~ch obs'ažený'ch v jeji,ch rOlhod
v U., twk I zemsky urad v U. na nalOr 

Hutích. . ,,' k, m' e ten ční, c II k o n f I i, k t ů se 
Sen atp r are s e n., o oP 'k,. č 3/1918 Sb. z. a n. 

usnes.l,že návrh Erví:na L. Jest pod.],e § 6 za ona . 

nepřílpUlS tný. 

Důvody: 

d ' 'h,o záko·na jest tu záporný kompeteční 
podlle § 4, .od-~t. 1, uve ene

t 
'edné a s:právnímí úřady se strany 

konmkt me,2Í řadnymI s, oudy s:.s'lr~nYOSJtI· v'p'ro'd'e.p'saném ins.tančním po-
. hd . tl" otázka 'pns. usu ' , ~. . druhe te . ,y, J'''., I,z,e . " vo ,\ StOII'C í Tomuto 'ulstanovení jest , ledm pnjlus nou' " .. , 

stupu byh poprena ,p:s". 'ného kompetenčního konf1.iktu předpokláda, 
ro,zuměti tak, ze VZllolo. zalpO! '.. t . 'e vč c i a to jak pos,lední 
že otázka příslušnostI' byla, popkr'"na VI' d'ne" zpřípusln~u instancí· adlmi:ni-

. t 'soudní ta l' plÚlS e " ' , . 
přípllJstnou IlnSo aneI ,.",' d b b I rozhoclovimo jiak řádnymI 
s:tra:ti:wi.í. O tutéž věc ,bY sl'O, k t'Yt 'Y,.r 00 're' d'me'tu a mezi t'"miž stra-. ."" d o o oznem p " J .. 
soudy, twk I spra\'mmI UT<lJ,/ 'd' lze však podle stavu spisů říci, ze 
nami,' V proojednávaném pnpa .e.?e

d
' se strany druhé rozhodly v jedné 

d t any J' edné a spravllll ma 'y . . hl' 
SOUl ,y ,se ,s .r ' " d' ."t, soudní:ho řízení a rozhod,ovallol Y Je~ 
a téže veo, neboť pre me e~:, ~ lov<!nému Samuelu M. za zaplacem 
nárok žalob-ce Ervín:a L. pr~ jo za; d "t řízení a rozhod·ování úřadú 
čá:stky 144 Kč s přísl., kd-eztn pre 'me em 
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správních byla rpovšechrná žádosl Erv' L ' , , 
platků za čišlění komínu" 'n" I m~ ,o vymahanI dlužných po-

. , z , jlz ,ne 'ze vubec sezn ť v b 
mlto dlužnými popIatky byl zahm to I k' " ,a I, ze y mezi lě-
cení se Ervín L. domáhallehd '. ~c a e_ onen p0p'lalek, jehož z"p'la
M-ovi. Mimo to J'e'sl "',1' J Jes e poradem sou.cln,m proti Samuelu 

uvaZl' I ze zemsk' ''- d U' 
p'ustná instance aclministrati~ní od", :/'1 ura ,v ; Jako posLedni pří
v pods.t"lě tím ž,e žáJd"ná k uva. ll! z,amlt~u'Ť1 od-voMní Ervím I.. 
jen tehdy, je-lÍ tu exekuční etxI'tuel' 'li cdle P§ohhCka může býti provedema 

- ' " 'po ,e 90 vlácd nM 'č 8/1 928 Sb 
z,, a n., a ze za lakový exekuční mul nelze , I', " " . , .. , ' 
mIstra 'O nezaJpravelných d ' k' h k'" 'po~ ad~h vybz komm,lckeho 
něnI vyplývá, že zemsk' a~ř:~ v'~ omlrmcke ,pr~c,e. ~, tohot? odůvod
"dmllnJrstrativlní rozho,d'I vYe sk t - I" Jak~. posledm pn,pU's.tna mstance 

. ll' eonos I I .o JIné ol' -I' k . , v U Tento s'Oud I f-' _ ' azce nez I rajsky s'Oud 
ve s'p' oru o za'pllace'nol' l,zurl~ls?e dP'OpřeI otáz, ku 'přsllušnosti řádny' ch soudů 

, ' " ' I CI' e o Imeny za ' k '. , 
úřad v U se n,ev'fsI' '1' ' , ' , pracce, omlnJcke, kdežto zemsky' 

, ,'OVl o 100m zd'a by s ' '" d b 
slušny' rozhod'ovatl' on' k ' pra'Vlll ura yI nebo nebyl pří-. "arounlazaplac 'k '. , 
a zda !by tedy bylo nebo neb 1,0 Iz, . e n I. ' Orffi,lnJckych poplatků 
rozhodnutí úřaJdů 'Sprá'Vních~b _ e Se do?,ocI o mch vykonatelného 
Ervílna L. o vymáh,ácní dlu-' ,n~ fZ se o~ezll na wzhodnulí, že ž<Í!dros,t 
mítnourti j'iž pro,t,o - znYh~ P?platků za komInIcké práce jest za-

, ze pou y v Y k a z k o . , k' h 
o, nezap-favených dávkách za komirnické "m l,fl I c, e o m i.'s I,f a 
t I t 'U I 'e m .pro pbld-tickou exekuci podlle pr;3e l~ e n I _ e 3' e k u c nIm 
z, a n. V rozhodnlu'l' ze'mske"ho " d', § v"d. nar. c, 8/1928 Sb. 

" ""ura-uvUneleld 1- . pří-slušnosti správn,ho ú -cl " ,z e 'y srPa rovatI popření 
je, zamítnutí žádosli s'tra

ra 
u, praVdY smysl fozhodln,u, tí zem,Ského úřadu 

, ' ny pro ne 'Ostatek věcny'ch d' k N -
tedy z"pomýkompelenční konfFkt " _ v po mIne,. evzesel 
fliktní senál B 10 r ' I: o nen:z by mohl rozhodovati kon
Č 3/1n18 Sb' y P oto navrh zaJm!lnou'Í! jako nepřípustny' (§ 6 zákona . ". '. z. a n.). ' . 

= 

Seznamy vypracoval 

Dr, FRANTISEK BÍNA 
soudní rada 

V ěcný seznam abecední. 
Abonentní pojištění úrazové viz heslo: poj i š t ě:ll í s m ,1 LI V:ll i. 

Absolutní účinky vj,z heslo: r o z s II dek oS t a t II S o v 'S" 

Administrativnf akt: akt vydaný nepríslušný:m úradom ako 3Jkt a:bsolútne zma
toč,ný, nie je pre súdy závazný č, 15983 . 

Adopce viz heslo: o s voj e>n í. 

Ad;vokát (p-,rávní zástupce): 'Plná moc viz tamže. 
!ll e p II a t:ll o s t pod 1 e § 879 Č. 2 () b Č. zák. viz tam ž e. 
právny pomer medzi pražským advokM-om a klientům bývajúcim na Slo
vensku treba posudzovat' - ak prijal advokát 'P'overenie v Pmhe a 'V Prahe 
kon_al advŮ'kátske práce -. podl'a práva platného v Pmhe č. 15874. 
na jazykově vadné podání adrvokMa vystupujicího ja:ko strana vlastním 
jménem nelze užíti předpisu 'čl. 4, odst. 1, jaz. nař., -nýbrž jest je bez udě
lení 'lhů:ty k opravě formální vady odmítnouti jako nehodící se k jedná'ní 
Č. 16071. . 
nucené zastupování advokátem: soudní smír, sjednan-ý v advo
kátském sporu obecným zmocněncem strany (manželem), není platným 
exekučním titulem, třebas !byl' takový zmocněnec k uzaViře-ní smíru hmo-rně
práv'ně zmocněn; takový smír nebyl sohválen tím, že se strana nebránila 
proti povolení exekuce, nebo 'že její p'l"ávní zástupce neodpověděl na dotaz 
soudu, zda souhlasí s tímto smírem č. 16037. . 
pověřil-li -dlužník majitele komerční kanceláře provedením své' soudně za
hájené vyrovnací záležitosti, zmocniv jej k vyjednávání s věřiteli s tím, aby 
k zastupování jeho zájmu v právnických záležitostech přibral! advokáta a 
alby mu udělil jeho jménem plnou moc, nejde o oboházení 'P'ředpisů min. 
nař. č. 114/1'857 'ř. z. o pak-outuictví a smlouva se nepříčí dOlbrým mravům 
Č. 16099. 
v pracovných sporooh, v ktorých je vyl'Úče-né zastupova-l1ie advokátom, 
maže stranu zastupovat' adVOkátsky solicitMor č. 16440. 
by1-li advokát zastupující stranu ve sporu sUSip'e-ndován (§ 12 c) a 17 adv. 
dL-sc. statutu), nelze mu s účinkem pro stranu doručiti soudní rozhodnutí 
Čr. 16569. 
suspense advokárta z výkonu advokacie má v zá,pětí, že nemůže tře t í 
o s o by zastupovati jaiko advokát Č. 16569. 
zaJtí-mní substitut, který :byl suspendovanému advokáta ustanoven výborem 
advokátní ,komory, -není oprávněn -podávati opravné pro-středky za stranu, 
kterou zastupovalI suspendovaný aJdvoká t, nemá-li -k tomu pr:o sebe pLnou 
moc Č. 16569. 
od m ě 11 a: jde-li lna straně klienta o obchod, náleží a:d:vokát'O'vi z palmární 
pohledávky 6% úroky z prodlení Č. 15874. 
při rozhodování o p-almám-í pohledá'vce, jejíž zaplacení se advokát domáhá 
na k.lientovi, nelze užíti předpisu § 4, .odst. 1, post věta, vlád. nař. 'č. 95}.1923 
Sb. z. a TI., nýbrž je pro výměru adVOkátovy odměny vzíti za základ hod
notu předmětu sporu po-dle p r v n í věty odst. 1 § 4 ře'č. vlád. nař. č. 16157. 
o,tázka přiměřenosti advokátovy odměny jest otárZ'kou právní, při jejímž 
řešení není soud váz1ÍJn posudkem odhomých znaku resp. advokátní ko
mory Č. 16157. 

Clvilnf rOzhodnuti XIX. 111 
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rně,l-li -podle doložky, obsažené v -plné moci udělené advokátovi jeho klientem 
k vedení rozepří resp. exekucí, hraditi veškeré výlohy právního zastoupení-' 
nikoli zmocnitel, nýbrž osoba třetí, která da'la advokátovi též informace a 
příkazy k procesním úkonům vlastním jménem, není třetí osoba oprávněna 
nak,ládati s vysouzenou resp. vymoženou částkou, třebas se advokát řídíl 
její informací a jejími příkazy č. 16161. 
dohoda o podrobení se r.nzhodnu<tí advokártní komory v otázce úpravy pat
rnáTn.ího účtu advokátorva znamená jen to, ze se 'smJuvci spokojí v příčině 
výš e 'Pa!lrnárního účtu rozhodnutím řečené korporace, nikoli však, že se 
dohoda ta týká i ža,lobního důvodu (právního nároku na odměnu) a ostat
nÍC'h námitek vznesených žalovan)"m proti žalobnímu náwku, netýkajících 
se jeho výše č. 16214. 
dlužnilkův (klientův) výrok, že má vědomost o tom, že jest věřiteli (advo
kátu) dlužen peníze, a že zaplatí podle možmosti nebo ve splátkách, nelze 
-pokládaH za uznání ve smyslu § 1497 obč. zák., zejména jde-Ii o palmárnf 
pohledávku za advokátské práce vykonané v 'několika věcech č. 16221. 
ná,rok kllienta na -vydání toho, co Iby.]o pro něho u advokáta složeno, se pro
mlčuje v obecné (30Ieté) lhůtě promlčecí Č. 16407. 
není-li ujednáno l1:ěCO jiného, jest odměna za dílo splatná ihned po skončeni 
dUa' a tím okamžikem se počíná .i promlčení pOhledávky Č, 16407. 
vzájemné nároky advokáta a klienta, vypoví-li advokát plnou moc před 
skončenJm převzatého díla Č, 16425. 
námk advokáta na odmě,nu za právnické práce již vykonané a na náhradu 
hotových v}'loh není zá'viS'lý na dokončení dHa; klientovi však podle okoJ
ností případu přísluší nárak ze správy a ha náhradu škody, která mu byla 
způsobena advokátovým zaviněním Č, 16425. 
splatnost 'nároku advokMa proti Jkilientovi na ÚÍlra,ty za vykonané práce není 
závislá ani na předloženi specifikovaného palmánního účtu, ani na dokon
čeni díla, a!ni na vyúčtování všech :prací jím :provedených Č. 16567. 
i když jde o jednotný soubor právnic-kých prací vykonaných v mezích je
diné všeobecné _plné moci, jest advokát oprávně.n -dě-liti' své útraty a po
žadovati je buď podle časových období, Inebo místo toho sestaviti je podle 
materií, jichž se tý-kají, třebaže jednotlivé záležitosti jsou jen součástmi 
většiho celku Č, 16567. 
odpovědnost advokátů: advokát, vystupující při sjednání trhové 
smlouvy o nemovitosti jako společný právní poradce (zástupce) obou stran, 
odpovídá za ško-du vzešlou straně z opomínutí přiměřeně zabezpe-čiti splnění 
depura.čn.ího závazku Č. 15945. 
činno<st právního porradce (zástupce) se neomezuje tonko na vyjádŤení 
smluvn.í vúle stran práva ,nez,na,lých právní formou; nýbrž vyž,aduje, aby UlpO

zornii strany též na újmy po případě jim hrDtZÍCí -č, 15945. 
advokát odpovídá klientovi, který byd uznán za nemanželského otce na zá
kLadě křivé vypovědí nema!nželské matky a odsouzen k placení výžhnného, 
za náSledky vzešlé z toho, že podal opožděně ž-a:Jobu o ohnovu p.aternit
ního sporu Č. 15967. 
ná'hlfada škody způsobené nemwnželskému otci tím, že musí přes odsouzení 
nem3>nželské matky pro křhrou .přísahu platiti vyživné nemanželskému dítěti, 
můž-e se státi i tak, že adv'okát na místě odsoUtze.ného má konat,i veškerá 
plnění, jež mu byla zaviněním advokáta pravopJa1ně uložena Č. 15967. 
ža:loba na náhndu škody proti advokátovi, jenž opomněl dáti ·na prodávané 
nemovitosti knihovně zajistiti právo 'bytu, je předča'S'ná, vykonává-li opráv
něný ve skute'čnosti své právo; nedostatek kni1hovního zajištění může býti 
po případě v budoucnosti pramenem znehodnocen.í řečeného práva č. 15995. 
dákazní břímě žalobcovo ve sporu proti adv:otkátovi o náhradu škody z dl)
vodu, že opožděn}'m podáním odvolání byl zaviněn nepříznivý výsledek 
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v v 1-1' žalovan,' advokát příčinnou souvJslost mez! jeho opomi-
roz~,pre, PmOoPz!neoul šk-odou 'ža,lohcovou, iežto by i vcas podane odvo-lání ne-
nutllTI a -, -:.. -
mělo pro žalo,bce úg.pěch c. 16102. " " .• , 

v d I 'h v' enrí přezkoumám skutkovych zJlsteJ1l, 
mělo-li h)'ti předmete!ll, o vo 3!~l', o "n,z řevážně na přezku-mu hodnocení dú
takl:e výsl:?ek ?dvo-laTI1 byl, za'V~J~ s~ řízení musí žalobce nahídnouti veš~ 
kaZU po pnrpad: d ~'PI~tň~;~~ed;:O~~osti zmeŠkaného odvolání, aby proceslll 
keré dŮ'khaZj Y sve dc~cI,l '!eho orwávněnost. -pouhý důkaz procesními spisy ne-
soud mo posou 11 J 'v' , 

stačí č. 16102. ..' . dalnou (§ 13J5 obe. zák.), potvrdil-!i 
advokátTI! SO~lcltator, Jest o~':~f~m n~~ěření podpisu ,na dlúžnÍm úpise totoz
při intenenc,1 u not~r~ za uc , ám do té d-o\by 'neznal a jenž mu byl 
nost -nepraveho dluzn~.ka, ktereho sr' o' vka následkem toho vy'place,na 
teprve třetí osobou predstaven; :byla.-I za'P~!c VI b 'ť zá.nťtJ'-Čka knihovně 

v vIt 'ku nemovItosti na mz me a ' y ly' , 
jiné osobe nez ,:,-a~,m ,. 'eho' so1i.citátor zapúj,čiteH za škodu hm 
zajištěna~, O,dPOVldall vadvokait~ebLnou' ke škodě náleží též útraty spor~, 
vzniklou ruk~~~. spo!ecnou ,a, 1 t 'k ~ zatížené nemovitosti na výmaz za
v němž zapu}cltel, zalovany v as nt- e 
slavnlho práva, podlehl Č. 16168. . b'h ady 

V't mnosti ž-alovaného klienta a ez vy r 
_ . jestliže advoká! sj~dnaLl v, nep~1 o '_h~Ž se . ménem žalovamého za'Vázal za

klientova schvalenJ soudnt, S~lr, 1 v.t' chl splátkách -pod ztrátou lhůt, a 
plati-ti zažalovanou pohledary ll" V Ulr~l ~ pro klienta perfektní a záva!Zný, 
neuvědomil žalova:ne~o vO to1'!" ze s~~r r~ee uzavřen a aby jej klient schválil 
nýbd mu jen oZI~aml1, ze s'?dl~ bude "'k~du vznjklo~ ,klientovi ztrátou lhút 
připojením pOdpiSU, odpoVl a za s 

Č. 161~9, ., y _ du vzniklou jeho klientovi tím, že popřel v koén
advokat Odpo",lda z~ sko dkl -du , ohledávku přihlášenou jIným konk~rs~lm 
kursu bez ]akehokohv .P?' - a P I' , klientorv1 jenž _nemaje namltek 

yv·t I a že tak zavlml Slpor pro I svemu , 
ver~.e em v :né pohledáyce ve SlPoru podlehl Č, 16211 , , 
pro I popr-e, "( d k' t -) o radu nesmí se pravm 
obrátí-li se klie-~~ :na ~ráv,~.ího zast~'Pdc:no~ ~o~ ~~entem, nÝhrž rn!Í z vlast
zástupce spok~J1-h ~~hko lTI~O,rm~cl co možná objektivnímu dOlplnění in for
ního popudu ,pUSObltJ k po.tr~bnebmu, _ klient předIožil i příslušné doklady, 
mace a.:' žádati k tomu konCI, a Y mu 
listiny a pod. Č, 16453. v' o kt ' 'e snad po právmí stránce ,ne
jde~li o; výkl~d záko~iIl~'C~, pr,~d~,~~~' ZáS~l~C~ nevědomostí, -nebo nedostat-
spra'V'ny ne-nt tu zavment pra ,'v v 16453 
kem náiežité poz.o,rnosti, nebo potřebne 'Pece c., _. , 

. . (§ 19 ad ř)' přísluší advokátorvi k- hotovym pe-
ztko-nné zástavn,lypravo, hl d~~vk'y 'za zastupování klienta teprve jeJICh 
něz6.m až do vyse spor·ne po e a. 
složením -ll soudu Č, 16407, hl d' kY' J}opřel J'eJ'í s:práv-

rl k 'v advokátovy.po -e av " . . 
jestliže ~l~~nt n~svo: l' 't sra.z~~nén ani sraz1ti si svou pohledávku z~ k.hen
nost a vySl, nen.1 ad::o-ka ?I,r:ra ro ,klienta ani je zadrž,ovati, am SI za
tem z hotových pen,ez, dOs;yC~ ?O t _ i~en vydati klientovi na jeho žádost 
pOČÍsti svou pohleda~-ku, ny'?rz, les P,o~ ',' h upotřebiti -podle příkazu zcela 
hotové peníze pro neho pn-jaJte, nema-l llC 
nebo zčásti jinak Č. 16407. v v , ,y' 

d k't O (kandidátů advokacie): trebaze karne cmy, pro 
zápis do seznamu a vo a II bl" kové povahy aby byl vy
něž' byl kand,idát advokacie odsouz

k
en, d·~d.e'IYu;Yad,avOkacie' lze p'ro ně odepříti 

I • k I l'lm ze sezn.amu - au I a '". , " d sloven tres S r nu, _ _ -rl k'tů jsou-li zpusoblle oduvo -
zápjs kandidáta advokaCIe vdod Stezlnamu adl~o§a 2' e) a-dv. nov, Č. 40/1932 
niti d ů věr y hod n o g. t za 3' eovu po 

Sb. z. a n. Č. 15920., _ kandidátů advo-kacie (§ 30 adv. ř,; 
zápis kandidáta a~V?k~C~~lg~2 s~~na~nt~ 'll) ne,lze odepříti an.i proto, že j~ 
§ 6 'UOIV . .k adv. r. c. ,'j v,' " '. t y advokát k němuž vstoupil 
p,roti němu zaháj,eno karné nzem, aUl pro o, ze, 111>1' 
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do p:a~e, ,neposkytuje pro své osobní vlastnosti a povahové založeni do
.gt~tecne z~fU'k~ po, stranc,e st a v o v s k y výchovné Č. 16306. 
ota-zku .zPl!SOvbl~?~h kand.ldáta advokacie k zápisu do seznamu kandidátů 
ad~o~acl,e Je res!tJ P?~le Je ,h 0, vla~tnvostí a podle způsobu a rozsahu jeho 
pra"ktlckeho zamestnal1! v pravm sluzbe II advokáta (§ 5, odst. 1, nov. k adv. 
r. c. 40;1922 Sb. z. a ,n.) č. 16306. 
hO~i bol adv .. ika:ndidát v Sozmume advokátsky ch .J{'andidátov zapísa'ný a ne
skol' z neho Jeďme pre nedostatok čs. štát občianstva vymazan}' pri vy
ba'vovaní jeho novej žiadosrti o zápis po nadobudnutí Mát. občianstva treba 
sklÚmať, či v de!''! pod-ania tejto žiadosti 'Vyhův.uje všetkým podmienkám sta
noveným v § 6, ·odst. 1, zárk. Č. 40/11922 Sb. z. a ,n. č. 16534. 
advoká! jak~ zá~st~pce chudých: pro vymáhání nám ku na útraty sporu při
sou~en: opravn~enemu ve sporu o výživné neplatí zvláštní výhody stano
vene, zakon;~ c., 314(1~0 ':' dosloV'~ zák. Č. 177V'1924 Sb. z. a n. pro }JO
hle~avky vyzlVneho, Je-ll nac;ok na utraty vymáhá-n adv.okátem podle § 70 
c. -r. s. samostatnou exekucí č. 1162188. 
advokM j:st jako zástupce chudých oprávněn za předpokla'dú § 70 c. ř. s. 
samostatney vybrarti a: v:lastním jménem exekuCÍ vymáhati přímo pmti od
p~rcI.oodm;nu a ho;toVé výda:je státem zatím neza'ložené; co do hotových 
vydal u sta,tem zaŤ!m nezapravených může dáti soudu podnět k pOstupu 
podle § 134, odst. 2, jedno Ť. č. 16557. 
po,sturp 'naznačený v §§ 104 a násl. jedno ř. ,se nevztahuje na vybírání od
měny příslušící advokátu jako zástupci chudých č. 16557. 
soud nezkoumá z úřadu, zda odpurci chudé strany příSluší pmti chudé 
str~'l1ě ~amé vzájemné pohledáwky, jež lze započísti podle § 70, odst. 2 
c. r. s .. -c. 16557. 

Advokátní koncipient: jeho odpovědnost, podepsal-li jméno advokáta na podán-í 
Sopravnémy prostfedku), obsahujícím llráž'!ivé pr:ojevy o určité osobě, za 
sk'~dll vzeslou teto osobě tím, že musHa :následkem zpětvzetí soukromé 
D'bzalobr na". o.chfai~ll' oti" podané ·na adv'okáta, hfaditi útmty právního. za
~touipent obzaf.ovaneho a zap.lati,ti své vla'Stní útraty právního zastoupení 
c. 1593-1. 

Advokátní 'SOlicitátor v.iz též heslo.: a.d,vo kát (o. dp o v ě d,o o s t a d v ok á t ů). 
~ v R.ra.covných sporoch, v kto.rých je vy,lúčené zastupovanie advokátom, 

mOze stranu zastupovat' advokátsky soHcitátor č. 16440. 
Aero autOmobil viz hes'!o: S o -ll těž n e'k a I á. 
Akcepf směnečný viz heslo: smě 'n k a. 
AJkceptant viz heslo: smě n k a. 

Akcie: též akcie znějící :na jméno' jest věc zastupiteLná Č. 16063. 
~enastává !nemož'J1.ost pln'ění, jestliže majitel akcie znějící na j-ri1éno převedl 
Jl po jejím Iprode!ji na jiného; je-Ii vša1k podle stanov akdové společnosti 
k !pře,vodU vl1astnictví akcie na 'necukdonMe potřehí povolení ,společnosti, není 
kupnt smlouva právn.ě účinná, nebylo.-<li povo.!ení uděleno č. 1'6063. 

Akciová společnost viz hesla: a k c i e, s p o. leč fl o s t a k c jo o v á. 
Aktivní oprávnění ke sporu viz heslo: o p r á vně n í k e s por u. 
Aktivní vojín viz heslo: stá t. 
AkvisičnÍ úředník viz heslo: pod d I 11 žní!k. 

Alimentačni zákon (č. 4/1931 Sb. z. a n.) viz heslo: výživné. 
Altemativttí právo viz heslo: z á v d a vek. 
Amortisace viz hesolo: u moř e n í. 
Animus narrandi viz hesla.: p o říz e n í p o s led 11 í. 
.Animus testandi viz hesIo: pořízení poslední. 
Archivář viz heslo: ob ,e c n á b o žen s k á žid o v s k á. 
Asfaltový chodník viz hesla: obec, pořad práva. 
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Asignace viz hesla: pří ľ o c í, ,o b o ha cen i . 
Autentická interpretace viz heslo: in t e r p ret a c e a tl ten t i C k á. 

Autobus: pod:nikatel autobusové dopra~~'. odp'ovíd~ za ztrátu zavazadJ:-v p~tříciho cestujícímu odevzda,l-li je cestuJlcl ZfJZenCl autobusu a nedoka:ze-h pod
nikatel že' zavazadlo bylo' náležitě opatřeno; nezáleží na tom, na čí kon
cesi by'la autobusová doprava provozována Č. 16088. 
provozovatel autobusu ,neodpo'ví.rlá podle zák. č. 162/1908. ř. ,z. za škodu 
vzniklou S'klollznutim cestujícího na podlaze autobusu kluzke nasledkem na
neseného sněhu; škoda ta není v příčinné souvislosti spr o v o zem mo
torového vozidla Č. 16108. . , 
majitel dopravního pOdni,ku a~tobusového, který .sjednal roku 1923 ,~e, statl11 
správou želez·niční, že Up!a~1 saz:~y, atltob,u~ove dopra~y ~a dvoln~sob,evk 
jízdného na příSlušné traŤ! zelez,~l'cll1, n:muze s~ .. odvo,lavaŤ!,- na, h~spod~~
skOtl nemožmost plnení z toho duvodu, ze pozdc]1 (,roku 19~9.),"byla z;:ne
dena daň z jízdních lístků, kte~á pr)' .~iní ~si ?4% hrub~ého přlJmu,~ p,ro
vozované jím dopravy; v takovemto prtpade nejde o zme~u hospodarsMych 
poměrů, \n~'brž o zatížení poplatníka veřej-ným břemenem é. 16115. 
podni"katel autobusové dopravy je.s,t odpověden z.a !íze~í a~to:?USU a p~š;o
zení vzešlé cestujícím nezastavil-ll autobus 'na miste urc6nem Jako zasta\ ka, 
nýbrž na místě neb~zpeč.ném, o'hrožUljídm bezpečnost cestujících při vy-
stupování Č. 16117. . . , , , 
stanoviště je trvalé -nebo penodlCtke :astavovam vozidel na určitém místě 
při výko'lllt pravidelné dopravy osob c. 16131. 

Autodopravní živnost vi'Z hesla: exe,kuce § 341 ex. ř., živnost autodo
prav,nÍ. 

Automobil viz též hes,la: a II t o b u s, a tl t o do p r a v níž i v n o s t, d a ľí z m u,
t o r o v Ý ch voz i .rl e 1, poj i š t ě 'll í s. m I u v ní, s m I o II vak II pnI, 
z prostře dk ov a tel ská. 

Automobilový zákon č. 162/1908 Ť: z.: ... 
- § 1: výklad s,lov »na veřeJnyoh sllmclch a ~e.:tách« Š .. 15731.. . 

odpo'vědnost za zranění chodce kamenem, JeJz odmrshlo kolo jedDUClho 
automobilu Č. 1573,1. . . 
si-IničnÍm vozidlem js'ou i ;p ř í v ě sn é v~zy .t~díc!, s ~mortD~Ů'v~~'Il~. v,ozldlem 
jediné 'vozidlo a mot o rD v Ý vůz nezpusoblly k jlzde, V'leceuy lm~m mo-
tO!rovým vozem Č. 15777. , ., .. v 

za škody způsubené vlečeným motor?vy~m v~.zem Od~OVld~ ~?h.~arne ~ s ~a
jitelem a řidičem vlekoucího silostnYle 1 ma'j1tel a zaroven nd~c vleceneho 
motorového vozu Č. 15777. ,.~ .. ~, v 
opomine-li osoba odpof\T~?.ná z,,~ pr?voz motorove~? VOZIdla ,o.~atntJ. radne 
automobil před nelbezpecIm strnkall1 vody z chladlce, Odpo~lda nejen z~ 
škodný účinek, který nastal ~ p~ško~~e,n~, ~orko!--, vD.dou, ale 1 za ten, ktery 
nastal z ule'1<Jnutí osoby popa,Je-ne stnkajlCI VOdou C. 16075. 

ob Y č e j n Ý p o vůz vlečený traktorem netvoř} s .~í.m jedJn~otll<ý, celek ~. ne
lze zaměstnance maJirtele vLečeného povozu ·pokladarti za zamestn3Lnce majItele 
traktoru a majitel traktoru není odpověden za nezdatnost zamestnanců ma-
jitele vlečen~ho vozu Č. 16160. .fl ..... ~,. ,. 

za podnikatele provozu 'Po:,i,~ného ~razovýn: ~ol,lsteml!l Jest poklada~1 toho~ 
kdo odvozeně naby,j skutecne a pravně chmnene mOCJ lJlad~ motorovym vo, 
zidlem v takovém rozsahu, že jes.t mu umo'Žněno hos.E0dársky samosta~t.ne 
využitkovati jeho jízdní zp~sCY~~ost:.a '?3l j~ho~ '~ebe~'Pecl se pr~)\roz ;ten d~Je; 
mohou to. býti po .případe tez pnhlasenl v.~edlc~ve, nebo nektery z nIch, 
byly-li jeji'ch dědické přihlášky na soud prtJaty . c. 1620? ~ 
odpovědnost řidi.če a vlastníka ?1otorové<ho Y9zldla za skodu, vzeslou po
škozenému popOjetím onoho vOl-Idla k tomu ucelu, aby mohl býti vyproštěn 
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po nastalém střetu dvou motorových vozidel, jest posuzovati podle před
pisu automobilového zákona i tehdy, nejde-li střetnutí samo na jejich vrub 
c. Hi502. 
§ 2: slova v § 12, odst. 3, vlád. !lař. Č. 107/1932 Sb. z. a n. »je-li toho 
třeba« se nevztahují i na zvolnění jízdy~ nýbrž jen na zastavení vozidla 
po případě i motoru Č. 16010. 
příčinnou souvislost zanedbání se škodou je řešiti .při dělení náhrady škody 
~§ 2, posL -odst..) 'ua pOdkladě k o n k ret II í c h okolností připadu Č. 16010. 
Jde o vadnou povahu silostroje, praskla-Ii osa automobilových kol proto, 
že nesnesla přetíženi Č. 16240. 
kdy je v určitém pří-padě přiměřená rychlost motorového vozidla, při níž 
možnQ zastaviti vozidlo i na zcela krátkou vzdálenost, jest posouditi v kon
kretním p'ŤÍipadě podle jednotlivostí pro tuto otázku rozhodujících; [ozho
dlljkí měřítka pro posouzení rychlosti, při níž je možno zastavení na krát
kou vzdálenost Č. 16402. 
posouzení 'Příčinné souvislosti zanedbání věoné opatrnosti v užití rychlosti 
se srážkou cyklisty a z ní vzešlými škodn)'mi llásledky Č. 16402. 
nemá-li řidič motorového vozidla přehled po jízdní dráze, musí voliti ta
kovou rychlost, 'Při které je za všech okolností pánem rychlosti, t. j. musí 
míti možnost, aby moh4 okamžitým jejím omezením čeliti i takové překážce, 
která by se mu ·orbjevila v jízdní dráze při tom, jak se mu jízdní dráha 
stává jen na zcela Ikrátkou vzdálenost přehlednou Č. 16402. 
§ 5: je-Ii tra k t o r vozidlem patřícím mezi motorová vozidla ve smyslu § 5 
zák. ,č. 162/1908 :ř. z. a užívá-li se ho k dopravě břemen na veřejn}'ch 
mÍ'stech a sHnicích, odpovídá jeho vlastník podle § 8 řečenéh,o zákona' za 
zavinění osob, jichž při provozu traktoru užívá Č. 1,6160. 
§ 6 a): připojením poškozeného jako soukromého účastníka k trestnímu 
řízení pmti řidiči automobilu se přerušuje lhůta podle § 6, odst. 1, lit.. a) 
autom. zák jen proti řidiči automobilu a jeho prá\nním nástupcům, nikoliv 
i proti .m a ji tel i automobi,lu Č. 16026. 
§ 8: pomocníkem v provozu motorového vozidl-a jest i ten, koho vlastník 
vozidla pověřil čištěním motorového vozidla a svč,řil mu klíče od garáže 
Č. 15852. 
použi!-'li motorového vozidla ten" komu v!acstnÍlk motnrového vozidla svě'řil 
klíče od garáže, pověřiv jej čištěním vozidla, odpovídá vlastník motorového 
vozidIa za pomocníkovo zav,i:nění, třebas 'Pomocník použil vozidla k jízdě 
bez věd'orní a proti výslovnému zákazu vlastníkovu Č. 15852. 
§ 10: 'Při smlurvnim' úra:zo'vém pojištění nenabývá poj i š t ě n e c zá:kon
ného zástavního práva na náhradové pohledávce pojistníkově a pojistnik 
jest oprávněn ok přijetí -plnění bez pojištěncov'a svolení; pojištěnec má jen 
n~ok ,proti pojistníkovi ,na vydání toho, co mu pojišťovna podle pojistné 
smlouvy vyplatila č. 16594. 
§ 11: nejde-Ii o úraz úmyslně zpúsoben}', neodpovídá zaměstnavatel za úraz 
utvpěný provozem motorového vozidla zaměst.nanci, kterého se uží'vá ve v)'
konu jeho smluvní pDvinnosti (služby) při provozu motorového vozidla, byť 

, i se to děl ci jen V lir,čítých případech Č. 16200. 
Autorské právo viz heslo: p Ů v D d s k é p r á v o: 

BagatelnJ nároky, řízení viz heslo: II e'p a trn é věc i. 
Banka, bankéř viz hesla: nep-Iatifl.ost sm.J'ouvy (§ 879 č. 4 obč. zák.), 

-p r o mlč e n í, pří roč í, z á 'P ů j č k a. 
Bankovní závod viz heslo: s m I o u vak o m i s fl. í. 
Báňské bratrské pokladny viz heslo: p o k I a dny b ľ a trs k é. 
Berní exekuce viz hesla: exekuce berní, příslušnost podle zák. č. 4/ 

1918 Sb. z. a n. 
Bezdůvodné obohacení viz heslo: obohace,ní bezduvodné (kondikce) 
Bi-ograf viz hesla: k i n e mat o g r a f, ob e c, poj i š t ě ll' í s m I II V Jl í. 
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Bolestné viz heslo: n á hra d a š k o d Y § 1325 ob Č. , z á k. 
Bratrské pokladny viz hesla:"pokl~d'n~~ b~atrske, exekuce na platy. 
Břímě důkazní viz heslo: d u k a z n I brl m e.. , 
Hursovní podmínky viz hes.Jo: 5 m 1 yO II vak oml snL, . . 
Bytová družstva V:1Z hesla: s p o I : c e'fl s' t v a s t a veb n I a s t a \ e b n 1 r II c h. 

Cenné papíry viz též hesla: akcie, diferenč.ni obchody, sm'louva 
k'omisní zástavní -právo smluv.fl!. 
ustanovení' § 2 vlád. nař. Č. 571/1926 prodlo~žel1~ho v,l~d. naL, Š· 1.0?/1929 
Sb. z. a n. se vztahuje též na žaloby o Vlfacem cennych paplru, Je:;: b~Iy 
dány jako zápůjčková valuta, z dúvodu kandikce podle § 1431 obc. zak. 

Č. 16127. • 6526 
ž,ivof:ní ,pojistka není pravým cenným papírem au 'portem c. 1 . 

Cese viz heslo: p o s tup. '. "y' 

Cesta s právem veřejnosti: obec si neosobUje ~ou~~o~: pravo slu::ebnosh v ce?ty 
přes v.Jastníkův pozemek, hájí-li svobodne uZlva!11 cesty z duvodu, ze Jde 
o· cestu s právem ve ř e j n o s t i (že soukromeho, poz~~ku y by,I'? ?d ,?e
paměti veřejností užíváno)' převzaila-.Ji obec v ta-kovem prIpade halem prava 
cesty za jednotlivé občany, neznamená ~o'. že si ?solbuje služebnost .sa~ll, 
-třebas ji jednotliví ohčané vyvozovali. J z duy-odu soukromopravmho 
Č. 16362. 

Cestovní výlohy viz hes,lo: p o d· ... d:1 u žní k. . 
Civilní geometr viz heslo: s o u t e z n ek a 1 <;t .. vy. " 
Cizí měna (valuta) viz hesla: měna a pOjlstenl sml~l~ IIl. .' 
Cizozemsko viz hesla: ob ch o d f i x n í, sml o u vak ~ p lIli C 1.. ~55 ,o b ch. z a k. 
C. k. priv. severní dráha císaře Fer~~an~a .viz hesI?,: z,e Jl e z 'll I c n 1 k o n c es e. 
Coburgovské statky viz heslo,: pOJ I S ten 1 pen s 1 J II 1. . ' 
Constitutum possessorium viz heslo: pře vod v I a s tnI c tVL 

tasopis viz heslo: soutě~.-~e~a!á. ..' , 
čekací doba viz heslo: pO]lstenl penSl]n} Cnarok na dávky). 
čekaCÍ lhůta viz heslo: poj.l š t ě n í· . s m ! u v 'll 1. . 
čekatelé viz hesla: fidei-komisaruly substItuce, svčřenství ro-

d i rn n é, Ž a lob a pO'dle § 37 ex. r. " 
čekatel na rodinný domek viz hesla: s pol e č e 11 s t v a s t a veb n 1 aby t o v a, 

stavehníruch. y ) 
černý index viz 'heslo: II á hra d a š k o d y (odpovédnO'?t zamestnav,atele . 
čestné funkce viz heslo: s p o leč ,e 'n s t 'v a s t a veb n 1 aby t o v a. 
číšník viz he:slo: pracovní soudy.... ' 
čištění chodníku viz heslo: n á hra d a s k o d Y (chodmk~. 
čl,enský podíl viz heslo: s pol e č e n s t v a. 

Daň \'IZ hesla: ex e k u c e ber II í) z á k a z z c i z e n í a z a vaz e 11 í. 
z jízdních Hstků viz heslo: a u t o b u s,. . (§ 216 
přednostní pořadí viz hesla: draž,ba vnucella nemOVItosti 
Č 2 ex ř) srp r á v a v nu cen a. . y ) 
činžovnl viz' heslo: dra ž b a v n u c e -ll á 11- e mvo- v ~ t o Stl (§. 172, ex. r:, . 
ust~novení čl. Hl uvoz, zák. k exek. ř. bylo predplsy §§ 284 a naSil. }ak. 
Č. 76/,1927 v doslovu pfílohy ,k vyhl~šce ~. 227/1936 Sb. z. a n. ~rus~n~ 
jen v příčině zajišt'ování ·přímych dam a tech da:vek a :pop~,atku, ~ kte["Y~é 
. est se říditi předpisy ustanovení řečeného zákona, neby.l? vsak _ dotceno '! v 

básti která se týká 'zajištění ta:kových,pohledávek,ystá!m .pok:l.<:t;t~y,. o 'nlCh
1
Z 

je přikázáno rozhodnutí i likvídová~í správním ~radu;n~ ~aJlst~~l ,~a 3~~; 
žebním platě lze povoliti jen v mezlch st8.'n~'Venych pre PlSY ,z;a . c. 
1920 ve mění zruk. č. 177j1924 Sb. z. a n. c. 16489, . . . ). 
z motorových vozidel (§ 75 zák. Č. 198/1932 a § 89 c. 77/1935 .sb. z. a n .• 
doha trvání přednostního zákonného práva zástav1ního pro dan, z motoro
vých vozide1 Č. 15929. 



1768 

pouze nedoplatky daně z motorov)'ch vozidel za dobu dvou let počítáno zpět 
od doby prodeje, požívají přednostního zákonného práva zástavního na 
vozidle Č. 15929. 
ustanovení § 265 zák. Č. 76/1927 ve znění přílohy k vyhlášce ministerstva 
hn<l'ocí Č. 227/1936 platí též ·0 přednostním zákonném zástavním právu 
pro daně z motorov)'ch vozidel Č. 15929. 

Dar (darování): zkrácení povinného dílu viz heslo: díl povinný. 
nejde o smlouvu ú-platnou, ll)fbrž o darování, dá-li si žena něco slíbiti jen 
za to, že bude s mužem žíti jwko družJka života č. 15736. 

pokud -nejde ani o podmíněné darování, ani o smíšené darování, zavázal-li 
se ten, komu 'byly odevzdány vkladní knížky, živiti dřívější'ho majitele vklad
ních knížek za peníze na nich uložené Č. 15773. 
nejde alni o darování na případ smrti, ani o darování bez skutečného ode
vzdání, bylo-li při propachtování pozemků ujednáno, že po úmrtí propach
tovatele za pachtovní dohy mají býti předmětem pachtu ještě další pozemky 
a že veskeré plody (ovoce) z pozemků, které podle pachtovní 'smlouvy 
-náležely propachtovateli, připadnou pachtýři bez zvýšeni pachtovneho 
č. 15793. 
nejde o bezúplatnou smloL!vu, převezme-li -kupitell osobní závazek poskyt
lnouti na srážku :kupní ceny určitá 'Plnění 'Pro dateli anebo po jeho smrti 
třetím osobám, ani .o smíšené darrování, nebyJ.i~li si smluvci při sjednání 
smlouvy vědomi, že obecná -cena nemovitosti jelst větší a že kupcem je 
stanovena nižší cena jen proto, aby se kupiteli dostalo nemovit-osti zčásti 
bez úplaty č. 1583l. 
poskytl-li otec. za živa své dceři otcovský" podíl, jde o darováni odvolateiné 
pro hrubý ne'Vděk proti dárci Č. 1'5890. 
skuteóným odevzdáním (§ 943 obč. zák.) je vložení peněz dárcem na vkladní 
knižku, náležící vlastnicky .obdarovanému Č. 15946. 
do:hodne-li se třetí osoba s dlužní-kem, že opatří jeho vě-řiteli plně'ní (§ 1404 
o'bč. zák.), aniž se jí má dostati za její plněn-í vzájemné hodnoty, jde o da
rovací slib, k jehož platnosti se vyžaduje forma notářského spisu Č. 16356. 
darování v podobě smlouvy ve prros'P'ěch t·řetího (§ 881 ,obč. zák.) nevy
žaduje formy notářského spisu, není-li smlouva mezi slibujícím (pr·omiten
tem) a příjemcem slibu (stipula.ntem) darovacím slibem bez skutečného 
odevzdání t. 16468. 
dal-Ii si otec při postoupení n.emovitosti jednomu z dětí slíbiti, že -část 
postupní ceny vypla·tí přejímatel,nemovitosti druhému dítěti, nabývá ob
myšlené dítě náro:ku na splnění smlouvy v jeho prospěch sjednané i bez 
prohlášení své vůle, třebaže závazek .převzatý -ve p.rospěch třetíhQ nebyl 
pojat do písemné postlJpní smlouvy Č. 16468. 
jde o skutečné odevzdání (§ 943 obL zák.) pohledávky postoupené z dů
vodu darování, stalo-li se odevzdání postup-ní nebo jiné listiny, prokazujicí 
pohledávku ve smyslu § 427 oboč. zák., postupníku za současného uvědoměni 
postoupeného dlužníka o- pDstupu Č. 16480. 
poukázal-li patron farnímu obročí k rukám faráře petněžitou částku, určenou 
podle patm1Tova úmyslu zčásti k splnění jeho patr-onátní povinnosti vůči 
farní obci a z,části jako dar pro určitý účel farního o'bro:čí, jde o platné 
darování i bez notářs'kého s-pisu č. 16565. 

Dávka z majetku (zák. č. 309/1920 Sb. z. a n.): tříletá lhůta pro promlčení před
nostního pořadí dávky z majetku se přerušuje prohlášením konkursu na 
dlužníkovo jmění jen tehda, by.l-l:i konkurs prohlášen na návrh Čs. státu 
č. 15778. 
uplatňovanie nároku 'l1a vrátenie rprepIatku -dávky z majetku, ktorý bol fi
naučnými úradmi už určen)', poddlžnÍC-kou ž'alobou patři Lna porad práva 
č. 16260. 

I 
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ak vklad nebol riadne prihlásený k súpisu podl'a vl. nar. č. 110/1919 Sb. 
z. a n. a dávka z majetku nebol a zaplatená, ručí vJela.d za dávku .z maie!~u 
i sumami uloženými po 1. marci 1919 a žalobe na Ich vyplatel11e nemoze 
byť vyhovené Č. 16263. . . v v' .,. 

Davky pojištění nernocenského viz heslo·: PO] I S ten 1 s o C '1 a I-n I. 

Dávka z přírůstku hodnoty nemovit~ti: obecn~ dáyka z yři~astkt~ hod~ot~ ne~ 
hnutel'nosti nepožívá pre.dnostneho poradla pn rozdelem drazobne] kupne1 
ceny nehnutel'.nosti Č. 15881. .. , . . 
právní povaha ujednání mezi .pro.datelem a. kUp'ltt;lem o prevzeh povmnosh 
zaplatiti dáv'lcu z přírůstku hodnoty nemOVItosti c. ,1611.6. , '. 
ak predavatel' dávku z prírastku hodnoty nehnutel nosb, ktor~ ku:pltel y ne~ 
prevzal, včas nezaplatil a V dó:~ledku !oho, bolo na nel~nutel~ost. vlozene 
exekuóné záložné právo, je .kupltel' zavmemm prodavatela skifateny v SVQ

jam vlastníckom práve a maže poža~o~ať, a?y v h? pred~vatel~ tohoto za
faženia sprostil (opatril výmaz exekucneho zaloz:neho pra:ra) c; 16?45. 
rozhodovat' o vzniku trvání a zániku dávok povahy Verel'llopraVne] pOVlJ-
lané sú nie sú-dy, ale' prí~lušn~ admjni~tr~!tv:ne ,ú:ady č. 1,6245. y, v " 

jde o nezákonnost, opoml,o,ul-h soud pn Zjlstovam odhadni ceny '~ndel~v~ch 
pozemků zjistiti vliv zákonného zálkazu zcizení bez souhlasu SPu. a llll):ch 
omezení z důvodu přídělu (§ 37 přídčL zák.) n.a obecnou cenu -odhadovanych 
nemovitostí č. 16322·. . 

Dementia precox viz heslo: n e IP 1 a t n o s tma n žel s tví. v , 

Deposice soudní viz heslo: s II o- že .n i u s' o II d u (§ 14,25 obc. zak)·v 
Depurační povinnost (závazek) VIZ hesla: a d vak a t (o d 'P o v e d ll' o st), 

sml o u v a (odstoupení, § 918 ohč. zák.). 
Definitiva viz heslo: z a m ě s t n a n c i ob e C!ll í. 
'Devalvace __ rněny viz hesla: m ě'n a, z a sil a'Ť e.} (~p e d i t ér). 
DeviSová povolení viz heslo: devisové p;řed'Pt~y. ...' 
Devisové předpisy viz též heslo: smlouva.,kup.nl ,(§ }05~ ob5:. zak). , ' 

_ v tom že říšskoněmeCiké soudy posuzuji' devtsove predplsy pN 'rozhodovalll 
o exekučních návrzích jinak než soudy československ~, B:nebo. že ~e .říŠ~ko
německé devisové předpisy neshodují s českoys,lo:,enS~'yml de":lsovy~ll pred
P!~Y'v nelze shledávati :nedostatek 'nebo po-rusem vzajemnostt s Nemeckoll 
nSI c. 1·5840. . d' d' ' 
aj dohoda o t. zv. sÚ'k,romnej kompenzáci.i plateb-ne] po ,lleha ev!z.ovYJ? 
predptsom a preto má byt' ~~ vzfa:hu k. R.,umunsku kryta povolemm Na-
rodnej banky čes'koslove1uskeJ I rumunske] c. 1,5868., y' V" 

deviso'Vé předpisy nevylučují zásadně zabavem pohled~v~y, pr~~lusICl. ~o~ 
vinnému proti Národní _bance čs. z dltvodu, že poddluZl~lk y SlOZl~l. \: ctzme 
pro povinného peníze k vyplac:en,í u'V~denou bankou, ny?rr; maJl Jen V)'
znam, až bude požadováno na zaklade, exek~~~ zap!acem, c. ~5964. 
vliv devisQ:výC'h předpislt říšskoněmeokyc'h (nsskonemectky zakon ze dne 
4. února 1935 o devisovém hospoda·ření) ~. 163~~. . v ' . 
zavázal-li se tuzemský dlužník cizozems,kemu ventyeh, ~e mu zaplatt, Jeh~ 
pohledávku v cizí měně, až dostane k t?·~u po!!e.~~e pov.olem Narodm 
banky českoslDvenské, může se dovolávatt Jen, pnI:neren,eho odkl~,du; ne
může-li dlužník dosáhnouti de'Visového povolent Narodm banky cesko~lo~ 
venské pro ztrátu potřebných dokladli, .I1;?t?í odepříti vů-becy uspokolem 
cizozemského věřitele, n)nhrž může dluh slo'Zltt p,odle § 1~25 ?bc. zak. u tu: 
zemského soudu, a to i v měně československe, nezavazal~h se k placeni 
v efektivní cizí měně č. 16415. ", v 
kupitel zboží objednaLného z ciziny l~a d~b.lr.~u I_I.em op'i'~vnen, alby od 
od smlouvy odstoupil a zboží dal k dltSpOSlCl, 1est!lze se ani n~poku~ll oh~ 
starati si povolení Národní banky - československe k za:placeOl dobhl'kove 
částky č. 16577. ... 

»Deutsche Landbank, registrierte ~el~~sse.ns~haft mlt beschrankter Haftung« v Dě
číně viz heslo: d o :v o I a c 1 rl z e n 1. 
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Dědic viz též hesla: Iles,parné řízení (§ 41 ll), odkaz, pořad práva 
p o z LI s tal o s tJ pří s a h a vyj e v o v a c í, s pol e č n o st\' e ř e j n á' 
s II b s t i tll c e f i d e i k o m i s á ,r n í, s věř e n s tví r o- d i'n 'll é II S e d~ 
I tj s t s tře rl tll í v e rl i k O sti. ' 
dědic jest oprávněn domáhati se na odkazovníkovi určovací žalobou zjištění 
že vyplacením peněžité část'ky v určité 'V'ýši dostál své povinnosti z odkaz,; 
a že odkazovn.ík nemá nároku na větší plnění č. 16011. 
ručení dědice, kter)' opominul .navrhnouti svolání věřitelů za pozůsta!ostní 
dluhy č. 16113. ' 
PľO rozsah dědicova ručení nerozhoduje, že pozůstalostní jmění bylo vy
čer'páno u-spckojenim věřitele, který se, nevyčkav odevzdání pozůstalosti, 
uspokoji-l exekučně, nýbrž jediné to, že v pozůstalosti bylo jmění, z něhož 
by dosud neuspokojen)' věřitel dosáhl a-spo,ň poměrného uspokojeni kdyby 
bylo k svolá'nÍ došlo; dědic nemůže namítati, že se přihláSil vý~inečně 
č. 16113. 
ustanovení § 710 obě. zák. lze užíti toliko ve sporu, v němž jde o otázku, 
zda testamentární dědic pozbyl dědiokého práva se zřetelem na způsob, jak 
s~!.ni.l pHkaz zůstavitele, nikoli ve sporu, v němž jde o to, zda byla splněna 
vynunka, pod kterou se zůstavitelův věřitel vzdal své pohledávky Č. 16126. 
pokud smírem sjednaným mezi universálním testamentárním dědicem a zá
~onnými dědici nepřestal býti testamentární dědic universálním nástupcem 
c. 161J6. 
byli-Iii záJkonní dědicové třetí třídy v .pozůstalostnim řízeni odkázáni na po
řa.d 'prá'va, aby vyvrátili dúvod dědického 1)ráva zákonných dědiců druhé 
třídy, jest pravoplatný rozsudek, vydaný v rozepři, určující posloupnost bližší 
parentely (třídy), účinn}' proti všem zákonným dědkům vzdálenější třídy, 
třeba'že se někteří z nich dotčeného sporu nezúčastnili č. 16188. 

'za kterých předpokladů mohou býti podnikateli resp. spolupodnikateli pro
VOzu motorového vozidla též přihlášení dědicové, nebo některý z nich, by
ly-li jejich dědické přihlášky při1aty na soud .č. 1'6200. 
pro otáz'ku aktivlního opráv·nění dědice, jemuž by,la pozltsta,lost odevzdána, 
k žaIahci o zaplacení pozltsta'J.ostní pohledávky není rozhodující ani, ja!k byla 
pohledávka v pozltst-aJ.ostnfm řízení uváděna neb oceněna, jak byla uvedena 
v odevzdací listině, a jak byl proveden její knihovní zápis, ani to, co bylo 
uvedeno v knihovním v'yřízení doručeném dlužníku Č. 16462 .. 

Dědická dohoda: dědická dohoda, podle níž j-ediná zákonná dědióka (dcera) zů
stavitelčina přenechala svému otci (manželu zlt'staviteI6nu) pozllstalostni 
jmění za to, že na pozltsta],ostních nemovitostech zajistí pm -ni určitou pe
něžní částku, jest ,koupí inventurního jmění podle § 1053 olbč. zák. a dědička 
jest oprávněna se domáhati zrušení pro zkrácení přes po-Iovici ceny č. 15770. 
soudní sc'hlVálení dědické dohody nehrání tomu, aby bylo lze se domáhati 
jejího zrušeni Č. 15770. 
pokud 'lze z 'Postupu pozllstalost,ního a zá'roveň opatrovnického soudu usou
diti na schválení dědické dohody nadopatrov,nicky Č. 15770. 
schválení dědické duhody ,kmjským soudem podte § 109, odst. 2, j. ,no není 
potřebí, nebyly-li nemovitosti v době sjednání dědické dohody ještě opa-
trovanci odevzdány č. 15770, , 
všeobecné udělení absolutoria dřívějším 'nezleti1cem po dosažení zletilosti 
neznamená schvá,lení dědické dohody vltči Stpo'lusmluvci nezleti1c-ovu Č. 15770. 

Dědické poplatky viz hesla: p o z ltS t a los t, po j i št ě,n í s m,l u v II í. 
Dělnické pojištění viz hesla: poj i š t ě:n í so ci á I II í, Ú raz ov é. 
Diety obchodnfho zástupce viz ,hesla: ex e k u c e (§ 299 ex. ř.) a ex e k u c e 

na platy. 
Difer~nční obchOdy: podstata prémiolVého obohodu záleží v tom, že komitent na

bývá za prémii práva žádati do určitého dne dodání cenných papírlt urči
tého dmhu a množství za smluvenou cenu č. 16135. 
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k tomu, aby prémiov)' obchod byl pOkládán za diferenční obchod, se ne
vyžaduje výslovná úmluva stran o vyloučení práva a povinnosti ke skutef
nému (efektivnímu) dodá-ní, nýbrž stačí úmysl směřující pouze k dosa'žcnÍ 
zisku z kursovní diference, a to i na jedné straně, byl-li druhému smluv ci 
tento úmvsl znám č. 16135. 
k hře- a sázce dochází i tam, kde se možná ztráta sm1uvce limituje tak, že 
výše pl·néni jest předem pevně smluvena; předpisCt-m o hře a sázce podléhá, 
jestliže se podle smluvni vltle a úmyslu stran komitent zavázal zaplatiti 
určitou peněŽitou částku (prémii) za zisk, závisící na bUd-oudm nejistém 
vývoji bursovního kursu určitého druhu cenných papírlt Č. 16135. 
otázka, zda určité právní jednání jest diferenčním obchodem, či obchodem 
efektivním, jest otázkou právní, kterou řeší soud; věcí znalců ObMU ban
kov;nictvi jest jen, aby podle potřeby odpověděli na odborné otázky, mající 
význam pro právní kvalifikaci obchodu, t. j. aby vysvětlili, v čem záleží 
jednotlivý druh obchodu, za jakých podmínek a za jakým účelem se takový 
obchod zpravidla sjednává a jakým způso:bem bývá likvidován č. 16135 

Dil povinný: nepominutel. dědici přísluší žaloba podle čL. XLII uvoz. zák. k C. ř. s. 
proti tomu, kdo podle domnění má vědomost o zamlčení nebo zatajení P0-
zltstalostního jmění, zejména i proti universálnímu dědici, jenž jmění to 
vědomě a úmyslně v pozltst3Jlostním řízení správně neuda,1 Č. 15755. 
náraku svéprávné nepominutelné dědičky pro zkrácení povinného dílu ne
pen.ěžitým da.rem proti obdarovanému (§ 951 obč. zák.) jest se domáhati 
pořadem práva č. 15805. 
šlo-li o darování smíšené (dolJatio mixta), možno uspokojiti nárok nepomi
nutelného dědice jen penězi č. 15805. 
pro otázku, v jaké hodnotě jest vp-očísti movité věci a peníze, je-ž oprávněný 
k po,vinnému dílu přijal před válkou, -rozhoduje jejich vnitřní hodnota, o-dpo
vi-dají-cí -hodnotě vyjádřené v československých k'orui1:áoh Č. 15891. 
ochrana nesvéprávného nepominutelného dědice pozltsta:lostním soudem 
v -nesporném říze-ní se týká jen číse'J.ného vyměření povinného dílu a jeho 
za!jištění Č. 16006. _ 
pozltstalostní soud není oprávněn, aby v nesporném řízení zprostil povinn)' 
dil nepominutelného ,nez,ldilého dědic,e omezení svěřenským nástupnictvím, 
nařízeného poslední vůlí zltstavitelovou Č. 16006. 

Disciplinární viz hesla: a d v o kát (zápis do sez-namu), v á i a n o s t s o u d u, 
z a m ě s tn a ne i ob e cn íl s'o,u k-r o m í, žel ez II i čn í. 

Disciplinární konůse obecní viz hesla: p o f a d p r á v a, z a m ě s t n a n c i 
obecní. 

Disciplinámi komise okres. nem. pojišťovny viz heslo: z fl m ě 5 t n a II c i o ,k ľ e s
nf c-h ne m. 'P o j i š ť o ven. 

Disciplinární řízení viz hesla: zaměstnanci soukromí (§ 35 zák. č. 154/ 
1934 Sb. z. a n.), zaměstnancil okres. nemoc. pojišťoven. 

Dítě viz hesla: II e g oj t i 'll a c e dít ě t e, o tec mall žel s k ý, o tec fl e m a-l1-
želský, výživmé. 

Dividenda vjz heslo: žel e z oll i č.n í k -o n c e s e, 
DlaZebný popiatok 'Viz heslo: dra ž b a v II II C e 'n á ne m o v i t o s t i (§ 216 Č. 2 

ex. ř.). 
Dluh viz hesla: pIa cen í, 'P řev zet í d I u h u, s I o žen í tl ,5 o II d u. 
Dlužnické iílevy viz hesla: nezaměstnaní, zemědělci. 
Doba čekací viz heslo: poj i š t ční s m -1 u v n í. 
Doba pracovní osmihodinová (zák. č. 91/1918 Sb. z. a n.): předpisy zák. č. 91/ 

1918 neplatí pro smlouvy sjednané v cizině (hanu), byť i smluvci byli 
čs. státními příslušníky, byly-li práce též tam konány č. 1'5729. 
ohsluhova;č benzinové stanice (če,rpadJ.a), ob.starávající kromě ohsluhy 
motorových vozidel i vyúčtování benzinu a autoo,leje, udržování sta
nice- a dozor na 'ni, ,ne-patří mezi osoby uvedené v § 12,' odst. 2, zák. 
č. 91/1918 č. 15730. 
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lllnl:l"va str.a~ o o ~ mě II ě za práce přes Č.3S není zakázána a lze platně 
pau~al?V~!1 1 odn~e~u }a t.akové práce bez zřetele na to, zda .přís!lJŠné 
spr~vm ur~dy pracl pres cas povůlHy, či nikoliv Č. 16217. 
pau~alovanJe ~dmeny za p~áce 'prez čas tým zp6sobom, že odmena za 
ne Je zahr.?ut~ v smluvenel odmene za všetky práce, ktoré je zamest
na,oec P?vmny konat' 'Podl'a služebnej smluvy, nie je zakázané a je 
pnstupnym a vhodným sp6sobom odmenov",nia služieb, ktoré pre ieh 
pov~hu a m~nivosť nemožno ohmničit' určit~rm počtom pracovn~'ch 
hodm ~ ktore zamestnavatel nemóže spolahlive kontrolovat' Č. 16242. 
chovame 5a zamestnanca, že po čas svojho zamestnania nežÍadal od
menu za práce prez cas, nemá síce význam vzdania 5a nároku na ňu 
možno však z neho podl'a okolnosti prfpadu usudzovať na to že sá~ 
zamest-nanec pOkládal práce prez čas za odmenené úhrn:kov}r,~ platom 
ktorý od zaměstnavatel'a pobeml č. 16242. ' 
n~rok ~na odmenll za práce, konané v obdobiach nezbytne volných (§ 4 
zak. c. 91/!1918 Sb. z. a n.), je vóči žalo-bnému nároku na odmenu 
za práce prez čas novým ná1"okom a nemo±no o hom - ak bol vzne
senýy len v odvola·com pokračova.ní - pojednávať č. 16242. 
~amestnanec, }lsta,novený k prodeji v zaměstnavatelově prodejně, který 
J,eyst podl: sluzebm smlouvy oprávně-n prodávati též jiné zbnží na vlast,ní 
ucet, a zisk z tohoto pr.odeje měl býti součástí ujednané mzdy za osmi
hodinovou pra·covní dobu, má ná;[o.k i na odměnu za práci přes čas 
k_O~~~O~l při prodeji z?oží na vlastní účet; tato doba nemůže b}rti od~ 
P?c:ta'~ana oyd pracovnl doby, ': níž p~odával zboží pro zaměstnavatele, 
vedel-h zamestna-vatel o tom, ze zamestnanec pracoval přes osmihodi
novou praeovní dobu Č. 16572. 
llstanovenia zákona č. 91}1918 Sb. z. a n. o osmihodinovej pra·covnej 

, . dobe nevzťahujú sa na strážnikov obecnej pOlicie č. ] 6601. 
Dobtrka VIZ heslo: d e v i s o v é pře d p j s y. 
DObová sleva viz heslo: pO' ji š t ě ní s m I u v n í. 
Dobré mravy viz heslo: neplatnost smlouvy (§ 879, odst. 1, obč. zák.). 

soutěže viz heslo-: s o II těž n e k a 1 á. 
Dobrovolná dražba viz heslo: d Taž ba do ib r o vol 'll á. 
DOdatek k firmě viz heslo: f i r m a. 

- k rekursu vi,z hes'lo: stí ž -n o s t. 
Dohodčí smlouva viz heslo: s m I o II vaz pro oS tře d k o vat e J s k á. 
Dolarová 'doložka viz heslo: měn a. 
Dolarová zápůjčka viz heslo: sml '0 U V a o z á.p ů j č c e d o I a r o v é. 
Doložky valutové (zlaté) viz heslo: měn a,-

- průpadné viz heslo: poj i š t ě 11 í s m I u v n í. 
- O nesoutěžení viz heslo: zaměstnalnci soukromí (§ 47). 

Doly, doJiování viz heslo: hor y. 
Domek r.odinný viz hesla: n e z a m ě s t fl a n Í, s p o I] e Č e n s t v a s t a v e -b n í 

abytová. 
Domkil- na směnce viz heslo: směn k a. 
Domovníci (zák. č. 82/1920 Sb. z. a n.): domovník má v mezích možnosti 'ne

zadatelný nárok na beZlplatný byt o dvou obytných místnostech Č. 16100. 
úmluva 'O úplatě z.a poskytnutí hOdnotnějšího domovJ1ické:ho bytu, poklid 
nepřesahuje dvě obytné místnosti, je nkotná (§ 879 obč. zák) Č. 16100. 
lze ujednati zvláštní dohodou mezi v-lasnníkern domu a domovmíkem že se 
na domovnický byt budou vztahovati omezení co do výlpo·vědi obsažená 
v zákoně na ochranu nájemníků; v takovém případě múže vlastník domu 
zrušiti celý domovnioký poměr výpovědí jen z důležitých důvodů Č. 16141. 
-:pro 'Útá'zku, zda došlo k domovnické smlouvě, jest ;rozhodující, zda byl ná
lemník výslolVně nebo mlčky pověřen všemi úkony, které podle § 1 zák. 
c. 82/1920 Sb. z. a n. zpravidla náleží korn.ati domovníkům, nebo aspoi1 
zda vykonával převážnou část dotčených úkolnů Č. 16235. 

I 

J 
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nájemník, kter~r je vlastně domovníkem, může se domáhati pro bezdůvodné 
obohacení vlastníka domu vrácení ,nájemného Č. 16235. 
nedopouští-Ii stavební sta·v domu, aby se domo-v'níkovi dostalo bytu o dvou 
místnostech, ný'hrž toliko bytu o jedné místnosti vyhovujícího jinak dotče
nému zá'konnému předpisu, avšak domovník se do něho nenastěhoval a najal 
od maji.tele domu byt 'fOzsá,hlejší a hodnotnější, zavázav se platiti rozdíl 
mezi nájemní hodnotou najatého bytu a bytu původně mu nabízeného (do
movnického), nejde .Q úmluvu nico1Jnou Č. 16278. 
domovník se může po skončení domovnického poměru účinně vzdáti ná
roku na vrácení toho, co zaplati·1 za domovnický hyt, nebo jinak se o svém 
nároku dohodnouti s ma'jitelem domu Č. 16507. 
nezavázal:..li se domovník písemnou smlouvou, sjednanou s vlastníkem domu, 
k bezplatnému otvírání domovníc-h dveří v době jeho uzamčení, jest opráv
něn žádati na nájemcích bytů přhněřenou odměnu za utevření dveří (klíčné) 
i tehda, lnení-li v ohci domovního řádu řádně schváleného Č. 16550. 
nájemníci bytu nejsou zavázáni platiti domovníkovi za otvírání domovnkh 
dveří poplatek vyšší, než jest poplatek určený v domov,ním řádě řádně 
schváleném nebo vybiraný podle místnich zvyklostí, jestliže nepřistoupili 
k ujednání, jímž vlastník domu dovolil domov'nikovi vy.bi-rati takovy vyšší 
poplatek Č. 16550. 
vlastnfk domu, který sjednal s domovníkem, že domovník může vybírati 
za každé otevření dveří v n06ni době od nájemníků poplate,k v určité výši, 
odpOiVídá domovníkovi za škodu, která mu vznikla tím, že sám dal nájem
níkům domovní klíče, nevymíniv si při tom pro domov-n[ka přiměřený pau
šál Č. 16550. 

Domovní klíč viz heslo: kl í č do m o v II í. 
Doplňovací řízení viz hesla: .I1 o v oty a změ:TI a žall o b y. 
Doprava osob nebo nákladů pmvozovaná poživnostensku motor. vozidly viz hesla: 

živnost autod'Ůpravní, e.xekuce podle § 341 ex. ř. 
železniční (p. Ž. ř. Č. 144/1928 Sb. z. a n.): čl. 84, § 5, čl.90, §§ 2, 3: 

z toho, že k uzavření ochran:ných -oken vagonu naložených odesilatelem 
došlo za přepravy; nelze ještě usuzovati, že se tak stalo zaviněním 
dráhy č. 1597~. 
i když odesílací stanice upustila od doprovodu zásilky živých zvířat, 
nebyla tim odpovědnost drMly rozšířena; škoda vzešlá z 'nebezpečí, 
Jež bylo možno odvrátiti doprovodem zvfřat, jde na vrub odesilatell1v 
Č. 15973. 
ustan.ovení čl. 49, 51 § 1 a čl. 56 ž. p. ř. o 'pQ.vi·nnosti odesí.latelově 
k náhradě Škody vzniklé dráze nesprávným údajem v nákladním listě 
nebo vadností obalu nerozlišují mezi zaviněním odesilatele a jeho za
městnanců; dráha nemusí dokazovati nezdatnost zaměstnanců odesi
latelových ě. 16162. 
jestliže dráha (stanice určení) vydala přepratvovanou zásilku prvé 
z dvou fysickýeh osŮ'b, uvedený-ch v nák'ladnim listě tak, že se mohlo 
míti za to, že příjemcem zásilky jest označena odesi-late,lem firma a 
a nikoli dvě fysické a jednotlivé osoby, neručí drába odesilate.li za škodu, 
kte'rá mu snad vznikla proto, že nebyla zás.ilka dodána zMoveň oběma 
fysiokým -osobám Č. 16477. 

Doručení: odepřel-li ten, komu mÍlže býti platně doručeno, zaplatiti poplatek pře
depsaný za doručení soudní zásilky, musí doručující orgá'n uložiti neptijatou 
zásilku u o b e c 'll í h o úřadu v místě doručení, není-li v tomto místě poš
tovní úřad; ul'Úžení zási:Jky (obsahující žalobu a obsílku k prvnímu roku) 
na poštovním úřadě, k jehož úřednímu obvodu míst0 doručení" náleží, nemá 
účinek doručení ve smyslu § 109, 'Odst. 1, c. ř. s. a jde 'O zmatečnost (§ 477 
Č. 4 c. ř. s.), byl-li proti žaJ.ovamému vydán přes to rozsudek .pro zmeškání 
Č. 16388. 
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nejde o zmatečnost (§ 477 Č. 4 c. ř. 5.), nýbrž může jíti jen o vadnost řízení 
stalo-li se vadně donIčení ve smyslu § 375, odst. 2, c. ř. s. Č. 16311. ' 
účinek doručeni žaloby, smč'Ťujíci proti veřejné obchodní společnosti (čl. 85 
a násl. obeh. zák.), tomu, o kom ža].obce věděl, že není již veřejným spo
lečníkem, opráv,něn~lm zastupovati žalovanou společnost, ačkoli nebyl zapsán 
zánik onoho oprávně-oí ve firemním rejstříku; nezapsání změn týkajících se 
právních poměrů veřejné obchod.ní společnosti nemá vlivu na trvání změ
něn)'ch právnic~ poměrů a není takovýmto nezapsao)rm skutečnostem od
ňata prárvní platnost Č. 16561. 
nebylo-li zrušení zástupčfho práva veřejného spoleóníka zapsá>!1{) do firem
ního rejstříku, může se společnost na ono znJšenÍ odvo.!ávati prokáže-li že 
třetí osoba o něm věděla č. 16561. . ' , 
předpisu čl. 117, odst. 2, obch. zák., není vyhověno, nebyl-li ten, komu byla 
žaloba doručena, ve skutečnosti veřejným spo,lečiflikem orpráv;ně-ným -k jejímu 
zastupování, a věděl-Ii odpŮ'rce o pravém stavu věci Č. 16561. 

Dovolací rekurs viz heslo: stí ž n o s t d o v o .1 a c í. 
I!ovolací řízení:. zrušení společenstva »Deutsche La:ndbank, registrierte Genossen

schaft ,lYpt b~c~rankter Haftung« v Děčílně a jeho vstup do likvidace podle 
§ .1 vlad. nar. c,. 1?2/1937 Sb.. z. a 'll., nastalé za dovolacího řízení, nemají 
vhvu na spor, Je-ll společenstvo zastoupeno advokátem jemuž dalo plnou 
moc ,před zrušením Č. 16386. ' 

Dovolání: nelze povoliti uhrazovací exekuci, podal-li dlužník proti rozsudku odvQ
lacího soudu včasně dovolání, jež ni·žší soudy neodmítly pro nepřípustnost 
a nejvyšší soud je dosud nevy,řídH Č. 15749. 
přípustnost dovolání do změňujídho rozsudku odvolacího soudu v částce 
J;~:vyšuj!cí ,300., Kč, ale nepřevyšující 500 Kč, bylo-Ii dovolá'ní podáno před 
ucmnosh zak. c. 251/1934 Sb. z. a n. ('Před 1. lednem 1935) Č. 15931. 
nepřípustnost dov;olání žalovaných (§ 502, odst. 3, c. ř. s. ve znění čl. I Č. 2 
zák. Č. 251/1934 a čl. I zák. Č. 314V,1936 Sb. z. a n.), byl-li souhlasnými 
rozsudky 'nižšfch soudů vyloučen ze žalobní pohledávky 10.000 Kč soli
dární závazek žalovaných, takže ani II žalobního nároku p'foti každému ze 
žalovaných, ani II vzájemných pohledávek započtením .namítaných nešlo 
o částku převyšující hranki 7.000 K,č, a ,odvolací soud nevyslovil připiJ-st
nost dovolání pro zásadní význam rozhodnutí Č •. 16364. 
potvrdil-li odvolací soud na odvo:JánÍ ž a lov a 'll é h 'o rozsudek soudu prvé 
stolice o částce nepřevyšující revisní hranici (7.000 Kč), vyhověv odvola':" 
dmu náv·rhu potud, že se uložené plnění má státi. proti vzá,jemnému plnění 
žalobcovu (proti vydání urrčitých věcí) ) není dovolání žalovaného přípustné 
č. 16479. 
byl-H ve sporu, jehož předmět na penězích nebo peněžité hodnotě nepře
vyšuje 7.000 Kč, ústně prohlášen potvrzující rozsudek odvolacího soudu 
a zároveň hodnota sporu stanovena pod 7.000 Kč, aniž bylo prohlášeno. do
volání za přípustné pro zásadní význam rozhodnutí, nelze dodate·črně vysl'Ů
viti přípustnost do'Vo-lá'ní samostatným usnes,ením C. 16070. 
strany nejsou oprávněny navrhnouti, aby dOtvolání bylo prohlášeno za .pří
pustné podle § 502:, odst. J, c. ř. S.; odvo'Jací soud ne'ní oprávněn doda
tečně prohlásiti dovolání za přípustné dodatečným rozhodnutím ani v po
době »doplňovacího« rozsudku Č. 16508. 
spor o nepřípustnost exekuce (§ 35 ex. ř.), vedené pro výživné, není spo
rem o v)rměru vý'živného podle .§ 502, odst. 3, c. ř. s. č. 16551. 
§ 502, odst. 4, c. ř. s.: jestliže vypovídající nepodal opravný prostředek 
proti usnesení soudu druhé srolice, jímž bylo vyhověno rekursu vy,povíd.1.
ného do odmítnutí jeho námitek proti 'výpovědi a prvému soudu uloženu 
další jednání a rozhodnutí ve věcí samé, .naby,lo usnesení to p.rávní moci 
a nelze je již -napadati ani dovolá.ním proti potV'fzujídmu rozsudku odvo
ladho soudu s hlediska § 502, odst. 4, c. ř. s. Č. 16341. 
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dovolací důvody: § 503 Č. 1 c. ř. s.: strana, která prohlásila, že se vzdává 
ústního jednání odvolacího, nesmí býti z tohoto jedná,ní vyloučena, musilo-li 
býti nařízeno podle § 492, odst. 2, c. ř. s. Č. 15939. 
§ 503 Č. 2 c. ř. s.: jde <po 'Případě o vadnost odvolacího řízení, spokojily-Ii 
se nižší soudy pouhým písemným dotazem u poručníka o souhlas jeho a 
nemanželské matky s provedením krevní zkoušky Č. 15-863. 
vadnost řízení, nebyl--li soudní znalec vůbec soudem siyšen a vzat do pří
sahy resp. nebyla-li mu přtpomenuta ,přísaha pro vždy složená při roku, 
k němuž měly býti strany obeslány Č. 15907. 
vadnost řízení v paternitním sporu, u!Znáno-li na dúvodnost souhlasu ne
manželské matky jako pnruč:nice s dodatečným odebráním krve dítěte k pro
vedeni znaleckého důkazu krevní zkouškou, k níž dříve projevila souhlas, 
aniž byl při-br~n znalec lékař k důkazu o tom, zda odnětí krve by mohlo 
míti Slkutečně vliv na zdTaví dítěte Č. 15966. 

-jest vadou odrvoladho řízení, spokoj.il-li se odvolací soud ve věcech pra
covnÍC'h přečtením protokolů ,o VýSlechu svědků, které prv)r soud přímo vy
slechl, třebaže to strany samy navrhly Č. 16142. 
vadnost řízení, neprovedl-Ii odvo-lací soud doplnění v~rslechem stran sám, 
nýbrž slyšel-Ii jen jednu stmnu a výs'lech druhé strany dal provésti soudem 
dožádam,)rrn Č. 16204. 
podle velícího předpisu § 488 c. ř. s. se doplnění důkazu - kromě ohle
dání - může státi jen před odvolacím soudem, a to i v případech, které 
by jinak spadaIy .pod § 276, Č. 1 neho § 375, odst. 2, poslední věta, c. ř. S., 
ledaže by nebylo takové doplnění mnžno pwvésti pro překážky faktické 
ne'bo právní Č. 16204. 
vadnost řízení, jest.liže dožadujíd soud ',nepožádal dožádaný soud italský za 
zpravení o dni a místě, v němž bude provedeno žádané opatření (výslech 
svědkŮ), aby zúčastně-né strany mohly Ibýti při něm přítomny, mohla-li pří
tomnost stran míti vliv na průvodní váhu a výsledek prováděného důkazu, 
a odvolací soud to schváJi,l Č. 162113. 
byla-li od,půr'cem popřena skutečnost, jež má b)rti prokázána 'listinou, je 
prorvedení důkalZu narříditi průvodním usnesením (§ 277 c. ř. s.) Č. 16294. 
vadnost řízení, jestliže se odvolací soud řádně nevYlPořádal s 'odvolacím dů
vodem nesprávného ocenění průvodu, odbyv jej toliko tím, že jde o ne
odů1vodnrěné bwjení proti přesvědčení nabytému soudem prvé stolice 
Č. 16372. 
odporuje-I; se odvolacím důvodem nesprávného ocenění průvodů správnosti 
skutkových zjištěni soudu prvé stoEce, musí odvolad soud podrobiti správ
nost tohoto ocenění svému vlastnímu zásadou § 272 c. ř. s. (§ 463 c. ř. s.) 
ovládanérn'i.t pře:tkumu a hodnocení Č. 16372. 

Dovolená viz heslo: s t a t k o v í ú ř e dní c i. 
placená zaměstnanců (zák. Č. 67,;)1925 Sb. z. a n.): za:mestnanec, ktorý si 
nevzal dovolenú v dósledku hrozby zamestnavatel'a, že prepustí každého, 
kto si bude pýtať dovolenú, má nárok na odškodné za neipoužitie dovolené 
Č. 15784. 
zamestnaneovi je poneohané na vofu, či 5a chce domáJhať platenej dovo
lenej, ak sa jej v dotyčnom služehnom roku ·nedomáhal, neprislúchá mu 
za ňu ani peňaiitá náhrada ,č. 16248. 

Dovozní povoleni viz heslo: s m 10 li vak u rp n í čl. 355 oh ch. z á k. 
nelze vésti exekuci zpeněžením zabarveného n~roku na vydání dovozni:..::h 
pov.olení k dovozu másla a vajec tak, že se dává zmocnění třetí osobě, aby 
zboží z ciziny jménem a ·na účet povinného dovážela, je prodala a pn srážce 
režijních výloh a odměny 'Odvedla utrženou částku exekučnímu soudu pro 
vymáhajídho vě'řitele Č. 16475. 

Dozor na děti viz heslo: náhrada škody (§§ 1309, 1310, 1315 obč. zák). 
Dozorce důlní viz hesllo: hor y. 
Dráha: od 'P o věd n o s t viz heslo: n á hra d a Š, k o d y dra h o. u. 
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pře p r a važ e 1 e z 11 i Č II i viz heslo: d Ů' -p r a važ e 1 e z nič 'll í. 
z a ITl ě stll a·n c i viz heslo: z a ITl ě stll a n c i žel e z II i č'll í. 
C. k. privil. Severní dráha císaře Ferdinanda viz heslo: žel e z II i Č 11 í 
k o 11 c e s e. 

Dražba viz též heslo: v y r o vn á 11 í z e ITl ě děl s k é. 
dv. dekr. č. 277/1838 Sb. z. 5.: odpovědnost toho, kdo přemluvil -koupě
chtivé, aby ,nedražili, za škodu vzniklou d -J II Ž ,n í k O v.j tím, že se do
sáhlo méně na nejvyšším podání; odsouzení ,k složení náhrady II soudu 
rozvrhového č. 15780. 
odpovědnost za škodu vzešlou k 'n i h o 'v II í ITl věř i t e ,1 Ů ITl tím, že 
byla sjednána d-Ohoda mezi jiným wnihovním věřitelem a hudoucím vy
dra'žitelem o tom, že vydraží-li nemovitost za urči,tou částku, zapl'atí 
věřiteli knihovní pohledávku za to-, že se vě-řitel zdrží podávání č. 16514. 
nicotnost dohody sjedna,né mezi knihovním věřitelem a tím, kdo zamýšlí 
koupiti nemovitost v exekuční dražbě, že bude podávati až do určité 
smluvené částky, a vydraží-li \l1emovitost za nižší než za smluvenou 
částku, že zaplatí k<n,ihovnímu vě,řiteli jeho pohledávku zajištěnou na 
vydražené nemovitosti ze svého, naproti tomu, že se knihovní věřitel 
zdrží podává,ní do smluvené částky č. 16514. 

Dražba vnucená nemovitosti: na nemovitosti, na něž stát poskytl podporu ve zpu
solbě státni zámky a na kterých je zapsán ve pr.osp-ěch státu zákaz 
zcizení -a za'vazení podle § 43, odtst. 1, zák. 'o stav. ruchu ,č. 45/1930 
a § 42, odst. 2, vlád. nař. Č. 66)11930 Sb. z. a ,n., lze vésti exekuci 
vnucen'ou dražbou jen se souhta'sem min. sociál~ní péče, i když pro vy
máhanou pohledárvku byllo s jeho souhlasem složeno exekuční práv-o 
zástavní č. 16429. 
§ 133 ex. ř.: uV'edl-li vymáhající věřitel v návrhu na porvo.Jení exekuce 
vnucenou draŽ'bou ,nemovitosti podaném II soudu, jenž je zároveň sou
dem knihov·ním, že knihovní rvÝlpis bYli již obJednán, a žádal-Ji, aby 51 
soud z úřadu výpis u knihovního oddělení vyžádal a k spisům připojil, 
nepříčí se tento postup předpisu § 133- Č. 1 a 21 ex. ř. Č. 16085. 
podle předpisů exekučního řádu 'nemůže se věiíitel domáhati v tomže 
exekučním návrhu povole'ní exekuce vnucenou dražhou nemovitostí ná
ležejídch <l'ůzným dlužníkům a zapsanýoh v různých vloIkách, třebas 
jde o exekuci k vymožen.í téže po'hledávky vymá:hajícího věřitele 
Č. 16487. 
§ 135 ex. ř.: kdo nabyl nemovitosti do dražby dél!né po zápisu po
známky zahájení dražebního ,řízení (§ 136 ex. ř.), j-est oprárvněn k re
kursu v té míře, jako hy'! původní vlastník nemovitosti Č. 16571. 
§ 151, odst. 3, poslední věta, ex. ř.: ip'lati i za úHmnosti § 1, odst. 2, 
zák. č. 1/193'3 Sb. z. a n. Č. 15747. 
§ 154 ex. ř.: podle vlád. na-ř. č. 77/1936 Sb. z. a n. nelize odložiti opět
nou dr.žobu (§ 154 ex. ř.) Č. 16412. 
§ 155 ex. ř.: obmeškalý vydražitel odpovídá hy-potekármÍmu věřitel'i, 
jenž byl <při opětné dražbě uspokojen pouze zčásti, jak za to, o-č do
stal přikázáno méně, ježto hyl státu přikázán v přednostním po'řadi 
převodní IPoplatek z první dra'žby, tak i za škodu vzešlou ztrátou na 
úmcích důsledkem toho, že mu byla j-istina vyplacena později, Inež by 
mu byla vyplacena, kdyby první dražba nebyla zmařen,a Č. 16495. 
obmeškalý vydražitel odpovídá za škodu způsobenou některému z hy
potekárních věřitelů svým obmeškáním, třebaže schodek nebyl exekuč
nim soudem určen p-roto, že nešlo o opětnou dražbu provedenou .podle 
těchže dražebních podmínek, podle nichž byla provedena předchozí 
dražba Č. 16522. 
§ 156 ex. ř.: na vydražitele mlýna nepřechází závazek převzatý jeho 
dřívějším vlastníkem dahodDu o přispívání na stavbu a udržování vod-
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ního díla v řádném sta'Vu (§§ 21, 44 vod. záJk.) , neby.I-li vložen na 
-nemovitosti v pozemkové knize j- takovýto z<ÍJvazek nenabývá pouhým 
pojetím řečené do-hDdy do vodop'fávního konsensu a schválením vodo
právním úřadem povahy veřejnOiprávního reálního břemene, jež by vy
dražitel musil převzj,tj bez započtení na nejvyšší 'Podání i bez jehD vkladu 
do pozemkové knihy Č. 16280. 
komu byl udělen ve vnucené dražibě pouze p-říklep k věci -hlavní (k po
zemkÓm a budDvám na nich vystavěným), jež sama bez příSlušenství 
byla: předmětem dražby a ,odhadu, nan-abyI příklepem vlastnictví i k s,tro~ 
jovému příslušenství věci hlavní, třeba·že knihovní poznámka podle 
§ 297 a) ohč. zák. pozbyla po pHklepu účinnosti Č. 16467. 
nabyl-li vydražitel pravoplatným příklepem vlastnictví k mlýnu a 
k mlýnskému po-toku resp. k jeho korytu, uwbyl i práva rybolovu, je'ž 
měl dlužník jako- v·l a s t!ll í k vydražené nemovitosrŤi' Č. 16588. 
jestliže byla vydraž-ena pouze ideální polovice nemovitosti, zaHžené 
služebností bytu, a služebnost ta -byla vy-mazána, ježto ji vydražitel 
podle dražebních podmínek nepřevzal, zaniká služebnost jako věcné 
právo i co do da-:uhé ideální pOlorvice, třeba'že nebyla i na této polovici 
vymazánal; byla-t-'li tato poIovina vydražen.a týmž vydražitelem za sou
čas'ného převzetí o-né služebnosti, trvá nadále oprávnění, ,které jest oh
sahem služebnosti, avšak jen jako obligační poměr mezi oprávněným 
a vydražitelem, který převzal služebnost při vy-dražení druhé ideální 
polovice zatÍ'žené nemovitosti Č. 16297. 
§ 170 č. 5 ex. ř.: neptatí pro služebnosti č. 15849. 
nebyl-li vydražitel bezelstný, jsou třetí osoby, které naby.ly vydržením 
prá1va služebnosti na vydraž,ené nemo!Vit'Ústi, oprávněny se domáhati 
,služebnosti, třebaže práNo to neohllásily před dražbou Č. 15849. 
§ 172 ex. ř.: přihlásí-li stát svými veřej.nými orgány k draž-bě nemo
vitosti činžovní daň podle posledního předpisu j'ako dosud nepředepsa
nou, zůstává mu tím zachováno p,řednostní zá!konné právo zástavní pro 
nedoplatky této daně, i když bylia tato daň teprve později předepsána, 
a stačí, když medoplatky daně s přiráŽlkami a příslušen.stvím vyúčtuje 
a listinami doloží nejpozději .při !rozvrhovém .roku, třebas i vyšší část
kou podle nového předpisu; byla-li činžovní daň přihlášena k dražbě 
čács,tkol\' číselně přesně určenou a není-Ii zároveň označena jako da:í 
dosud nep;ř-edeipsaná, postihuF právní důsledky .odst. 2 § 172 -ex. ř. da
ňový rozdH, o který doda,tně předepsaná činžovní daň převyšuje částku 
k dražbě přihlášenou Č. 16196. 
§ 184 ex. ř.: nebyIa-1i dražební vyhláška doručena o-patfŮ'vní'ku .ostano ... 
venému k hájení práv osob, v }i.oh.ž p,'l"os-pěc-h byl kni'hovlně zapsán zákaz 
zcizení, může opravný soud, roz'hoduje O' rekursu do nepovolenA odk!ladu 
exekuce, z důvodu zmateČlnosti uušiti celé dražební, -řízení, nestal-li se 
přiklep mezitim pmvopl;atným Č. 16076. 
hypotekární véřitelé jsou oprávnéni pod-ati ,rekul1s proti udělení příklepu 
ta:ké tehdy, bylo-li jim znemožněno zúčastniti se dražebního -roku ne
záJkonným postupem soudu (§ 477 c. ř. s.) Č. 16499. 
pokud -hy:potekánním věřite1ům nebyl-o znemožněno z,účastniti se dra~ 
želbního roku, přes to,' že soudní mí-stnost, v níž se konal draž,ební rok 
hy-la v dražební vyhlášce označena nesprávně Č. 16499. 
§ 184 Č. 7 ex. ř.: nezbytnou podmínkou udě-lení příklepu k vydražené 
nemovitosti spolřiteLn:ě, v je1jíž sta:novách jest 'lla'bývání nemovitosti i pří
klepem v exekuční dražbě vázáno. na s-chválení státní Slprávy, jest, aby 
předlo-žila po případě ve lhůtě k návrhu soudem ur'če:llé schvá'lení -pří
slušnéhD dozorčího úřadu s vydražením .nemovitosti; nestačí pouhé 
oznáme·ní spořitelny řečenému úřadu o udělení příklepu, na které úřad 
nereagoval Č. 15969. 
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to". že vyrovnací komisař nařídil odklad dražby TI3. dobu 60 dnů není 
dllvode~ pm odpor proti udělení příklepu, byla-li dražba 'Přest~ pro-
vedena c. 16121. . 
~ .. 195, ,196 ex. ř.: k samostatné působ-nosti soudní kanceláře nenáleží 
pnjmoutI do protoko.lu prohlášeni pře d if a žit e I o. v o podle § 195 a 
196 ex. ř. č. 16471. 
soud. kane. asistent, který odmítl přijmouti peníze určené na předraž'e;c 
~esprávn~ poučil osobu nabízej-íd pfedražek a sepsal s ní záJpis ne~ 
tedna.J ph výkonu své ú ř e d'll í působnosti jemu prřidě:lené nebo svěřené 
c. 16471. 
~cte ?~ ipře~toupení úřední působnosti .při vykonávání úředni půsQlbnosti, 
]esth::e :predn?sta okresního soudu odkáz~l toho, kdo chtěl složiti na 
soude ,pre~,fa;zek, ~-a kanoelářského asistenta, místo aby sám vykonal 
soudcov,sky ukon Jemu náležející (dáti sepsati prohlášení P'Odle § 195 
odst. 2, ex.ř.) č. 16471. ' 
§§ 209 a další ex. ř. (rozvrh nejvyššího podání): po žár ní n A
h rad a viz tamže. 
p:o~i- tormálně 'pravop'latnému, avša:k materiálně neplatnému knihovnímu 
~aplsu mŮ'že věřitel jím dotčený podati v Irozvrhovém řízení odpor 
c. 16396. 
rn~ležitosti přihlášky nárulků z věcného patronátního práva nezapsa-
nehlO do pozemkové knihy č. 16283. ' 
k. za.drženým konkurenčním příspěvkům a dávkám, plynoucím z patro
natnl'~o hreme.ne, lze při .roz'Vlrhu nejvyšší-ho podání přihlížeti jen tehdy~ 
byly-h co do osoby povmné a co do výše zjištěny předepsaným kon
kurenóním řízením Č, 16283. 
věřitel, pro něj-ž bylo na nemorvitosti zatížené fidei'komisární substitucí 
ve p~os;pěch dětí dlužníkových vloženo právo zástavní »bez újmy práv 
su:bstttučních«, Ill.e,?á ná,rotku n.a úhnudu své pohledávky z rozvrhové 
podstaty za vydrazenou nemOVItost a není oprávněn věoně odporovati 
přikázání na pohledávku věřitele, pro níž vázlo na vydražené 'Ilemovi
tosti zástavní právo bez omezení Č. 16055. 
při rozhodování o - 'Odporu pmti přikázání nejvyššího podám! na pohle
dáv~u zajištěnou kni~ovním zásta'V!ním právem jest vycházeti z toho> 
C? J~st uvedeno v l1stině, podle níž se zápis zástavního práva stal 
~tkohv z úsudků vyvoděný,ch z obs'a'hu listiny nebo ze starvu věci lis":' 
tmou nedoloženého a neprokáz'aliléhO' ,č. 16101. ' 
n~)e~~al-~i exekuč~í sou~ při rozvrhO'vém mku o knihovní pohledávce 
pr~hla'sene posturpmkem, Jezto rpostupník -prO'hlásil, ž'e předloží- dO' určité 
lhuty dokl-;-dy v O' postupu, jest zadní knih-ov'ní vHitel, který nepodal 
odpor! o~ra".~e~ v k rekursu do roz'Vrhnvého usne.senÍ přikazujídho po
st~,pmkovl pnhla'senou pohledáv,ku pod pO'dmínkou, že dodá do určité 
!huty do!~lady 'O pwvedeném postupu, jin.a:k že Qude částka přikázána 
zadnímu knihovnímu vě,řiteli Č. 16296. 
uplynula-li l~ůta v, době mzvrrhového usnesení, by,lo v něm vysloviti, 
zda postupll1k splml onu podmínku Č. 16296. 
význam důvodů odporu, uvedených při rozvrhovém roku, pm spor 
p·odle § 231 ex. ř. č. 16365. 
soudy rozvrhující nejvyšší podání nesmějí přihlížeti k věcným právům 
v~m~zaným, v ,době příklepu, an.i tehdy, stalo-li se vzdání se a výma~ 
vecnych ptav Jen proto, aJby by,lo usnadněno' zpeněžení nemovitosti 
č. 16476. 
maji~Ji vě.řite}é. p,od'le dražehních podmínek 'nárok na uspokojení z nej
vysslho podam Jen potud, pokud neivyš,ší podá:ní odpovídá pří-dělové 
ceně, zvětšené o nutné a užitečné náklady 'Podle stavu v době odhadu 
(§ ,52 příděl. zák.č . 81/1920 Sb. z. a n.), R část nejvyššího podání, 
onu cenu převyšující, má býH vyplacena státu podle § 3>7 řelč. zák~ 
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pokud 'není vyčerpána pohledávkami přednostními a těmi které byly 
knihov·ně zajištěny na -vydražené nemovitosti se souhla~em státního 
pozemkového úřadu, je soud pov~'llen zjistiti cenu podle § 5 uved. zák 
č. 16476. 
§ 216 Č. 2: tříletá lhůta pro. promlčení přednostního pořadí dávky z ma
jetku (§ 62, odst. 2, zák. č. 309/1920 Sb. z. a n.) se p.řerušuje pro
hlášením konkursu na dlužníkovo jmění jen tehda, byl-li konkurs pro
hlášen na nálVrh čs. státu Č. 15778. 
přednostní právo podle § 113 .zák. Č. 22:1/1924 Sb. z. a n. přísluší 
v exekučním řízení pojistnému s příslušenstvím, předepsa:nému za za
městnance, kteří pracQ\ra1i nebo ko,nali služby v podniku, jemuž nemo
vitost sIoužila, jestliže a pokud na nemovitosti té má přednostní právo 
některá z dani uvedených v § 265, odst. 1 až 3, zák. č. 76/192,7 Sb. 
z. a n. Č. 15841. 
obecná dávik.a z prírastku hodnoty ne-hnutel'nosti nepožíva prednost
něho ponldia pTi rozdelení drražobnej kúpnej ceny :nehnutel'nosti 
č. 15881. 
promlčení .přednostního práva příslušícího pojistným příspěvkům podle 
§ 173 zák. Č. 241V1924 Sb. z. a n. se nepřerušuje přihlášením pohle
dáv.ky ke :konkursu 'Přihlášeném n.a jmění povinného Č. 15921. 
naturální byty zaměstnanců výdělečného podniku nejsou místnostmi 
sloužícími po.uze po,cLniku č: 15902. 
tím, že bylo pro pohledáVku z převodního :poplatku s úroky jsoucími 
od určitého dne zaznamenáno zástmní právo, staly se úroky dospělé 
v den zápisu ne starší tří let před příklepem co do kniho'vníh'Ů po.řadí 
součástí j.i'smy č. 15992. 
o pořadí úroků strurších tři let před příklepem plaH ustanovení § 216, 
odst. 2. ex.ř. č. 16992. 
přihlášení nedoplatků převodních poplatků ke konkursu povinného není 
zákonným prostředkem k jejich vymáhání a nepřevyšuje se jim tříletá 
promlčecí l'hůta stano:vená - pr-o :přednctstní zástavní právo. Č. 16166. 
jednotlivé nemovitosti náležící do pozůstalosti neručí nedilně za po
platky pro úmrtí vyměřené z převDdu nemovitéto jmění v celku, nýbrž 
pouze ma část poplatků na ně připadající č. 1{J215. 
obecná dávka hasičská, v.odná a pOl~,latok kana!izačný a dlaže-bný (§ 38 
II § 28 zák. č. 329/1921 Sb. z. a n.) TI e p o ž i v a j ú prednostného p'o
radi'a 'P'ri ,rozdelenÍ dra'žehnei kúpnej ceny nehnuteTnosti č. 16255. 
předpisují-li stanovy vodního družstva, že se Ináklad podniku uhradí 
dosaženými podporami země a státu nebo i jinými příjmy, že z'hytek 
se r:oz'poč,te na zájemce a ž.e stejně se rozvrhnou i p,řísrpěvky na platy 
ze zápůjček vodním družstvem učině:ných, počíná se tříletá promlčecí 
lhůta pro přednostní právo zástavní členských pHspěvků teprve od 
doby konečného vyúčtování, p'rovedeného po úplném dokonče,ní podniku 
a po vodoprávní a hospodářské ka.laudací Č. 16459. 
splatnost převodního poplatku a počátek lhMy pro promlčení nároku 
'Ha přednostní tlIspo,koi.ení vzhledem k zák. č. 65/.193'3 a \nlád. naL 
č. 66/;1983 Sb. z. a n. č. 16484. 
u př:evndního poplatku, ktelr)"' jest pI.a,titi přímo bez úředního vyměření 
(§ 3 řeč. zák., ,čI. III, písm, ch) uved. vl. nař.) jest počítati tříletou 
lhůtu promlčecí vž-dy od uplynutí 40 ,dnů po dni uvedeném v čL VI 
vlád. nař. Č. 66/1933, v ostatních případech po uplynutí 30denní lhůty 
ode dne doručení platebního wzka,zu; exekuční soud musí vždy zkou
mati, 'o který případ jde, a z jaJkého důvodu 'hy! později vydám ,pla
tehní příkaz, a podklad pro to musí -podati soudu příslušné :finanční 
úřady č. 16484. 
§ 216 Č. 4 a posl. odst.: neby<\-li dluh oz-načen jako zúročitelný, požívají 
úroky a vedlejší závazky, zapsané do veřeju)"'ch knih při poz;dějším 
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vk~ad~ práva zástaV'níhn, jen běžn~ho pořadí, nikoli .poznamenaného 
porad! c. 16396. 
us~an~v:ní §o 216, ,posL odst:, ex. ř. i §§ 16, 17 knih. zák. upravuji pouze 
P?radl ~roku ,a u!rat v ipoměru k jistině, ne·řeší však, jak se nabývá 
zastavmho p:rava c. 16396. 
není~li ze zélpisu zás~avnth~ prf ~a yloJeného pro číseLně uvedenou po
hledavku v tuzemske mene zrejme, ze o mené byla umluvena zlatá 
do.io~ka, 'nel~:'přiká~~~i věř~t.eIi z nejyyššího podání za vy;draženou ne
movitost VySSl openezltou castku přLpadající na jeho nárok ze, zlaté 
doložky, odporují-Ii tomu zadní knihovní věřitelé č. 16488. 
je-li při hypotekární pohledávce zřízena a knihovně vložena zcela vše
obecně jistota ,pro vedlejší závazky v určené výši jsou vedlejší závazky 
též úroky starší Hí let Č. 15734. ' 
zál~haJ určená podle § 363, -odst. 2, ex. ř. k úhradě nákladů spojených 
s vykonem vynucovadho činu, není součástí nákladů na exekuční řízení 
podle §§ 74 a 2-16, odst. 2, ex. ř . .a nelze ji přikázati v pořadí zajiště
ného výměnku Č. 16592., 
§y 222 ex:. ~.: bY'la'""iH exekučně prodána jen fysická část -k·nihov.ního 
te-lesa ,( urClt~ pa>r~ela)! není _hypotekární věřitel, jehož pohledávka vázla 
na. celem k~IhoyO!m telese a byla z dražebního výtěž,ku částeě-ně us-po
k~Je!l1a, ?pravnen k rekursu do rozvrhového usnesenÍ- pmto, že nastoupí 
nahradm nárok zadních hypotekárnkh věři,telů podle § 222 ex. ř. v po
řadí za jeho zástavním právem nebo že jejioh pohledávky postoupí 
samovoi'ně do téhož po,řadí na uvolněné místo zaniklé uspokojené části 
jehO' pO'hledávky Č. 16419. 
§ ~~~ ex., ř.,! yydmžitel, který převzal výměnek bez započtení na nej
VY;S~l p.odam, J~st 0f!ráV'ně~ k rekursu proti nepřikázáni částky, jež byla 
povmnemu ulozena Jako naklad za vystavění výměnkMské světnice ve 
rp-rospěch výměnlkMe -č. 1'6592. 
viz práv-ní větu v lrozh. 'č. 16419. 

Družka života: -nejde o smlouvu' úplatnou, dá-4i si žena něco slíbiti jen za to, že 
bude žíti s mužem jako družka č. 15736. 

Družstevní dům viz heslo: s p o I e 'č e TI s t vos t a veb 'll í a byt o v é. 
Důkaz: nes.tačí důkaz pouhý~ písemnÝlm dotazem u Iporučníka, zda souhlasí on 

a manželská matka s provedení-m zkoušky :krv'e oč. 15863. 
vadnost postupu soudu při prováděni Zlnaleckého důkazu Č. 16907. 
slyšení znalce k cíli zna,leoké p.řísahy musí hýti provedeno při roku a obe
slati k <němu strany Č. 15907 
prekluse důkazů není v řízení nesporném možná č. 15910. 
:pmvedení důkazu, vyhovující právu Iplatnému v cizině, kde byli důkaz pro
ved~n, avšak :nevyhovující tuzemskému právu, j-est p-latné (zásada J,ocus 
re'glt actum) c. 16213. 
vadnost provedení dŮ'kazu, jestliže dožadují-cí soud pepožádal dožádaný 
soud~ it~lský, za zpravení o dni a místě, v :němž hude provedeno žádané 
op-atrem (vyslech svědků), aby zúčastněné strany mohly býti při 'něm pří
tomny, mohla-li přítomnost stran míti vliv -na 'p"růvodn~ váhu a výsIedek 
prováděného důkazu, a odvolací soud to schválil č. 16213. 
by;la-li od.púrcem popřena slkUJtečnost, jež má býti dokázá'na listinou je 
provedení důkazu naříditi průvodním usnesením (§ 2!77 c. ř. s.) č. 162,94. 
odporuje-Ii se odvolacím důvodem nesprávnému ocenění průvodu správ
nosti skutkových zjištění soudu prvé stolice, musí odvolací soud podrobiti 
správnost tohoto ocenění svému vlastnímu přez,kumu a hodnocení Č. 16372. 

Ddkazní břímě: k otázce důkazního břemene ve sporu o vrácení peněz ze zá
půjč:lky ,neplatné pro nedostatek zřízení notářského spisu, namítá-li žalo
vaný manžel, že mu manželka dala zaž-alovanou částku na společné živo
bytí č. 15756. 
důkazní břímě ve sporu o zápůr-čÍ žalobě Č. 15968. 
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důkazní břimě žalobcovo ve Stporu proti advokátovi o náhradu škody z dů
vodu, že opožděným -podánim odvolání byl zaviněn -nepříznivý výs-Iedek 
rozepře Č. 16102·. 
žalobce domáhající se náhrady škody podle § 57 zák. o původ. právu nebo 
nároku na obohacení pod·le § 508 uved. zák. musí po skutkové srrá,nce ná
ležitě doložiti, že -a proč šlo o dilo umělecké hod-noty; nestačí pouhé tvrzeni, 
že napodobené plány byly dílem stavitelského umění Č. 16377. 
dokázal-li žalovan.ý v odpůrčÍm sporu mimo konkurs, že jeho pohledávka 
byla pravá a Siplarná, náleží vždy odporujícímu věřiteli důkaz, že věřitel 
nabyl zajištění nebo uspokojení takovéto pohledáv-ky pletichami; odpůrci 
pak ná,]eží dokázati, že mu nebyly pletichy známy Č. 16420. 
kdo žaluje -na náhradu Šlkody způsobené podle tvrzení nedbalostí několika 
osob, musí dokázati, že škodný výsledek nastal nedba:lostí ka·žd-ého ze ža
lovaných; důkawÍ břímě je v takovémto přfpadě ulehčeno pOŠkozenému 
jen potud, že nemusí dokazovati určitý díl škodného výsledku, který při
padá na každého z nich. Č. 16430. 
ve s-poru o poddluŽrnidké ža:lobě .pod.Je § 2 vyživ. zák. musí žalobce doká
zati, že vedl proti žaloavnému exekuci na mzdu, která přísluší osobě právně 
zavázané k výživě, výchově neho zaop_atřeni č. 16503. 

Duševní choroba viz hesla: n e p II a t n o s tma II žel s tví a z p ů s o.b i los t 
k e s p ,o r u. 

- do jaké míry jest ně-kdo schopell1 samostatně spray{wati své záležitosti, musi 
. býti tehda, by,i-li vyšetřen duševní sta'v, zjištěno posudkem znalce oboru 

lékařství č. 16190. 
Důvěryhodnost viz heslo: a d vo kát (-z á p i s d o s e Z.fl a mll). 

Elektrický podnik všeužitečný (zák. č. 438/1919 Sb. z. a n.); dO'datO'čným ude
lením povole-nia na uiadell'ia elektr. vedenia všeužitečného elektrického 

. podniku :nezani.ká protiprávnost' porušenia držby, ktorého sa do pus ti-I 
elektrický podnik tým, že z-riadil elektr. vedenie na cudzom -pozemku 
p r e d uĎeleifl'ím úrad. povolenia a hez súhlasu vlla:stníka -pozemku; 
vlastnik pozemku nemaže však po'žadovať už -odstdmenie vedenia, ale 
len zisten-ie porušenja držby a náhradu škody -sposobenej mu do ude
le:nía úrad. pov-olenia Č. 15878. 
náhrady škody vz:n:iklej uiadením a udržovanÍ-m elektrického -,vedenia 
po udelení úradného povolenia všeužiteč<ného elektrického pod-ni-ku ne
možno sa domáhat' žalobou ;pred -ria-dnými súdy č. 15878. 

Elektrlsace venkova (zák. č. 139V1926 Sb. z. a n.): podnikatel, který pmvedl 
s-tavbu elektrovodné sítě a staJi se jejím v~astníkem, nemá zásadně ,nárok 
na poměmoll část stavebního ,příspěv-ku podle zák. č. lJ9:/1926 Sb. z. a n., 
daného obci k úhrad.ě nákladů elektri-sace hrazený-ch obcí, třehas ho mdo 
býti užito k odepsání investic na elektr. za-řízení č. 15820. 

Excindační žaloba viz heslo: ž a I Q. b a pod I e § 37 e x. ř. 

Existenční minimum viz heslo: ex e k u c e fl a p I a t y. 
Exekuce viz hesla': a d v o kát, d o vol á fl i, dra ž b a, o b o -ll a cen í bez d ů

vod n é, p o zem k -o- v á r e fo- r m a. 
v p o zem k o v é r e f o- -r m ě viz heslo-: p o zem k o v á r e for m a. 
na vkladní knížky 'viz hes,J-o-: knížky vkladnÍ. 
na st-avební p.físpěve·k viz hes,j,o: stave-hní fuc-h. 
pozůsb!ostní soud _není oprávněn zmocniti notMe, aby vedl exekuci na ne
movité jmění povinného k vy mo-žení poplatků :pnznan)fch znalcům -v ·pozů
stalostním řízení Č. 16025. 
ustanovení § 111, odst. 3, jedno ř. nelze užíti na notáře jako soudnilho 'ko
mi-sa'ře Č. 16025. 
soud .povolujíci exekuci jest oprávněn přezkoumati výpočet zbytku vymá
hané -pohledávky -podle vykonaných plateb, jak je udal sám vymáhající vě
řitel v exekučním .návrhu č. 16380. 
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vykonatelnost us.nesení o povolení exekuce nezávisí v útratovem výroku na 
doručení příslušného usnesení povi,O'nému č. 16380. 
podstatnou náležita.sťou 'listiny o výkaze nedoplatkův II Ú rad o V.ll e Vše
obecného ,pen~ijného ústavu, opatrenej doložkou -o jej vykanatel'nosti je, 
aby podplsana bol'a krome riaditel'a predsedorn úradovne (jeho námesrní
kom) č. 1635l. 

§ I č. 5: podle soudního smíru, jímž se 'Po'vinný železniční úředník zavázal 
p!~titio opráv,něnému na výživné určitou část (zlomek) svých služebních 
.pnJm~.;,kt::~ mu b?doU vypláceny, vyjímaje některé jmenovitě uvedené 
yedle'lSl pnJ~Y (d!~ty, paušály), lze povoliti exekuci, je-li výše (ob
Jem) sluzebmch pnJruit dlužní-kových prokázána výkazem ředitelství 
státních drah o s!užehmích požitcích povinného Č. 15397. 
na základě smíru uzavřeného ve sporu několika žalobců o zdržovacím 
nároku ~o'~le z~kona -proti nekalé soutěži, který přIslušel podle své po_ 
v~?y kazd~mu zalob<:i samostatně, takže každý z nich měl samostatný 
zaJem. a ~a~ok, a~y. za.Jovaný nerozšiřoval závadné letáky, může každý 
z opúavnenych vestl samostatně exekuci k uskutečnění svého nároku 
ze smíru Č. 16513. 

- § 7 eX'
D 

ř.: ~n~lze povoliti exekuce podle smí-ru, jímž se po,vinný zaváza,l .při
ZpUSObl~l v budoucnu přiměřeně ceny zhoží jím prodávaného cenám 
vymáhajících věřitelfi č. 15887. 
podle ro.zsudku, jímž bylo povinnému uloženo trpěti výkon služebnosti 
a z.držeti se bráněni jejímu výkonu nelze vésti exekuci k odstranění 
překážky, jež zavdala podnět k pddání žaloby o uznání služebnosti 
nebylo-Iii již v žalobě žádámo o odstranění oné překážky Č. 15937. ' 
po zrušení kon:kursu nemožno' proti správcovi konkursní podstaty po
volit' exekúciu č .. 15986. 
na ,nemovitosti, jež jsou :spoluv1lastnictvím manželů stíženým ~zájem
ným, do pozemkové knihy zapsaným zákazem zcize~'Í a zavazení p'Odle 
§ 35~ c) obč. zák., lze vésti exekuci vnuceným zřízením práva zá
stavmho podle rozsudku znějícího proti oběma ma'nželům jako solidár
ním dlužníkům Č. 16299. 
vedení exekuce nebr-ání odpůrtí spor vedený vymáhajícím vě,řitelem 
,o Illeúčinnost zákazu zd-zení a zavazení č. 16299. 
P?dle exe~učn:iho titulu o nároku na oddělené uspokojení, vzniklého 
pre~ v'yhlasel11m .konkurS1l na jmění povinného, .lze vésti exekuci proti 
8p:avcl_ konku~sn~ 1?0dstaty v jeho vlastnosti konkursníhO' správce, 
a'Vsak Jen -na jmenl, k němuž přísluší vymáhajídm-u věřiteli nárok na 
oddělené uspokojení Oč. 16358. 
,podle exekučního titulu proti ohci nelze vésti exekuci na jmění osady 
c. 16432. 

§ 9 e~. vř.: lP?dle řeč. před!pisu .nelze povoliti exekuci proti tomu, .na něhož 
presvel ;:avazek st.anovený potom rozsudkem již před zahájením sporu, 
v nemz byl vydan rozsudek jsouCÍ exekučním titulem pro uavdenou 
exekuci Č. 15848. 
§ 9 ex. rř. neplatí pro hmo1něprávní ú,činlky postupu pohJ.edávky Č. 16042 
viz též u hesla: o d k 1 ad ex e k II C e. . 

§ 11 ex. !.: t~ž podle exekučlllích tItulů, vydanýoh proti veřejné obchodní 
sJ??lecnosh,. !~ ~,z a p sva n é do ohchodl11~ho rejstřilGu, 'lIze vésti exel{lllci . 
pnmo proh JeJlm verejným společníkům; náležitosti náw'hu v -tako
vémto prípadě Č. 16367. 

- § 15 ex. ř'3. '~e~' v~má:h~júci -veritel' v exekučnej žiadosti navrhuje exekúciu 
~a urCJte castI majetku obce (zahavenie prídelu pririážok), prejav 
uradu ;podl'a § 5 vl. \Il'ar. ,Č. 86/1'936 Sb. z. a n. musí byť priložený už 
k exeku'čnej žiadosti Č. 16145. 

§ 22 ex. ř. viz heslo: draž ba vnu c ená ne m'Ovi tosti (§ 133 ex. ř.). 

, 

- § 25 ex. ř.: přijetí šeku dobrovoLn.ě odevzdaného povinným výk,onnému 
orgánu, dostavivšímu se k provedení exekuce na svršky, povolené po
dle exekučního titulu znějídho na peněžitou pohledá,vku, není přijetím 
platů ve smyslu § 25, odst. 21

, ex. ř. Č. 16417. 
neodvedl-Ii výkonný orgán částku šekem vybranou vymáhajícímu vě
-řiteli, nezprošťuje se povinný závazku exekučně vymáhaného a ,nemá 
nárok na vrácení částky proti vymáhajícímu věřiteli, třebaže byl exe
kučrnÍ titul dodatečně zrušen a výkonný orgán odsouzen pro úřední 
zpl'Onevěru Č. 16417. 

§ 54 ex. ř. viz též heslo pozemková reforma (exekuce) a 
dražba vnucerná nemovitosti. 
.nedostatečnost údaje v exekučním náv,rhu, že se navrhuje zabavení po
hledávky vke nebo méně 1.000 Kč příslušící povinnému za odbornou 
organisaci z titulu podpory v nezaměstnanosti Č. 15941. 
též exekuč:ní ,návrh, poda!ný za československý stát (fi-nanční správu) 
berním úřadem, musí býti opatřen úředním razítkem a podpisy obou 
úředníků berní úřad zastupujícíoh 'č. 16231. 
náležitosti exekučního návrhu na diety ohchodního zástupce ve služeb
-ním poměru Č. 16318. 

§ 65 ex. ř.: rekurs podaný státním pozemkovým úřadem jest odmítnouti 
pro opožděnost, byl-.li podán po lliPlymutí re;kursní lhůty č. 16077. 
jestliže byl v exekučním usnesení omy.lem uveden a jako vymáhajíd 
věřitel .někdo jiný než pravý vymáhající věřitel a ji-ná výše vymáhané 
pohledávky, je fe'kufsní -lhůtu počíta1i od doručení opraveného usne
sení vymáhajícímu věřiteli č. 16455. 

§ 68 ex. ř.: stížnost p'ř-Í'z-naná postiženému v § 58 ex. ř. je stižností do
zorčí, nikoli opravným prostředkem, o němž by měli soudcovští úřed
níci tam jmenovaní rozhodovati ve výkonu svěřené jim jurisdikce; 
takovouto povahu má j stiž·n.ost do naHzenÍ soudcovs'kého úředníka, 
nebyla-li stylisována jako opravný prostředek instanční, nýhrž podte 
svéh-o návrhu (petitu) z,řejmě jako stížno:st dozor:čÍ; usnesení {) do
tčené stížnost má povahu aktu dozor6hO'; k rozhodnutí o stížnDsti do 
takovéhoto usnesení jsou iPříslušny j'llstj,č:ní úřady správní. Dodatek II. 

§ 69 ex. ř.: k povolení létad exekuce je pHshlšný sou-d, který vydal exe
kuční. titul, nikoli soud, jehož dřívějši činnost se týkala exekuce jiného 
druhu č. 16082,. 

- § 70 ex. ř.: neni důvodem k zrušení ,exekučních úkonů k zaji,štění, bylů-Ii 
rekursním soudem zrušeno usnesení prvého soudu, jímž byla .povolena 
zajišťovad exekuce a prvému soudu uloženo, aby o exekučním návrhu 
z:nova rozhodl Č. 15291. 

§§ 79 a násl. ex. ř. viz též heslo: de-visové p,ředpisy. 
bezdůvodnost odporu proti exekuci povolené -podle říšskoněmeckého 
exekučního titulu, opírá-li se o to, že se povinnému nedostalo dovoz
ního pOVOlení na zboží, jehož kupní cena jest vymáhánij Č. 15840. 
za předpokladu, že je podle vlád. vyhlášky náležitě uveřej'něné zaru
čena v.zájemnost v exekučních věcech, nelze odepříti povolení a výkon 
exekuce ,podle dwzemských exek. -titulů pr:oto, že v určitém případě 
nedbal cizozemský soud zar:učené vz3i}emnosN neho že ji porušil Č. 16039. 
ministerstvo spravedlnosti není povoláno 'k tomu, aby podáv31lo k do
ta1zu s-oudu -pr.()'hlášen-i o tom, l'ze-J;i míti 'Vzájemnost hledíc na určité 
případy porušení vzájemnosti za ,zaručenou Č. 16039. 

§ 87 ex. ř. viz též heslo: rpozem-ková fe-forma (exekuce). 
návrh ber:nLho úřadu o nuce'né zřízení -práva zástavního (nadzástav
níno), jenž není podepsá:n oběma itřednLky zastupu1kfm uvedený úřad 
a není opatřen úřed. razítkem, jest zamítnouti č_ 16231. -
nebyl-Ii zárovei1 vymíněn z4kaz zcizení, není čekatelské právo, zapsané 
do pozemkové knihy, na závadu zcizení nemovitosti, zatÍ'žené tímto 
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omezením; její nabyvatel muže však nabýti nemovitosti jen s omeze
ním vyplývajícím z knihovně vyznače'ného čekatelského práva a lze 
i proti němu vésti exekuci vnuce.ným zřízením práva zástav:ního jen 
s omezením, že se tento vklad netýká čekatelského právA. Č. 16568. 

§§ 133 a další ex. Ť. viz heslo: d 'r a ž ,b a vn II cen á II e m o v i t o s t i. 
§§ 97 a další ex. ř. viz heslo: spr á v a v II II cen á ne m o v i t o s t i. 
§ 252 ex. ř. viz 'heslo: IP ř í s I II Š e -ll' s t v i. 
§ 259 ex. ř. viz heslo: s m I o II v a s c h o v a c i. 
§§ 294, 296 a další ex. ř. viz též hesla: klnÍž,ky vk,lad.ní, kO-TIlkurs 

(§ 49), poddlužntk. 
'zabavitelnost pohledávky jednoho sportovního klubu (footbalL klubu) 
za jiným ta:kovým spolkem z důvodu odměny za závody (zápasy), 
k nimž má v urtité budoucí době dojítí Č. 15808. 
zalbaviteln:ost ,pobledá'Viky příslušící povinnému proti NModní bance čs. 
z důvodu, že poddluž.ník složil v cizině pro pnvin'néh-o peníze k vypla
cení uvedenou bankou, bez zřetele IllIa to, z-d'a je pohlledáv:ka Jilkvidní; 
otázku přípustnosti řečené exekuce jest posouditi ,podle § 66 zák. 
č. 347/1920 Sb. z. a n., nikoli ·podle či. XVlII zák.č. 102/1925 Sb. 
z. a n. a ,podle dvor. dekr. č. 291/1838 Sb. s. č. 15964. 
na pohledávku ze životni pojistky, znějicí ,na majitele nebo doručitele, 
nelze vésti exekuci rpodle § 294 ex. ř. ani tehdy, by.la-li pojilstka již 
.předložena :pojistiteli Č. 16546. 
dvorSký dekret ze dne 21. sl1pna 1838, Č. 291 Sb. z. s., neplatí pr:o exe
kuci zabavením O'byčejnych pohledávek za všeobecným pensijním ústa
vem Č. 16586. 

§ 299 ex. ř.: na diety obchodního zástupce v služebním poměru .lze vésti 
podle § 299 ex ř. a § I zák. č. 314/1920 Sb. z. a n. exekuci jen tehdy, 
jestliže jsou sjednáJny určitou úhrnk-o,vou ·částkou (paušalovány) a jsou 
podle svého určení součástí služ~bních platů; dotčené skutečnosti jest 
udati v exekučním návrhu Č. 16318. 

Exekuce na platy (z á k. Č. 3'14/1920 S lb. z. a ln.) viz též heslo: ex e k u c e 
(§ 29g. ex; ř.) a exekuce zajišťovací. 
nemocenské poskytované revÍ'rní bratrskou pokladnou jest zcela z exe
kuce vyilato Č. 15744. 
neplatnosti úmluvy pod!"a§ 5 zák. Č. 314/1920 Sb. z. a n. nevštma si 
súd z úradnej povinnosti; tejto móže sa dovolávat' len dlžník Č. 15977. 
pro vymáhá'ní nároku na útraty sporu přisouzené oprávl11ě:nému ve sporu 
o výživné nepl'ati zvláštní výhody stanovené záknnem Č. 314/1920 v do
slovu zák. Č. 177/1924 Sb. z. a n. pro pohledávky výživného, je-Ii nárok 
na útraty vymáhán advokátem podle § 70 c. r, s. samostatnou exekucí 
č. 16288. 
exekuce na -diety obc.hodního zástupce ve služebním poměru; náleži
tosti exekuč.ního návlihu ,č. 16318. 

na příplatky, které vyplácejí připlatkové ústavy -prmie '§§ 1 Hl a 120. 
zák. o pen5. poj. Č. 26/1929 Sb. z. a:n. zaměstnanci ,k jehO' pensijnímu 
dúchodu, se nevztahuje předpis § 46 řeč. zák., nýbrž_ jest _ je pokládati 
za výslužné ve smyslu § 2, odst. 1, zák Č. 3141/1920 Sb. z. a 'll., na 
které má zaměstnanec nárok pOdle zákona Č. 16400. 
při výpočtu existenčního minima jest k příp!latkům k pensi'j'nímu dů
chodu zaměstnance pfipočísti i pensij:ní důchod sám Č. 16400. 

§ 308 ex. ř. viz heslo: při-kázání pohledávky. 
§ 320 ex. ř.: k úrokům nebo k příSlušenství knihovně za.jištěné pohledávky 

lize nabýti exekučního zástavlní'ho (.nadzástavního) práva jen vkladem 
zástavního (nadzástavního) práva podle § 320, odst. 1, ex. ř. Č. 16134. 
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nemá-li povinný podle knihovního lustra -knihovně zajištěné pohledávky, 
jest zamítnouti návrh na exekuci zabavením úr.oků z pO"hledáv-ky pOdle 
tvrzení vymáhajícího vě'řitele lonihov.ně zajištěné Č. 16134. 

- § 325 ex. ř.: návrh na zabavení návrhu příslušícího povinnému proti pe
něžnímu ústavu (spořitelnímu a záloženskému spolku) 'na vydání 
vkladní knížky u něho se nalézající jako přikázání k vybrání jest před
časný, byla-li zároveil navržena a Ipovolena exekuce zaha'vením Ipohle
dávky z vkladní knížky u peněžního ústavU' JSOUcím k tomu účelu i ode
brání vkladní knížky vý'kolllným orgánem a její uložení u soudu Č. 15965. 
na pohledávku ze životní pojistky, znějíd na majitele nebo doručitele, 
lze vésti exekuci zabavením nároku na vydání dotčené pojistky, byla-Ii 
ji.ž .předložena pojistiteli č. 16546. 

§ 331 ex. ř.: nelze vésti exekuci na čekatelské právo, poznamenané v po
zemkové k'nize podle dohody dědiců při projednání pozůsta,losti (zák. 
č. 68/1908 čes. z. z.), a to 'ani tehda, hyl-li povinný odsouzen zaplatiti 
vymáhajícímu věřiteli zažalovanou !pohledávku pod exekucí na dotčené 
čekatelské právo Č. 16284. 
lze vésti exekuci zaba:vením kupitelova 'čekatelského práva proti pro
dateli na získání vlastnictví -k věci prodané s výhradou vlastnického 
práva i jeho nMoku 'na vrácení splátek, kdyby -prodatel ustoupil od 
smlouvy a žádal nd kupitele vrácení věci, -k níž má vyhrazeno vlast
;nictví Č. 16393. 
lze podle povahy věci po,voHti i zájemné popsání věci prodané s vý
hradou vlastnictví a listin o práVinJm jednání sjednaném mezi povi-nn)'ffi 
jako kupitelem a třetím jako prodate.Jem a o práveCh vyplýv-a:jících 
z něho -povinnému (kupiteli) Č. 16393. 
lze vésti exekuci zOJba-vením a v-nucenou správou dražebních a užíva
ckh práv 'kup-itele -nemovitosti, který se u~al držby knihovně mu ještě 
nepřipsané nemovitosti, hospodaří na ní a bere z ní bez nmezení na 
svou . osobní ,potřehu užitky Č. 16517. 
na hostinslmu a výčepnickou živnost provozovanou pod.Ie licence vy
dané -podle § 20, písm. a), živn. ř., nelze vésti samostatnou exekuci 
č. 16398. 
nelze vésti exekuci Zipeněžením zabaveného nároku na vydání dovoz
ních povolení k dovozu másla a vajec tak, že se dává zm-ne<nění -třetí 
osobě, aby zboží z ciziny jménem a na účet povinného dovážel,a, je 
prodala a po srážce režijních vý'loh a odměny odvedla utrženou částku 
exekučnímu 'Soudu pro vymáhající-ho věřitele ,č. 16475. 

§ 341 ex. ř.: exe:kuce nla živnost autodopravní nepodléhá omezení vytče
nému v druhé větě, odst. 1, § 341 ex. ř. a nezáleží- tedy na tom, s knlika 
pomocníky provozuje povinný autodopra.vní živnost Č. 15943. 
.atáz-ku, kdo jest :pomocným dělníkem ve smyslu § 341 ex. ř., jest -po
souditi podle předpis,ů živnostenského řádu (§ 73 živn. ř.) Č. 1q308. 
při živnosti stavitelské jest pokládati za pomocné dělni-ky jak zedníky, 
tak jejich přidavalče Č. 16308. 

§ 352 ex. ř.: stanovení podílů, jimiž má býti výtěžek "dražby rozdélen mezi 
podílníky (§ 843 obL zák.), lze poneohati dražehnímu .řízení Č. 16375. 

§ 353 ex. ř.' viz heslo: dražba vnucená nem-ovitosti (§ 2116, 
pusl. odst. ex. ř.). 

§ 370 a cla.fší ex. ř. viz heslo: e x e k II C e z a i i 'š ť o v a. c í. 
§§ 378 a dalŠÍ ex. ř. viz heslo: pro z ať í m ll'í o pat ř e 'll í. 
létací viz heslo: ex e k II C e § 69 ex. ř. 
za[jišťovací viz též hesla: ex e k u c e § 70 ex. ř., v Ý ž i vn é., 

ustanovení čl. Ul. uvoz. zák. k exek. ř. hylo předpisy §§ 284 a násl. 
zák. Č. 76/1927 v doslovu přílohy k vyhlášce Č. 227/1936 Sb. z-. a n. 
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zrušeno jen potud, 'Pokud se týká zajišťování přímých dani a těch dá
vek a poplatků, II kterých jest se říditi předpisy řečeného zákon-a, ne
bylo však dotčeno v části týkající se zajištění takových pohledávek 
státní pokladny, o nichž je přikázáno -rozhodnutí a Hkvidování spráVll1im 
úřadftm; zajištění na služe'bnÍm platě Ize povoliti jen v mezích stano
vených předpisy zák. č. 3141/1920 ve znění zák č. 177/1924 Sb. z. a n. 
č. 16489. 
v návrhu na povolení zajišťovací exekuce, podaném II procesoiho soudu 
na základě potvrzujícího rozsudku odvolacího soudu, proti .němuž bylo 
podáno odvolání, netřeba tvrditi předpoklady § 371 ex. ř. Č. 16237. 

Exekuce berní: piedpokla:dy pOnbytí aktivnrho oprávnění k žalobě o pohledávkLI 
zabavenou berní exekucí Č. 15801. 
.o nároku na ifláhradu škody vyvodzovaném z toho, že žalovaný stát 
obmysel'ne viednl bemú exekúciu na majetok p'atriaci nie daňovému 
dlžníkovi, ale žalobníkovi, je príslušný rozhodovať krajský súd civilní 
v Prahe č. 15876. 
,na 1Jorad práva patri rozhodovať o neprípustnosti exekúcie, kecl' berný 
úrad zalba,vH mobilámou exe'k-úciou príslu.šenstvo nehnutel'nosti dlžníka, 
na ktorej je pre ž'a\.obnika vložené hy'potekáme záložné právo Č. 16261. 
kecl' žaJovaný namietal v spore, že ža,lobník nie je oprávnený k žalobe, 
lebo žalob:ná .pohl'adávka hola erárom v bernej exekúcii zab,wená, ale 
vyzvruniu súdu, aby odpovedal erám (exekučnému úradu) spor, ·ne
vyhO'vel, treba to pokladať za odstúpenie od JlJámietky Č. 16346. 
dlžnik, ktorého pohl'adávka bola v exekúcii zabavená, až do prikázania 
tejt-o pohl'adávky veritel'ovi k vy.bmniu oprávnený je vymá:hať ju na 
podd-Ižn~kovi sporom, avšak len tak, aby suma pohl'adávky složená bnla 
do súdneho depozitu Č. 16346. 
keď záložný verietl' neohlásil svoj nárok na vec zabav6nú v bernej 
exekúcii pred predajom tejto veci, nemóže sa poradom práva domáhai' 
určenia prednostného záIo!Žného práva Č. 16347. 
žiadosť o p,rednostné uspokojen-ie z výťažku veci zabave:nej v bernej 
exekúcii mMe sa stať len v písomnej forme alebo p'ojatím do úradnej 
zápi,snice; toho, že boda ústne prednesená, lpri rozhodovaní, či sú dané 
predpoklady žaloby podfa odst. 3 § 370 zákona o priamych damiach, 
nemožno si všímat' Č, 16347. 
p,říSlušn.ost řádných soudO pro žalobu, jíž se proda,tel motorového vo
zidla, který si vyhradil vlastnické právo až do· úplného zaplacení kupní 
ceny, domáhá na .československém státu vydání (zaplacení) zadrže
ného přebytku (hy,perochy) z dražebnÍch o výtěžku za motof<Ové vo
úd-lo ztubavené a vydražené v :berní exekuci, vedené proti kupiteli vo
zidla pro dlužné přepravni daně z motorových vozidel Č, 16381. 
k platnosti exekučního. zabave-nÍ pohledávek z cenných papíru ,podle 
§ 385 zák. č. 76/1927 Sb. z. a n. se nevyžaduje ani, aby výkonný 
orgán sepsal ihned při výkonu zabavení zájemní protoknl (§ 364 řeč. 
zák.) a dal jej podepsati povinnému, ani aby byly zabavené věci vy
konným orgánem odiíaty, nebo mu d.obrovolně vydány Č. 16399. 
nepojal-li výkonný orgán do zá'jemního protokolu, sepsaného ihned při 
VýkO'llU. exekuce; vkladní knížku vydanou mu dobrovolně třetí osobou, 
a 'Poznamen.élJl-'li teprve dodatečně v zájem:ním prrotolmlu, že mu véc 1h"Y'la 
vydána dobrovolně třetí osohou, není vkladní knížka zabavena, třebaže 
ji povinný orgán vzal k sobě; ta:kovýto pnstup výkonného -orgánu ne
zakládá exekučního zástavního práva pro vymáhající stát Č, 16399. 
mo,ž-no sa rporadom práva pred súdom, prí'Slušným podl'a všeobecných 
pravidiel práva :procesného, domáhat' z _ dóvodu bez z á k 1 a d·'ll é h o 
o b o h a ten i a na finanónom eráre zaplatenia sumy, ktorú 'erár pre 
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daňové dlhy daňového dlžníka zabavil z peňazí II tohoto d!žní.ka na
jdených, ale mu nepatriacich, a to aj kecl' 5a vlastník peňazí Už pred 
tým bez:Ú5pešne pokúsH domoct' sa vrátenia peňazí excí:ndačným spo
rom pod!'a § 357 zák. č. 76/1927 Sb. z. a n. č. 16600. 

politická: kto tvrdí, že mu na vec zabaven-ú ,politickou exekúciou prislúcha 
právo, ktoré nedo-púšťa exekúciu, móže neprípustnosf exekúcie uplat
ňovat' poradom práva, až kecl' podal proti zabaven-iu u exekučného 
úradu (námie~ky (§ 112 správneho pokračovania, vl. -nar. Č. 8/192'8 Sb. 
z. a n.), a námietky boly p r a v o p I a tne zamietnuté Č. 16258. 

Fa1sus procurator: čl. 55 obch, zák, nelze užíti tam, kde h.ledíc na zákonné vyme
zení nbjemu plné moci nemá vnitřní omezení obchodní plné moci účinku 
proti třetím osobám a tudíž kde nejde. 0- -překročení zálmnné plné moci 
č. 16590. . 
vedoucí úřední-k .prodej,ny, ustanovený ,k samostatnému uzavÍ'rání obchod~ 
(čL 47 obc:h. zák), neručí t.řetí Q.s-obě osobně podle čL 55 obch. zák., hyl-l~ 
jen: ve Vlnitřním Ipoměru vů·či prin-cipálu omezen toliko· na uzavírání menších 
obohodů č. 16590. 

Farář viz hesllQ: dar, 
Fami obec viz heslo: dar. 
Farní obrOlČí viz heslo: dar. 
Feriální věci viz hesl!o: pf á Z d fl Iln y s o u d'n í. 
Fideikomisární substituce viz heslo: s u >b s t i t u c e f i d e 1 k o· m i sár n í. 
Fiduciář viz hesla: s u h s t i tu c e f i d -e i k o m i s á if II í, s věř e fl s tví r 0-

dinlné, žaloba pod.1,e § 37 ex, ř. 
Filmová společnost: obchodní jednáni filmové společnosti s ,r. o, jsou obchody 

ve smyslu čl. 272 Č. 5 obdl. zák. Č. 16159. 
_ ú,plaltné p-ůjčorvá'll'í fi1mlt mmovou -společností v mezích její obchodn.í živ

nosti jest obchodem podle čl. 273, odst. 1, obch. zák. č. 16159. 
Piremný súd viz heslo: rej st ř fl k ob cll o dní. 

_ jediný majitel protokUllo:vané firmy může se domáhati práv příslušících jeho 
fi-rmě jalk jménem své firmy, tak ,svým vlastním občanským jménem Č. 16079. 

Firma: dodatek »sta:vitel« k z.něni firmy jest určen k bližšímu označení osoby 
majitele firmy anebo, závodu a jest dovolen Č, 15737. ~ ~ 

Forma vi'z .heslo: dar, pře v zet í p ,I!n ě TI í, s m -1 .o li va ve pro s pec h t r e-
tí·c h. 

Formální vada viz heslo: op r a va pod I e §§ 84, 85 c. ř. s. 
Funkční období viz heslo: & pol e č e -n s t v a výr'o b .n í a il o s pod á ř s k á. 
Fuse viz heslo: spořitelny. 
Fušér viz heslo: [1 á hra d a š k o d y pod I e § 1311 ob Č, z á k. 

Garanční lhůta vi'z heslo: srp rá'v ap ro vad y. 

Hasičský sbor viz heslo: poj i š t ě n í 5' m -1 li V .fl í. 
Has:OCiská davka viz hes]o: dražba vnucenáJ§ 21'6 Č. 2 ex. ř.). 
Havarijní pojištění viz heslo.: 'P o j i š t ě .n í s m I II V n í. 
Hemi právo viz heslo: lo-sy. 
Heslo vkliadní knížky viz 'heslo: k TI í ž.k Y v k 1 a dní. 
Hlavní dlužník viz heslo: ru<ko.j·emství. 
Hon-vh hesla: h,Q·nitba, ,náhrada škody (§ 1301 obč. zák. a od'pověd-

nost při h'Ůnu). , ~ . ~ 
Honitba: o zrušovací .stížnosti podle § 46 honeb. zak c. 49:/1866 ces. z. z. roz

hoduje soud po případě soudce, který jest příslušný k povolení exekuc: 
na základě nálezu rmllhodčího (smluv-čího) soudu; tím jest v Praze okresnt 
soud exekuční Č. 16018. 
není porušením .předpiSU § 46 honeb. zák. Č. 49/\866 čes. z. z., nebyly-li 
obsílka k jednání D žalobě na náhradu za škodu zpusobenou honbou a zvěří 
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a vyzvání k jmenování důvěrníků doručeny žalovanému do vlastních rukou 
č. 16271. 
o tom, zda je žaloba na náhradu za škodu ubněnnu hnnboll a zvěří dů
vodem pJ ,právu čili :nic, mají rozhodovati všichni členové rozhodčího 
soudu, ,nikoli jen vrchní roz,sudí Č. 16271. 

Honorování kuponů dlužních úpisů viz heslo: s m I] o. II v a o dol a r o v é z a-
p ů j č c e. -

Hory: hloubení větrné jámy podle § 131 lb) hor. zák. podléhá předpisům obec. 
hor. zákona, nikoli předpisům živn. Ť. Č. 15765. 
povinnost z á vod ,ll í h o učiniti veškerá hezpečnostní opatření, způsobilá 
zamez·iti ohrožení dě:~níka, i 'bez výslovného pří-kazu nebo. předpisu č. 15765. 
povinnost dozo,rce ve smyslu § 9 zák. č. 12:/1894 ř. z. dodržeti opatření 
pře d e 'p s a .n á báňSlk:ým :úřadem ·č. 15765. 
zanedbání ,povinnosti závodního a dotčeného dozorce, aby byly těžné sto
lice na dolech zřízeny podle § 9 naŤ. hor. hejtmanství ze 7. března 1903, 
č. 1561 tak, aby klec flemohla býti vytažena až k lanovým kotoučům a 
vpad.nouti do šachty, kdyby se při tom lano náhodou přetrhlo č. 15765. 
d o z o r ce ustanovený podle § 9 zák. č. 12/1894 ř. z. má na ro,zdí! od 
závodn.ího dbáti to,li-ko toho, aby bezpečnostní opatření předepsaná bá:i
ským úřadem neb závodní správou by,la dodržována a prrováděna, nikoli 
učiniti veškerá bezpečnostní opatření, jež jsou způsobilá zameziti při opa
trném výkonu práce ohmžení dě'lnríkovo, i bez výslovného příkazu a před
pisu podle zkušenosti a vědy Č. 16167. 
i když -b)lllo řízení ° povolení k stavbě budov-y provedeno jen na žádm,t 
stavebníka, který byl pouze spoluvlastnikem stavebního pozemku, a stil
vební povolení bylo dáno toliko žadateli, jest pokládati sta~:bu budovy za 
krytou stavebním povolením ve smyslu § 106 hor. zák. i co do ideální části 
druhého spoluvlastníka budovy; v takovém připadě má i druhý spo-Iuvlast
Hík budovy, který se nezúčastnil řízení o- stavebním povolení, "nárok na 
náhradu škody způsobené na budově -poddolováním Č. 16485. 
jestliže by'ly vysta,věny dvě samostatné budovy odchylně od schváleného 
stavebního plánu a stavebních p-odmí'nek a změ-ny ty působí na pevnost a 
bezpečnost pmti ohni nebo se dotýkají práv sousedů a zájmů zdravotních 
(§ 16 -llved. staveb. řádu), nejsou budovy byty původním stavehním po
volením ve smyslu § 106 hor. zák., třehas by.la -stavba budov ka.laudována 
a bylo uděleno pro obě budo;vy jednot'né stavební povolení č. 16485. 
povolení k obývání a k užívání (§ 99 slez. staveb. řádu) je toliko dosvěd
čením, že lze místností užívatí a je ohývati, jest však mo-žno kdykoli vy
vodHi právní účinky konkretní vady, nevyhovují~1i místnosti stavební-m 
předpisům Č. 16485. 

Hospodářské sdružení účelové vi,z heslo: ,p r á v nic.k á o s oba. 
Hospodářská společenstva viz heslo: s -p o II e Č e n s t v a výr o b n í a h o s -p 0-

dá,řská. 

Hospodářský celek ve smyslu vlád. nař. Č. 168/1936 Sb. z. a n. víz heslo: úp r a v a 
pachtovného při zeměděIském pachtu. 

Host viz heslo: s m I o u v a s c h o v a c í (§ 970 obč. zák.). 
Hostinská živnost viz heslo: ex e k u c e (§ 331 ex. ř.). 
Host~ý, hoteliér: odpověd'nost podle § 97.0 obč. zák. viz heslo: 

s m ,I o 'll v a ,s c h o v a"c i. 
Hra viz heslo: d i f e r e 'll ční ob c hod y. 
Hranice Vliz hesla: oh r a z e ID í, ž a -1 o b a z á-,p ů r č í. 
Hrubá urážka viz heslo: z a m ě s t n a:n c í s o II k r o m í § 34 Č. 6. 
Hr~á nedbalost viz hesla: nedbalost hrubá, pojištění smluV-ní. 
Hrubý nevděk viz heslo: dar. 
Hypoteka vespolná (,simultánní): viz též 'hesla: dražba vnucená (§ 222 

. e'X. ř.), zástavní právo. 
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věřitel, jemuž přis-luší přednostní zálk'Ůnné zástavní právo, muze žáda1i jen 
na poměrné uspokojení své pohledávky z ,někoHka zavázaných zástav; 
byJa-l~ prodána pouze část zástayy, múže žádati jen poměnnou ,část -připa
da'jí-cí :na poměrnou část "zástalVy č. 16419. 

Hypoteka vlastnická viz hesla: o d p Ů l' čín á r o k, z á s t a v n í p r á v o 
s ml II von i (§ 469 a) obč. zak.). 

Hypotekámí žaloba viz heslo: žalob a hy pot e,k á rn í. 

Chodník viz heslo: ná hra d a šk o d y (c:h o dní k). 
Chudá strana viz hesla: advokát, p'rávo chudých. 

Ideální podíl spoluvlastníka viz heslo: s op ,o leč e n s tVÍ s t a t k ú. 
Immisse viz heslo: s o u sed s k é p r á v o. 
Index černý viz heslo: n á hra d a š k o d y (Odpovědnost zamě-stn-avatele). 
Inkasomandát viz heslo: z moc 'll ě ll' í k i fl k a s u. 
Inserce viz heslo: kinematograf. 
Interpretace autentická: Vilád. vyhláška č. 61/1935 Sb. z. a n., jíž se uvádí v plat

nost ,obchodní a plateh.n~ smlouva mezi Cs. IfBpubHkou a SSSR, není auten
tiakou interp.retací smlouvy č. 258/1922 Sb. z. a n. č. 15923. 

Invalidita viz hesla: poj i 'š t ě n í pen s i i n í, s m I u v n í, ú r a z o v é. 
Inventář pozůstalostní viz též hes,la: děd i c, op -o z ů s t a los t. 

_ _ v pozůstalostním řízení mají třetí osoby, jež mají v držbě předměty, 
jež byly v držbě zŮ'stavitelově, ediční ,povinnost za účelem provedení 
důkazu (ohledáni) č. 15789. 
vykonavatel poslední vůle má v mezich vytčených v § 816 obč. zák. 
právní postavení účastníka v řízení o soupisu pozůstalostního jmění a 
jest oprávně-u -k návrhům a k opravným prostředkům směřujícím 
k správnému 'Po-stupu !při sou,pi:su č. 16583. . 
při zřízení sowpisu pozústarlosti veřejn.ého společníka veře}né obchodm 
společnosti jest vždy .předložiti účetní uzávěrku o jeho společenském 
podBu ke dni úmrtí a zjistiti zůstavi,telův podH na společnosti ke dni 
jeho úmrtí tak, jako- by bylo došln v dotčený de:n k vystoupení zů
stavitele ze společnosti'; pro vyšetření jeho společenského podílu je 
rozhodující především společenská smlouva, a 'nemá .. li ona smlouva 
v té příčině žádného ustanovení, předpis § 106 nesp. pat.; ustanovuje-li 
společenská smlouva., že úmrtím spol'ečnika »vy,padne« to.liko on resp. 
jeho pozůstalost ze spo.Je,čnosti a upravují-li se nároky zemřelého spo
leóní-ka shodně s čl. 130, -odst. 1 až 3, ob-ch. zák., jest za účelem vy
pořádání zemřelého spo.leč:n:íka předložiti přesnou likvidační bilanci po
dle zásad 'o kupecké inventuře č. 16583. 

lran viz heslo: do ba Ip'rac nv .ll í oos m i h Oodi fli o v á. 

Jazyk státní: na jazykové vadné podání advokáta Vystupující~-o j.ako stra~a vl~st
ním jménem nelze užíti předpisu čl. 4, odst. 1, Jaz. nař., nybd Jest 
Jeho- podání bez uděle.ní :lhůty k opravě fo-rmálni vady odmítnouti jako 
nehodící se k jednámÍ č. 16071. 
proti usneseniu ktorým rekurzný súd odmietol opravny .pmstriedok, 
podaný v menši-~lQvom jazyku, je d'-alší opravmý prostriedok neprípustný, 
akby bol neprípustný, keby rekurrzný súd bol rozhodo-I o oprav,nom 
,prostriedku a!ko jazykove nezávadnom č. 16249. 

Jednací protokol viz hes.Jo-: r o z s II d e -k ,p r'o u zná 'I1 í. 
Jednání na oko (§ 916 -o b č. z á k.) viz heslo: s m I o u van a -o k o. 
Jednatel spoloonosti výdělečné (§ 1090 ob č. z á k.) viz hesio: sp o leč n 0'8 t 

pod I e §§ 1175 a d a I š i ob č. z á k. 
Jistota: op ,ř i o d k I a d u ex e k -ll C e viz hesllo: o d k 1 a d e x e k u c e, dále ž a

lob a pod 1 e § 37 e x. ř . 
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- za vedlejší závaiky~ Je-li při hY'Potekární pohledávce zřízena a 
knihovně v!nžena zcela všeabeon.ě }i&tota pro vedlejší závazky v určité výši, 
jsou vedlejší závazky též úroky starší třI let Č" 15734. 

Jméno ,kryci: předpokladem ~áko-nné ochrany k,rydho jména ('Pseudonymu) jest 
Jednak, aby někdo při nějaké zvláštní činnosti, na ,př .. literární nebo umě
lecké užíval onoho jména k označení své osoby na místě svého vlastního 
jména, jednak aby nositel krydhD jména hyl dotčen at' po stránce hmotné 
ať :nehmotné, ve svých zájmech užíváním krydho jména jinou osobou v~ 
stejném oboru činnosti Č. 16238. 
tanečnice, která užívá při své umělecké činnosti svého Vllastniho rodového 
jména do;plněného krycím jménem, není ve ~vých zájmech dotčena tím že 
jiná osoba užívá pouze jejího krycího jména k ozna1čenÍ radi-ových .l~mp 
č. 16238. 

Jmění viz heslo: převzetí dluhu podle ,§ 1409 obč. zák 
Judikátní dluh viz hesla: pro mlč e n í, p,ř e v zet Í d I u hu. 
JUStilČiflÍ správa viz heslo: stí ž 'n o s t d o z o r č í. 

Kampeličky viz heslo: úro k o v é s a z hy. 
Kanalizačný poplatok viz heslo: dražba vnuce,ná nemnvitosti (§ 216 

č. 2 ex. ř.). 
Kandidát advokacie viz hesla: advokát (seznam advokátů), advo-

kátní koncipient. 
Kantor viz heslo: ob e c ná'b o ž e'n's k á žid ov sk á. 
Kaolín viz heslo: vyvlastnění. 
Karlsbader Vereinsbank, GeseUschaft tu. b. H. viz heslo,: pří roč í. 
Kárné řízení viz hesla: ad·vokát (zápis do sez'namu), zaměstnanci 

-o b e c n í, n e moc. p'Ů j i š ť 'Ů' ven, žel e z nič .fl L 
K~uce viz hesla: j- i S' t o. t a, o- d k I ad e x e k 'll c e, ž a lob a pod I e § 37 ex. ř. 
Ktnematograf (m i tl. TI a ř. č. 191/1912 -ř. z,): pojem provozu ve smyslu § 9 řeč. 

min. nař. Č. 15917. . 
též smlouva, jíž 'S'ITl.'luvcí pouze upravují z.p ů s o b provozu kinemcvtografů 
(bi-oig-rafí'r) tak, že se zavazují sloučiti je po' hospodářské stránce a spo
lečně je vésti, příčí se předpisu § 9 mill'. nař. č. 191/1912 ř. z. č. 15917. 
provoz ve smyslu uved. ustanoveni nelze omezo'vati jeTI .na technické úkony, 
ný,brž jest jej pokládati za celek, jejž licencionáf nebo jeho schválený ná
městek řídí č. 15917. 
b)l1la-li smlouva 'Ů pmpachtování 'kinematografické licence příslnšným správ
ním úřadem vzata na vědomí, nelOí majitel licence zavázán ze smluv o in
serci, uzav,řených pachtýřem vlastním jménem; pOikud musil smluvce ze 
způsobu objednávek inserce a placení účtů pokládati pachtýře za svéh'Ů 
spolusmluvce Č. 16566. 

Klíč domov;ní: pronájemce jest oprávněn domáhati se po skončení nájemní smlouvy, 
aby se nájemce vzdal mO'Žlnosti .přístupu do pranájemcova domu; má-li bý
valý nájemce v držení od pronájemcova domu svůj V' I a s tn í klíč má 
pronájemce námk, aby nájemce klíč tak :pozměnil, aby jím nebylo ~ožno 
otevřUi dveře p'fO:nájemcova domu, kteréhožto závazku se muže vlastník 
klíče zprostiti vydárním klíče majHeli domu, nemůže se však domáhati určení 
(§ 228 c. ř. s.), že b}'va,lému nájemci nepřísluší p-rávo míti ve svém držení 
duplikát klíče a že není oprávněn dáti jei ,ně-kterému z budoucích nájemců 
č. 16585. . 

Klíče bytu viz heslo: s m I o u v a II á je m'11 i. 
Kličné viz heslo: d -o m o v ní c i. 
Klid řizení: v řízení ,před pracovními soudy může nastati klid řízení i za odvola

cího řízení Č. 15919. 
byla-li exekuce odložena až do pravoplatného rozhod'nutí o některé ze žw!ob 
uvedených v § 42 č. 5 ex, ř., nelze pOIktra-čovati v odložené exekuci, dokud 
spor nebyl pravorplatně skončen, nýbrž byl ponechán jen v klidu, a to ani 
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tehda, učirní-li návrh na pokračování v exekuci postupnik, kterému byla 
vymáha'ná pohledávka postoupena a jenž podle § 9 ex. ř. v1stollpil na místo 

" půvo,dnÍ'ho vymáhajícího věřitele do exekuce Č. 16314. 
Kniha pozemková: viz též heslo: pat r o n á t. 

k vkladu převodu nájemního práva, postoupeného nájemcem třetí osobě, 
je pntřebí soU'hlasu prona'jimatelova Č. 15725. 
i vyšší soudy, jichž došla věc :přípustným oprav,ným prostředkem, mají 
z úřadu zkoumati, zda knihovní žádost vyhovuje náležItostem § .94, 
odst 1, Č. 1 až 4 knih. zák. Č. 15828-
bylo-li v kupní smlouvě stanoveno, že její ,právní účinnost nastává -pro 
prodatele ihned, pro kupitele však teprve, až mu bude prodaný poze
mek odevzdán knihovně do uvčité dOby ,b e z z á vad, nelze vyhověti 
knihovní žádosti kupitele a vklad vlastnického prava ku koupenému 
pozemku za současné'ho .přenesení všech -závad č. 15828. 
knihovní poznámka ,složení odškodného za vyvlastněnou nemovitost má 
toliko účinlky -poznámky udělení přílMepu Č. 16205. 
podle dohody o směně pozemků Z'abraných za 'nezabmné a přídělové 
:listiny nelze povoliti odepsání záboru ne-podléhajícího pozemku ·bez 
závad a převedení jeho do jiné vložky, m.ebylo-li připojeno pwpouštěCl 
prohlášení osob, pro něž váz.]a před poznámkou zamýšleného převzetí 
věcná práva Č. 16386. 
proti fo,rmálně pravaplatnému, avšak materiálně neplatnému knihovnímu 
zápisu, může věřitel jím dotčen}' ·podati v rozvrhovém řízení odpor 
Č. 16396. 

poonárnka pořadí: zamítl-li knihovlní soud žádo'St za vklad zástavního .práva 
v po-řadí poznámky vůbec a: rekua-snÍ soud jí vyhověl ta-k, že povolil 
vklad jen v pořadí běž,ném, ne.ní dovolací rekurs v příčině nepovolení 
vkladu v pořadí poznámky p,řípustný 'č. 15903. 
předpoklady ,povolení vkladu zástavního práva v pořadí běžném, ačkoliv 
bylo žádáno o' vklad v pořadí poznámky Č. 15903. 
rozsudek o odpůrči žalobě působí proti věřiteli, který nabyl zástavního 
práva ;po ,poz,námce odpůrčí žaloby, třebas by.Io zásta:Vlní práv'o vloženo 
v pořadí poznámky po'řadí (§ 53 knih. zák.) , zapsané před poználÍrkou 
odpůrčí žaloby (§ 21 odp. ř.) Č. 15955. 
váz.ne-li na nemovitosti poznámka pořadí pro zamýšlené zadlužení, 
nelze bez př:edložení usneseni porvolujidhn onu poznámkU povo.Jiti ode
psání části knihovní-ho tělesa bez přenesení pO'známky pořadí Č. 16178. 
nelze odporovati podle odpůrčÍ'ho řádu úízení zástavního práva n:a dluž
níkově nemovitosti v pořadí poznámky podle § 53 kni'h. zák., vyda:l<l-li 
třetí osoba usnes,ení o lPovo,lení poznámky pořadí věřiteli, aby si věřitel 
v mezkh pra'V'é pohledávky, příslušící uetí osobě proti dlužníkovi, vlO'žil 
zástavní právo pro svou vlastní pohledávku; bylo by možno odporovati 
jen zřízel1J pozlnámky pořadí swmé, -kdyby bylo její zřízení odpoTQvatBlné 
proti předchůdci č. 16198. 
zamýšlený dluh, pro který se zapisuje ;po~námka po-řadí, je v knihov'n!~~ 
návrhu, v pov,olujídm usnesení i. v knihovní poznámce přesně oznaclÍ1 
jak co do jistiny, taJk i co do úroků a přísluše·nství t. 16396. 
kupítel nemovitosti, který nežádal z á f o veň se žádostí za vklad 
práva vlastnického o výmaz exekučního práva zástavního, vlO'ženého 
po poznámce po'řadí pm zamýšlené zcizení, pozbyl nároku na výmaz 
podle § 57 knrh. zák a nemli-že se ani žalobou dďmoci tohoto il1ároku .. 
opřeného jedině o ustanovení § 57 knih. zák.; v tom, že zástavní vě
řitel dal vložiti exekuční právo zástavní .pw svou vy"konatelnoll poh-le
dáV1ku po zápisu oné poznámky pnřadí, ani v tom, že nechce svoliti 
k jeho výmazu .. nelze spatřovati lstivost 'rwbo jednání proti dobrým 
mraví'rm Č. 16540 .. 

II 
\ 
I 

I 
i 

I , , 
I 
I 

,II 

I 

!il 



li II 
'.1
'

.'. 
:: 

lí 
I, 
I: 
íi 
I 
II 
I' 

li 
lil 

179l 

spornosti: proti rozhodnutí soudu druhé stolice o poznámce spornosti není 
dalšího opravného prostředku Č. 16328. 

zákazu p~e §.469 a) obě. zák.: knrho-vně po:onamenaný závazek vlastníka 
nemovItosti pod-Je § 469 a) obč. zák., že dá vymazati uvolněné zástavní 
pr~V?, kt~rý p~e~hází ci na IpráV'nÍ nástupce vlastníka nemovitosti, za
kl~da ,op:avnenI jen pro osobu, vůči níž byl závazek ten převzat a její 
ipr~v,n~ n~stlllpce, nik'O'li i pf{). j1né 'lmj,ha:vně oprávněné osoby Č. 16050. 
porad" zakazu 'Podle § 469 a) obč. zák., že vlastník nemorvitosti nesmí 
naklá~ati s před:cházejfdmi hypotekami, poznamenaného při 'vkladu zá
st,arvmh? prava v pořadí poznámky zamýšleného zadluženi (§ 53 lm. 
zak), Jest, ~osuzovati .p?dtle doby podání knihovní žádosti' o jeho 
!pozn-amenam a nevztahuje se na dřívěJší postoupení přednosti pořadí 
c. 16560. 

pře~os~: pfe~stu.puj~ci vyěřitel nabývá z knihoV'ního provedení změny po
radl .prImeho prava c. 16079. 

• 

na žalobu o vymaz vkladu před:nostnIho pořadí jest užíti předpisu § 62 
nikoli § 64 knih. zák. Č. 16079. ' 
předpoklady povolení zázluamu :kmiihovní .přednosti ,p,ráv zapsanych na 
nemovitosti Č. 16285. 
záznam, p,řednosti zástwvního práva lze povoliti jen podloe listiny 'o po
stoupeni !přednosti, kte'rou ustupujicí oprávněny podepsal č. 16285. 
nestačí ~ouhé 1?r-o:hrláše;~1í v, ~istilflé se~sa.né o trhové .smlouvě s jinou 
o~OIbou" ze novy vlast.mk muze kdy'kohv zvýšiti hypoteku předcházející 
zasta",mmu právu o.právněného do určité výše, a že se ustupující za
vázal podepsati i p,řfslušné prohlášení o postoupení p.řednosti ,č. 16285. 
§ 104 1mih. zák.: opráv.něnf -1mihov'ního 51'0' u d u dodatečně naříditi bez 
výslechu. ú~a~tniků provedení opominutého lmihovního zápisu poznámky 
hypoteka'fnl zaloby v původním pořadí i ve vedlejších vlntkách jestliže 
k y!1ěmu nedošlo nedop'~třením knihovního oddělení již podle pClvO'dního 
pnkazu soudcova a poradí pro dotčený zápis bylo zachováno kni-hovní 
plombou č. 16305. 
jde-Ii ,0 v,a:dný k?ihO'vní zápis (který zapsal kancelářský úředník bez 
soudmho usnesem, aby napravil pochybení při původním zápisu) nelze 
se don:áha~i pO'ř~dem práva jeho opravy, dokud nebylo vyvolán'o rOz
hO?'lluh kmhovUlho soudu pod-Ie § 104 :knih. zák po případě dokud 
knthowl'Í soud neod:ká'zal .některého z úč-astniků tnhoto řízení na pořad 
práva Č. 16559. 
lp:ředpis § 104 knih. zák jest velícíhO' .rázu Č. 16559. 
knihovní záznam (s 'P r a ven í): IpO'dmínkou žaloby spravovací podle 
§ 41 c) knih. zák. jest též, aby ten, proti němuž byl záznam povolen 
odpíral prohlášení způsobilé k vkladu Č. 16165. ' 
ž~looibt1 ~na spra'vení záznamu lze podati též proti singulárnímu .nástupci 
puvodnlho vlastníka nemovitosti, .proti němuž byl záznam povolen 
Č. 16165. 

Knížky ~ad;ní: náv:rh na, z~'bave.ní nároku příSlušícího povinnému proti -pe něž
m,m~ ,ustavu n!l yy.dam vkladní knížky u něho se nalézajíd a na jeho lJ)ři
;kazam k v)llb~a!ll1, Je předčasný, hyla-H zároveň navržena ,a povO'lena exe
kuce zabavemm pohledávky z v/kladní knížky -ll peněžního ústa-vu jsO'ucí 
a k tomu účelu i odebrání vkladní knížky výkonným orgánem a její uložen'í 
u soudu Č. 15965. 
~'ľŽitel vifl1kul,ované sp:uřitel,ní vkla.dní knížky (vázané na hesLo), které nezná, 
Jest oprávněn k vyhrání vkladu, dokáže-li, že jest oprávněným vHitelem 
pohledávky' z :vinkulované vkladní knížky Č. 16136. 
po~hym odev~dáním z,wbavené vkladní knížky nenabývá vymáhající věřitel 
prav k rPohledavce z vkladní knížky, nýbrž jen soudním výrokem povolujícím 
přikázání Č. 16139. 1 
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od písemného P'řeváděc~h6 prohl.ášení ,ve vkladní ,knižc~ I:nŮ,Ž~ býti p~ pří
padě upuštěno, nikoli v~a:k od p}se'!lneho u~ne~en~ o pflk~za~,1 'po~~~davky; 
poddlužnice (záložna) Jest oprav.nena namltatl, ze vymahaJlcl vente I pro 
nedostatek soudního přikázání nenabyl oprávněni k vybrání peněz na 
knížce uložených a že tudíž není řádným držitelem vkladní k,níž.ky Č. 16139. 
pisomné uvedome.nie, dané banke majitel'om vkladu viazaného na jeho pod
pis, že táto móže vklad vyplatit' u r čit e J (pO'dr.a men~ o~na~enej) o syn' b e, 
neznCl'mená devinkuláciu vkladu, preto ba,nka Je pO'vmna nahradou skody 
vo.či majitel'ovj ak vkIad vyplatila inej o s ob e, predloživšej vkladnú 
knižku, bez spl.n~nia podmienok, stanove~ých v!nku}ačnou k~a'llzulo.u Č. 16536. 
iestliže se 'Podle smlouvy (stanov) mezI spotreb111m spole.censtvem a vkla
datelem vydávají na učin~né peněž~té vkla:d~ vkla:~ní ~'n,ížky znějí~í jen t~a 
iméno vkla:datele a spolecenstvo Sl vyhradIlo oprav,nem zkoumatI, zda Je 
majitel nebo doručitel knížky skuteč.ným vkladatelem, oprávněným k vy
bráni vkladu, jde o pouhý legitimační papír; .. od~pře-Ji. sp~.Je,čensfv;o ,v tal~o
vémto .přípa.dě vyplatu v·kladu, jest na majIteli Ileglhmacmho pa:plfU, aby 
dokázal že je věfitelem oprávněným požadovati jeho vyplácení Č. 1654~. 
pokud ~e nemůže pok!,adnik '1?olitické ory~~n.isace, nematící právní osobnosti, 
domáhati vlastním jmenem vypbty penezltého vkladu c. 16549. 

Kolektivní smlouva viz hesIo: s m 1.0 u vak ale k t i v n í. 
Kolisní opatrovník viz hesl'a,: 'O' pat r o V,fl í k, o s v o) e fl í. .. 
Komerční kancelář viz heslo: a.dvokát (nucene zastupova·nI advo-

ká tem). . 
Kominický mistr viz hesla: 'll á,h rad a: š k o d y . (od~'Ovědnost vlastmka domu), 

senát pifO řešení kompet. konfliktu. 
Kouůse rozhodčí závodních výborů viz heslo: z á vad .n í v Ý bor y. 
KomiSIonářský substitut viz heslo: s mI o u vak o 111 i sní. 
Kompensace viz heslo: z a P' Ů' ,č t e 'n í. . 
Kompetenční kon.flikt viz heslo: s e ln atp 'f a řeš e II í k o mp e t e '" Č II í c Í1 

k o 'n f 1 i k t ů. 
Koncese viz hesla: ,e x e k u ce (§ 341 ex. ř.), ž i v n o 3 t. 

_ železniční viz heslo: žel e z nič TI- í k o n c e s e. 
Kondikce viz heslo: olbohacení bezdůvodné. . 
Konkludentní čin viz hesla: nb'ť"c, po j i št ěn i s ml u Vll 1, srn ID II V a, s pole k. 
Konkurenční řízeni viz heslO': dar, P' a t r o n á!. . '1 y y , ' Y' 
Konkurs 'viz téi hesla: exekuce (§ 7 ex. r.), PO],lstenl sm}uvYr:'l (Zl,-

vot'ní), smlouva komislní, stížn,ost v ,]{{).nkurs:nlm iflZenl. 

konlrursní řád č. 337/1914 ř. z.: 

§ 46 č. t: ·k pohledávkám ,~a zvl~štní k~:nk.u~~~ p~dstat?u patří )~n takové 
náklady její správy, které by mUSily oddelm ventele sami vynalozltI k uplat-
němí odděln)'ch práv oČ. 15954., y, , ", 
k pohledáVkám za, zvláštní konkursm podsta~o~, nepa:tn utraty P!~vmho z ... ~-
stoupení správce konkursní podstaty v odpurcl':1 ,s~Dr~ o n~ucm~osty,z ... ~-
zení domu a útraty knihovního p.řevodu nemOVItosti te na zaklade pnzlll
vého výsledku odpůrči žaloby Č. 15954. 

konkursní řád Č. 64/1931 Sb. z. a n.: 

právní povaha konkursní podstaty a pmcesní postavení s.prá-vce kon.kurs01 
podstaty Č. 16106. • ., r .. 
konkursn'í podstata jest jen právním předmet~t;l',nIKol p;a~,
ním podmětem; procesní stra:nou jak ve sporech ? v-:ym-:han1 P?hleda'VcK 
patřící-ch do kon:kurrsní podstaty, tak ve sporech odpurc,lch, Jest oS'Pr~y.c~ ~.?n
ku)rsní podstaty, jehož povillill!os~í)es! ye všech d~UZ1Ch sporu haJltl \!zdy 
Sipolečných zájmů úpadcových ventelu pko celku c. 16~06: 
1de jen o nevhodné formální označepí s1;rauy, ,:ystupuJye-h ve sporu jako 
skana konkursní podstata zastoupena svym spra'Vcem c. 16106. 
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čl. IX. UVOz. zák.: prohlášeni konkursu na' jmční společnosti s ruč. omez., 
mající sídlo \' říši Německé, nemá vlivu na její způsobilost ke sporu týka~ 
jícímu se movitého jmění v tuzemsku, -pokud nenastaly podmí:nky vytčené 
v čl. IX uvoz. ustanovení ke konk. ř. Č. 15885. 
jsou-li s.pl,něny předpoklady dohody uvedené v čL IX, odst. 2, uvoz. zák. 
ke' konk. ř., zejména že· žádost o vydání jmění došla před pro:hlášením kon
kursu v tuzemsku nebrání vyhlášení konkursu tuzernsk}'m soudem vylou
čení zdejšího movitého jmění úpadcova z konkursní podstaty a jehO vydá11i 
cizozemskému (rakouskému) soudu Č. 16320. 
čl. XI. uvoz. zák.: k výkladu čl. XL uvoz. zák.; ked' 5a stal úkon, ktorému 
s.právca kank. podstaty odporuje, pred účinnosťou zák. č. 64/1931 Sb. ~: 
a ,no a konkurz bol vy-hlásený za ůčinnosti reč. zákona, treba otázku, CI 

možno úkonu odporovať, posudzovat' po dra predpisov platných v dobe, keď 
sa úkon stal, kdežto otázku, v ktorej lehote možno mu odporovať, treba 
posudzovať podl'a § 46, odst. 2, konk. por. Č. 15783. 
§ 1: podmrnky připustno-sti nového návrhu na .prohlášení konkursu po za
mítnutí -dřívěj.Šího návrhu pro nesložení zálohy na útraty kOink. řízeni a po
stup soudu při vyřízeni takovéhoto návrhu Č. 15726. v • Y' 

účinky prohlášení konkursu: tříletá lhůta pro promlčení prednostl1lho p~or~d~ 
dáv:ky z mClljetku se přerušuje prohlášením konkursu na dluž,ní,ko'vo Jmen] 
jen tehda, byl-li konkurs 'Pmhlášen na návrh Čs. státu Č. 15778. 
promlčení přednostního plf'áva příslušícího pojistným příspěvkům po~le § 173 
zák. o soc. poj. se nepřerušuje přihlášením pohledávky ke konkursu pro
hlášenému na jmění p'ov~nného Č. 159,21. 
byl-li na dlužníkovo jmění prohlášen konkurs, přechází povinnost vydati 
vnucenému správci výtěžky nemovitosti (pachtovné), vybrané v mezidobi 
od povolení vnucené správy do odevzdání resp. skončení odevzdání nemo
vitosti v:nucenému správci, . na !Správce konkursní podstaty Č. 15806. 
na oko vystupující -kupitel není oprávněn proti návrhu ma vydání nem?vi~ 
tosti do konkursní podstaty ani namítati své vzájemné pohledávky, am Sl 
věc zadržeti Č. 15834. 
aj keď je akceptant v konkurze, treba zmenku jemu prezentovať a voči 
,nemu učiniť protest č. 15882. _ .. ,., 
prohlášení konkursu na jmění zaměstnavateIovo nemá vhv am na zahalem, 
ani na pokmčování ve sporu vedeném přímo proti úpadCi ma vydání vy
svědčení zaměstnanci č. 15924. 
nárok zaměstnance na vydání vY'Slvědčení nepatří d.o konkursní podstaty 
Č. 15924.. .. .. 
IpřihlášenÍ nedo,platků přev;odních poplatků ke konkursu povmneho nem za
konným prostředkem k jejich vymáhání a nepřerušuje se jím třHetá pro
mlčecí Ihůta stanovená 'pTO :přednostní zástavní právo Č. 16166. 
úpadce je sice opráv,něn k návrhu na zahájení zemědělského vyrovnacího 
řízení, to však nelze zahájiti, trvá-Ii II době návrhu řízení konkursní nebo 
obecné vyrovnací řízení č. 16234. 
neučinil~li pojistník takové opatření mezi živými, z něhož by .. ohmyšlen.ý 
nabyl již za pojistníkova života přímého nároku na pojistitelovo plnění, na
leži majetkoprávni nároky ze živ?tní pojistky, ~ter?u byla odvyolatelně ob
myšlena třetí osoba, do konkursl11 podstaty pO]lstmkovy be~ zretele na y!o! 
zda a jaké prohlášení podle § 2·3 konk. ř. správce konkursm ,podstaty UCíTIl 

č. 16421. . 
v řízení o návrhu na vyhlášení konkursu nelze přezkoumávati pravoplatne 
rozsudky vydané pmti dluž'níku a nelze je odstraniti .TIeb k nim nep'řihlížeti 
na podkladě pouhého osvědčení, že je.st správný opak toho, než co bylo 
v nich zjištěno č. 16505. , .. , " V". 

zajistil-li někdo popJrut-kovy dluh Jme zavaza-ne osoby znzemm zpstavy, ~t~l 
se jen věr-ným spoludlužníkem; t~eti osobě, kt.erá sam? za,plah!~ z'~ d!uz
nÍ'ka jeho .poiplatknvý dluh, nevzn1kla o s o b 111 pobledavka protI ve~'ile~u 

) 
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dlužmíku, třebaže bylo zaplaceni po.platkového dluhu uloženo platebním roz
kazem finallčníhD úřadu i věcnému dluž-niku solidárně s osobním dlužníkem 
Č. 16505. 
§ 13, odst. 1: podmíněn}' zá,nik zástavního práva podle řeč. předpisu nemá 
v zápětí zrušení exekuce Č. 15896. 
žalobu na nepřípustnost exekuce podle § .37 ex. ř. lze poda,ti i za trvání 
konkursu Č. 15896. 
věd vylučované nutn'Ů' pokládati za vyloučeny z ko.nkursní podstaty již tím 
okamžikem, kdy vz-nikiy skutečnosti, o ,něž se opírá vyloučení věci z ko·n
kursní podstaty, nikoliv teprve dnem, kdy to bylo vysloveno soudním V}!
rokem nebO' uznáním příslušných orgánů konk. řízení č. 15896. 
p-odle exekučního titulu o nároku na oddělené uspokojení, vzniklého 'Před 
vyhláše.ním konkursu na jmění povinného,: lze vésti exekuci proti správci 
konkwrsní podstaty v jeho vlastnosti konkuffiního správce, avšak jen na 
jmění, k němuž přísluší vymáhajícímu vě.řiteli nárok -na oddělené uspoko
jení Č. 16358. 
·k vymožení nároku na oddělené uspokojení z nemovitosti lze vésti exekuci 
též na její plody vnuce·nou správou nemovitosti Č. 16358. 
§ 23: poskytuje-li skutkový přednes stran v 'Prvé stolici podklad p~o užiti 
předpisu § 23, odst. 3, konk. ř., lze posuz-ovati věc s hlediska řečeného 
předpisu třebaže nebyl výs.Iovmě uplatňován Č. 16110. 
doš:lo~li ~elZi stavebním družstvem a jeho č:lenem k ujednání, že člen bude 
platiti střádalské částky v určité výši a že mu bude svého č,a,su poskytnuta 
zápůjčka, přestává -b~ti povine.n~ pl~ti~i, sjed!Iane č~tky, octlo-U se d:u~!vo 
v takovém majetkovem. sta'vu, ze je JIsto, ze nem a n-elbude s to zapuJcku 
poskytnouti na př., byl-li prohlášen na jmění družstva :konkurs ,č. 16110. 
§ 28: všeo-becná -plná moc jest účii!1ná i IPO vyhlášení konkursu na jmění 
zmncnitelovo, ale jest jí možno užívati je.n ve sporu týkajícím se jmění po
nechaného úpadci k v0'lnému nakládání Č. 15885. 
§ 28 odst. 1 konk. ř. se týká je,n plné moci k jednotlivým procesním úko
mům' (§ 33, '~d5t. 2, C. -,ř. 5.) a plné moci občarnskoprávní (§§ 1002 a dalši 
obč. zák.) Č. 15885. 
odporovatelnost v konik~su: odpor~}Va:telnQist, kupní ,smlouyy o ne1!10vi~o
stech, jic'hž pravým kup!tele.m. by,l u.p~dce ~y~al,?v~ny byl Jako kuplŤel Jen 
nastrčen za účelem zkracem upadcovych ventelu c. 15834. 
k subjektivní skutkové podstatě odporovatelnosti p~d]e § 34, ?dst: 1; Č. 2 
konk. ,ř. stačí musn-li vě,řjtel věděti o m o ž n 0' stl nezpůsctbllosh upadce 
k ~ placení; otázka nezpůsobi,]osti úpadce k placení jest otázkou právlIJÍ<ho 
posouzení Č. 16528. v • 

Dosáhl-li oddělný véř~tel uspo,kojení 'z Ji:ného majetkU dlužníka nez ze za
stavy jde o odporovatelné jednání Č. 16528. 
§ 46' odst. 2 viz čl. XI uv. zák ke konk. ř. " o y 

§ 47': zemřel:lri Ipojistník, na jehož Jmění by~ ,'prohlášen kO!Tkurs V~7 lh;tte 
vytčené v § 150, -odst. 3, zák. o pOl. smlouve C. 501/1917 r. .. z., ,amz pred 
tím jménem označený obmyšlený vykonal právo vstupu do pOJlstn~ smlouvy 
na místě pojistníka, náleží nárok z pojist,né smlou~y ~o ]{Olnkursl1l ~od~taty 
a obmyšlenému nepřísl-uší proti konkursní podstate narok na vylnucenl po-
jistné sumy č. 16421. . . AV'Y , • 

veritel' ktorému djž:IJ~k na zaplateme poskytnutej mu pozlc·ky po~tupl!l v ~u
dúC'no~ti sročné nájomné za prenajaté miestlllusti svojho domu, .n~e ,Je oprav
nený' požadovat' v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlzmkov, aby 
nájomné, ktoré sa stalo splatným po vyhlásení konkurzu, b?lo z konkurz-
nej pocLsrtaty vylúčemé Č. 16532; .' v • 

za'Váza,l-li se pachtýř v pa,chtovni sml'Ů'~vč- pmI?a~htovateb, ,ze jako., pach= 
tovné bude platiti knihov,ním věřitelů~n u:'oky ~, ]ejlOh p~hl~.da~~.k, ~TI1hovne 
zajištěných na propachtované ,nemOVItosti, .m~J1, hy.potekarTI1 vent~le .v ko.n
kursu prohlášeném -na propachtovatelovo Jmenl narok na vy1loucel1l pach-

113* 
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tavného, a složil-li pachtýř na .příkaz konkursního komisaře pachtovné 
II soudu pro hypotekární věřitele, nárok proti správci konkursní podstaty, 
aby svolil k vydání složeného pachtovného č. 16576. . 
§ 49: pohledávky za podstatou nejsou ani p.ředmétem přihlášky ke kon
kU!5U neho zkušebního roku, ani se v konkursu nezjišťují, ani se ·oezapi
S~lí do seznamu přihlášek, nýbrž lze je vymáhati i žalobou, která není vá
zana :oa předpisy konkursního řádu platící pro konkurs:ní pohl!edávky; 
přihláška řečených pohledávek za podstatou ke konkursu i odkázání jich 
na pořad práva podte § 112 1mnk ř. jsou právně bezvýznamné Č. 16132. 
pro žaloby o pohledávky za podstatou platí všeobecné předpisy civilního 
řádu soudního s omezením vytčeným v § 126, odst. 3, konk. Ť. a lze je 
zažalovati určovací žalobou jen za podmínek !:l 2,28 c. ř. s. č. 16132. 
netrval-Ii správce konkursní podstaty z jakéhokoli důvodu před z'ru,šením 
konkursu na zaplacení nebo na zajištění svých nároků na náhradu hotových 
výdajů a na odměnu za námahu, pozbyla jeho pohledáVlka zrušením kon
kursu povahy pohledávky za podstatou; nároku správce konkursní podstaty 
na vyplaceni Jeho pohledávky za .podstatou podle § 150 k'Ůnk. ř. nelze při
zncrti výhodnější po'Sltavení než obdohným nárokům ostatních věřitelů za 
podstatou č. 16274. 
kOl1lkursní správce může žádati jen poměrnou část připadající na pří-slušnou 
část zástavy pro svůj nMok; t'otéž platí i o přednostních pohledávkách 
správce konkursní podstaty na náhradu hotových vydání a na odměnu za 
náma"u č. 16419. 
které útraty prutří k útratám konkursního řízení ve smyslu § 49 č. 1 konk. ř. 
č. 16405. 
útraty za projednání pozůstalosti, které pNsluší lUotář.i j.ako soudnímu ko
oůs'aři, nejsou pohledá1vkou za podstatou ve smyslu § 49 č. 4 konk, ř., 
byly-li úkony soudního komisaře vykonány před prohlášením konkursu na 
jmění pozůstaJ1osti; nejde 'O ohohacení konkursní podstaty, nýbrž o obo
hacení pozůstalosti č. 16423. 
§ 54 Č. 2: 'Při pohledávkách ze služebního nebo pracovního puměru se ne
vyžaduje, aby poihledávlky ty byly spla,tné, nÝ1brž záoleží na tom, v které 
době zaměstnanec komu! služby nebo práce č. 16213. 
§ 65, 'Odst. 2: provo:wje-li dlužník podnik v oiOvodě ji'ného soudu než v kte
rém má bydliště (sídlO), jest místně příslušný k roz~hodnutí 00 návrhu na 
vyhlášení konlkursu onen krajský soud, v Iněmž je podnik provoz.oválll; po
jem podniku ve smyslu uvedeného předpi'Su Č. 16038. 
§§ 68 až 70: jsou-li splněny zákonné podmínky §§ 68 až 70 ,k'onk.4., může 
tuzemský soud prohlásiti konkurs na tuzems.ké jmění úpadce i po doj.ití žá
dosti cizozemského (rakouského) konku,rsního soudu 'O vydání mo:vitého 
jměni úpadcova, jež jest na zdejším 'Státní-m území č. 16320. 
§ 69: :nesloží-li věřitel navrhující konkurs včas zálohu na útraty konkurs
ního řízení, nemá to vzápětí od-v,o.Jání ná'V'rhu na prohlášení konkursuí na
staJt1e-li změna ve skutečnostech, jež jsou !předpokladem vyhlášení konkursu, 
je zásadně možný nový náv-rh na prohlášeni Ikonlkursu po zamítnutí dřívěj
šího ,návrhu; přÍlpustnosf 'návrhu na prohlášení konkursu po napotomním 
složení z,Í!1ohy č. 15726. 
§ 70: \lodle předpisu vlád. nař. č. 2511'1935 a č. 77/1935 Sb. z. a n. nelze 
odložiti výkon vyjev;ova:eí přísahy uIožeué nezaměstnanému dlužníkovi podle 
§ 70, odst. 3, konk. ř.č. 15807. 
práv-ni povaha zálohy na útraty 1mnkursního řízení č. 16405. 
nárok na vydání zálohy, složené navrhovatelem na utraty konkursního ří
zení, přísluší pouze správ,ci konkursní podstaty v mezích účelu, k němuž 
jest záloha určena č. 16405. 
za konkursu .}ze 'na nárOk na vydá.ní zálohy na útraty konkursního řízení 
vésti exekuci jen pmti -správci ·konkursní podstaty pouze pro ty pohled~vky 
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za podstatou, které jsou útratami konkursního řízení (§ 49 Č. 1 konk. ř.), 
nikoliv i pro pohledávky uvedené v § 49 č. 2 konk. ř. Č. 16405. 
§ 89: proti rozhodnutím a opatřením konkursního komisaře, vyda1ným podle 
uvedeného předpisu je rekurs přípustný č. 15990. 
§ 104: jestliže zažalovaná pohledávka -nebyla přihlášena ke konkursu a ža
lobce se nevzdal práva domáhati 'Se zaplacení z konkursní podstaty, nelze 
za kDllkursu pO'kmčovati ve sporu vůbec; zcela vše o b e C' 'TI Ý návlih na 
pokračování v přerušeném řízení Siponném proti úpadci jest odmítnouti 
č. 16030. 
uznání pohledávky vyrovnávacím správcem ve vyrovnávacím řízení před
cházejícím konkursu nemá p·rávního účin-ku v konkursním řízení, v němž 
musí býti přihlášená pohledávka zkoumána zlnova; v takovém případě jest 
uznání pouhou skutečností, nikoli novým samostatným právním důvodem 
zavazovacím č. 16213. 
§ 112: neOdporuje usta·novení § 112, odst. 1, pOSlední věta, konkurs. ř., 
opřel-<1i ža:1obce ke konkursu svůj nárok na služební plat o smluvený pevný 
plat, kdežto v žwlobě jen o př,iměřenou mzdu č. 16213. 
§ 126: usnesl-Ii se věřitelsk)" výhor, že uznává určitou pohledávku jako 
pohledávkU za podstatou, byl nárok za podstatou určen podle § 126, ,odst. 1, 
konk. ř. a jest tím vázán i správce konkursní podstaty č. 16423. 

Korriůdelník viz heslo: poj iš t ěn í ;p e n s i j' ll! í. 
Kontumační rozsudek viz heslo.: r o z s ude k pro z m e š k á n í. 
Koupě krycí viz heslo: s m 1-0 u vak u p n í. 
Koupě zpáteční (zpětná) viz heslo: s m I Q: U vak u pn í § 1068 o b č. zák. 
Kral'ovstvo Maďarské: druhý odstavec § II vl. nar. č. 576j1920 Sb. z. a n. o rnene 

na Podk. Rusi b011 zmenený, 'P'O'kial' ide 'Ů vk,lady maďarské, člárnkorn 1. 
úmluvy č. 55/1930 Sb. z. a u. tak, že peúažité vklady z doby pred 26. fe
bruámm 1919 sa vyrovnaly clearingom podl'a oddielu V. úmluvy, vklady 
pnchádzajúce z doby od 26. fehruára 1919 do 23. októbra 1920 sa majú 
vyplatiť v korunách československých podl'ra kl"úča, stanoveného cit. vl. nar. 
č. 16263. 

Krámské zařízení viz heslo: převzefí dluhů (§ 1409 obč. zák.). 
Krámský řeznický viz heslo: :p o j i š t ě 'H í pen s' i j oU 1. 
Krevní zkouška viz hesla: d o v 0-1 á n i (§ 503 Č. 2 c. ř. s.), o tec ne man-

že1ls-ký. 
Krycí jméno viz heslo: j m é n o kry c í. 
Kupec-jednotlivec viz hesla: f i r m a, pro k II r i sta. 
Kupecké zadržovacÍ právo viz heslo: z a dr ž'o v a cíp r á v o k up e c k é. 
Kupony d I u ž ,n í c h ú.p i s ů ,viz hesllo: s m J o II v a o z á p ů j č Ce dol a r o v é. 
Kumovní diference viz heslo-: měn a. 

Laborantka v lékárně viz heslo: pojiště'ní pensijní. 
Lanová dráha viz heslo: pří s I u š e,fl s tv Í. 
Lázeňský host viz hesLo: n á hra d a (odporvédnost provo,zovatele lázní). 
Léč viz heslo: náhrada škody při honě. 
Legi;timace následujícím sňatkem: otec, z-apsaný vyznačením legitimace potomním 

sňatkem v matrice jako manželský, se může -kdykoliv domáhati ve sporu 
proti opatroVlflíku ustanovenému k hájení manželského původu dítěte zjištěm 
materiá,Iní nesprávnosti' mat'r,itní:ho zápisu č. 16191. 
legitimace dítěte potomním shatkem předpokládá, aby dítě bylo zrozeno 
z manželky a zplozeno manžellem před jejich sňatkem č. 16191. 

Lékárny (zák č. 5/1'907 ,ř. z.): koncesovaná lékárf1na jaJko podnik mlÍže býti ve 
spoluv.\astnictví několika O'sob, třebas nemají všechny koncesi k provozu 
lékárny č. 15884. 
s-miuvy okresných nemocenských poisfovní s lékárnami o úprave odberu 
iiekov poistencov od jednotlivýc·h lékární móžu byť menom okre8ných nc-
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mocenských poisťovmÍ platne sjednar.é, len ~1a spoločnej schódzi predsta
venstva a dozorčieho výboru- Č. 16148. 
pensijnímu pojištění (zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.) nepodléhá laborantka 
v lékárně, jejímž převážným zaměstnáním by-IQ obeznamování se s ulože
ním preparáti't a zásob,. obsluha váhy, 'Odvažování práškll ze zásob, jejich 
-ba,lení a,vydávání; nerozhoduje, že by,la zaměstnána též pracemi spojenými 
s prodejem prášků, nebyla~li jimi zaměstnána převážně Č. 16303. 

Lhůta čekací viz heslo: poj i š t ě n L s m I II V II í. 
garanční viz ,heslo: s'pTáva pro vady. 
prom1čecí viz heslo: :p r oml·č e II í. 
propadná (preklustvní) viz heslo: správa pro vady (§ 933 ob::. 

zák.). 
průpadná viz hes:!o: p'O j i š t ě n í sm.1 II V II í. 
v řízení o odmítnutí soudců viz heslo: smě.tl k a (ř í z e ní). 

L~ůty procesru viz hesla: exekuce (§ 65) a stížnost. 
L!cence podle § 20 a) živu. ř. viz heslo: ex ek u c e (§ 331 ex. ř.). 
Llce~ce ~matograiická viz heslo; k i TI e mat o g r a f. 
Likvidace VIZ hesla: d o v o il a c í říz e n -í, s p o.J e Č II o s t s r tl Č. o mez e n Ý m. 
Listina. viz heslo: d ů k a z. 
Listovní vii ,heslo: syndi.kátní odpově-dnost. 
Lodní garáže viz hesla: m-o v i tá věc. pi ev od vI astn,j c tv í, pří s I ll

šenství, stavba na cizÍ''ffi p'ozemku, ž_aloba podle § 37 ex. ř. 
Lom viz heslo: přísluše1nství. 
Losy: jestliže oba smluvci pH sjednávání kupní smlouvy o losu česko-slovenské 

, třfdn~"I?terii :nevěděli, že .Jas, na' nějž př~pad:la výhra, byl již tažen, a chtěli 
uzavntl trhovou smlouvu .o losu, s nímž je spojeno herni právo a naděje 
na výhru, nedošlo k ,platné trhové- smlouvě Č. 16016. 

Lustrování 'Viz hes.Jo: s y-.n cl i:k á, t TI -í o -cl P 'O V ě -rl n -o- s t. 

Mad'arsko v.iz heslo:- K -r á -i' o' v s tv-o M a ď a r s k é. 
Majetkový vklad viz heslo': s IP o -1 e ,č n, o s t t i ch á. 
Manifestační řízení viz heslo: p,řísaha vyjevovací (manifestační). 
Manikura V!Z heslo.: náhrada škody § 1313 a) obL zá,k. 
MailŽelé viz též hesla: advokát, nák<l,ad (§ 1042 olbč. z"k.) , neplatno5t 

(nicotnost) sfl111ouvy, PQjiště:ní smluvní (§ 67), -pensijní, 
ro-zv,od, r-ozluka, švagr<)'vství, __ věno, vyrovnání (§. 51). 
manžel jako správce m~nželčina majetku (§§ 1238 a další obč. zák.) jest 
oprávněn žádati :na manželce ,náhradu nutných a- -užitečných nákladů je-n 
tehda, složí-li účet o příjmech a vydáních týkajícfch se ma'Uželčina majetku 
č. 1585!. 
vybral-li manžel z .Viklad:ní knÍ-žky manželčiny peníze poté, kdy tomu man
že-lka o-dporova1la, menÍ oprávněn _si, podržeti přir:ostlé úroky z vybraných 
peněz, jež po dohu správy jejiho jmění nevyzdvihl Č. 15946. 
maužeI nenabývá vlastnictví k užitlkitm z ma:nžel'Čina' jmění jím sprav'ova
ného č. 16293. 
postoupila-li manž,el-ka svému manželu za úíp'latu neoddělenou (ideMní) část 
usedlosti s tím, aby za postupní cenu nakoupil živ)' a -mrtvý inventář, staly 
se jak inventář manželem do usedLosti vnesený a později přikoupený, tak 
plody z něho spoluv-lastn1ctvím dbou manželů v tom pomě'ru, v jakém jim 
patřI usedlost Č, 16293. 
na nem-b-vitosU, jež jsou spoluvlastnictvím manželů, stíženým vzájemn~'m, 
do- pozemkové, 'knihy zapsaným zákazem zcizení a zavazení podle § 364 c) 
obč. zák., 'Íze vésti exekucLnucen-ým zřízením práva zástavního podle roz
sudku z-nějidho proti oběma manžeíům jako solidárním dlužníkům; vedení 
exeku-ce nebráni odpťtrčí spor vedený vymáhajícím "věřitelem o neúčinnosti 
onoho zákazu_zcizení a'zavazenÍ-;c.,,16299. 
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_ manžel potrehuje k osvojeniu svoleni-a druhého manžela - -i -ked' s ním 
spolu nežije; svolenie nie je potrebné len vtedy, keď je ieh manže<lstvo 
rozvedené č. 16152. 

Manželství vliz hesla: mez in ár o dn'í p rá vos o u:kro m é, n ep,l a t n os t 
manželstvÍ. . 

Marky rišskoněmecké -viz hesla: de v i s o v é př e d pí s y, měn a. 
Marnotratnost: osoba podavši 'Opozdený rekurz proti usneseniu, ktor}'m bola pre 

marnotnitnosť daná v -opatrov.níctvo, nemóže Sa odvo-lávať na § 36, odst. 4, 
nesporného pokrač-ovania č. 16438. 

Matrika viz hesla: '1 e g i t i m a c e -n á s 1 e d u i í c í ID S ň a t k e m, o tec n e -
manželský. 

Matn'kář viz heslo: otec nemanže-lský. 
Mezinárodní právo soukromé: předpisy zák. č. 91/1918 neplatí pro služební 

smlouvy sjed:na.rné v cizině (Iranu), byť i -smluvci byli čsl. státními pří
slušníky, byly-li zjednané práce též tam konány č. 15729. 
platnost v cizině uzavřeného manželstVÍ zdejšího státního, občana (vá
lečného zaj.atce), který se v době sňatku nehodlal vzdáti tuzemského 
občanství, jest posouditi podle tuzemských zákonů; jen co do formy 
uzavření manželství jsou rozhoďující předpisy mí&ta uzavření sňatku 
č. 16230. 

formální viz též hesla: dťtkaz, konku,rs (čl. IX. uv. zák., §§ 68 až 70 
konk. ř.). . 
provedení důkazu, vyhovující právu pl-atnému v cizině, kde byl důkaz 
proveden, a:však nevyhovující tuzemskému ,právu, je platné (zásada 
locus regit actum) č. 16213. 
změna vzájemnosti p.o-dle §§ 23, 140 nesp. pat. o projednání movité 
pozůstalosti rakouských státních přísluŠllikú v poměru k Spolkovému 
státu rakouskému, ;nastalá rakouským spolkovým zákonem ze drne 21. 
prosince 1923, Č. 636 B. G. Bl., záleží v tom, že bylo zrušeno jelO právo 
cizozemského soudu (j,iného než rakouského soudu) odporovati tak řeč. 
proro-g-aci dědiců naléhajících na projednání movité pozůstalosti p,o ci
zinci, který má řádné bydliště v uvedenem státě, rakouským soudem 
a' .ni'koli pouze .přS'lušným soudem cizozemským ,č. 16408. 

Mezimísmí (interlokálni) ,právo soukromé viz též heslo: S love 'll s k o. 
_ právny pomer medzi pražským ad'Vo:kátom a kHentom bývajúdm na Slo

vensku treba p-osudzmrať - ak prijall aJdvDkát povereni'a v P-t"ahe a v Prahe 
kOlnal1 advo:kátske práce - pod!'a práva platného v Pra:he- č. 15874. , 
_ nárok na odškodné pre svedenie pod 'Sl'ubem manželstva posudzovany 

podra § 1328 obč. zák. (§ 506 rak. tr. z.) premlčuje sa v troj:ročnej 
premlčacej lehote § 1489, o-bč. zák. -od odo;p-renia splniť manželský sl'ub 
č. 15875. 
mezi místní právo soukromé ,se řídí zásadně bydlištěm a jest podle něho 
posuzovati i t. zv. ",osO'bní práva č. 16156. 

Mezitímní návrh určovací viz heslo: u r 'č ov a cín á vrh mez i tím 11 í. 
Měna viz též hesla: díl :povinný, pojištění- smluvní, pořad práva, 

smlouva kupní (§ \068), zasilatel. 
byl-U dluh splatný v cizině před účinn'ostí zák. č: 25j1934 Sb. z. a n., mu~~ 
dlužník kterv se octl v prodlení, mahraJditi věřiteli škodu "nastalou kUr8Ů'vnl 
diferen~í dů'SIÍedkehm devalvace Kč ~ placení v devalvované měně Č. 15865. 
zlaté doložky: -platnost' zl'até doložky smluvnej, ujedna~ej pred účiHlnosťou 
zák. č. 25,/1934 Sb. z. a n., neb'Ola d-otknutá ustanovením .odst. 3 čJ.;1 pved. 
zák. č. 16146. ..... 
dal-li vlastník nemovitosti V zástavu SVOTU nemovitost- pro celou, pohl;ť~á.yk~ 

. věřitele z dlužního úpisu, tedy i Ipoqlť ·va,lutové doložky v .ní obsažené, :i,est 
věřitel povinen vydati dlužníku výmaz,nuu kvitanci jen tehda, je-li zapla
cena i ona částka', kterou mu soud přiznal podle va'lutové doložky jako 
součást jistiny Č. 16192'. 
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měla-li býti podle dohody určitá zákonem stanovená zlatá relace tuzemské 
jednotky mě,nové rozhodující pro vrácení zápůjčky a placení úroku, je tato 
relace rozhodující, beze zřetele na to, z jakých hospodářských důvodli došlo 
k ~ákon.né měně zlaté a-elace tuzemské měnové jed-potky, a zda a jéťké. účinky 
mela tato změna na ,kupní sílu odhodnocení měnové jednotky č. 16193. 
částka, kterou je dlužník povinen doplatiti podle valutové doložky iest části 
jistiny, nikoliv úplatou za použití zapůjčené částky a nepříčí se zákazu § 16 
zák. Č. 44/1933 Sb. z. a n. Č. 16193. . ' 
jestliže smluvci sjednali před světov-QU válkou zápůjčku v říšskoněmeckych 
z·Jatých markach k zajištění věřitele proti možným měnovým změnám a 
dlužnik platil po nčkolik let po skončení inflace marky úroky v tuzemské 
měně ve výši odpovídající zápůjčce přepočtené na tuzemskou měnu, tlz,nal 
tím svůj závazek ze zápůjčky až do této výše Č. 16462. 
třebaže československé zákonodárství neuznává zásadně námk na dohod
nocení, není dohoda o dohodnoce·ní ani zakázána, ani za v.šech okolnosti 
v roZlpo:ru s dobrými mravy Č. 16462. 
není-li ze zápisu zástav\l1ího práva vloženého pro čiselně uvedenou pohle
dávku v. tuzemské měně zřejmé, že o měně byla umluvena zlatá doložka, 
nelze přikázati věřiteli z nejvyššího rpodámí vyšší peněžitou částku připa
dající na jeho nárok ze zlaté doložky, odporují-li tomu zadní knihovní vě
řitelé Č. 16488. 
dolarové doložky: dola·f.Ová doložka v dlhodobej smluve o dodávaní elek
kického prú<du; jej výklad Č. 16147. 
byli-li smluvci podle smíru o výživném opráVlněni žádati za snížení nebo 
zvýšení výživného, kdyby kupní hodnota Kč stoupla nebo kl'esla, při čemž 
měřít,kem vzestupu neho poklesu byl kurs dOll ani na pražské burse, nelze 
žádati 'o snížení výživného -pro deva-lvaci dolaru, mělo-Ii podle úmyslu 
smluvců dojíti k zvýšení nebo snížení výžiVlného jen tehda, kdyby se valu
tové p.aměry projevily v tuzemsku v podstatné změně cen živ,otních potřeb 
Č. 16194. 
výklad dola'fGvé doložky v pachtovní smlouvě č. 16416. 
bylo-<1i z,řej,rným účele.m dolo:bky u stá I i t i jí hodnotu sm~luvního plněni 
(pa:chto.y;ného) proti změnám, jež by v budouonosti mohly nastati v hodnotě 
tuzemské měnové Jednotky (proti jejímu znehodnocení a Ipoklesu nebo jejímu 
zvýšení), nikoliv učiJniti hodnotu pInění závislou .na ja-k)'c:hkoHv změnácl1 
poměru tuzemské měnové jednotky k dolaru, nemají pto plnění (v)'ši) pach
tov,ného vý:b11amu takové změny v poměru obou měn, k nimž došlo z dú
vodů, jež nemají svůj základ v hodnotě tuzemské měnové jednotky. nýbrJ. 
v hodnotě dol8.Jru č. 16416. 

Měnová rOzluka viz hesla: díl po·vinný, pojištění smluvní, smlouva 
kupni (§ 1068). 

Mimořádný dovolací rekurs viz -heslo: stí ž lil o s t d o v 'O I a c í v nesporném řf-
zení (§ 36, odst. 2, zák. Č. 100/1931 Sb. z.a n.). 

Mimosporné řízení viz heslo: ,fl e s por n é říz e lil í. 
Místní příslušnost viz heslo: pří s I u Š lil o s t. 
Místní škohú rada viz heslo: O' b e c. 
Modus v.iz heslo: děd i c: 
Motorová vozidla viz -hesrra: a II tab II s, a u tom o lb H, d a řl z 111 o t o r o v Ý c h 

vozidel, exekuce (§ 34'1 ex. ř.), pojištěni smluvní, správa 
prO' vadYI živl!l:ost autodoprav,ní. 

Movitá věc: ,Indni gaJráže jsou věcí movitou Č. 15949. 
Mužští čekatelé viz heslo: s věř eu s tv í fO di n n é. 

Náboženská 'obec židovská viz heslo: o\b e c 'll á b o žen s k á žid o v s k á. 
Nabytí vlastnictví viz též hesla: d,r'ažba v.nuce,uá nemovitosti (§ 156 

ex. ř.), pfevod vlastnFctvL 
nabytí VilastnkÍ'Ví k vydrratŽené nemov,itosti příklepem ve vnucené dražbě 
jest nabytím odvoz'eným Č. 15849. 
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vlastnictvi k vyvlastněnému pozemku se nabývá pravoplatným vyvlast
ňovacím nálezem a zaplacením nebo složením odškodného u soudu; 
význam knihovní poznámky složení odškodného Č. 16205. 
prodal-li bývalý vlastník pozemek v době, kdy byla náhrada za vy
vlastněnou jeho část složena u soudu, nenabSrvá kupitel vlastnictví 
k vyv,lastněné části prodaného pozemku, třebaže vyvlastňovací výměr 
nabyl právní moci tevrve po sjednáni kupní smlouvy Č, 16205. 
věcí svěřenou ve smyslu § 367 obč. zák. jest i ona movitá věc, kterou 
zmocněnec (obchodní zástupce) za peníze zmocnitelem mu svěřene 
koupil jménem zmocnitele a pro něho a s kterou směl po'dle zmocni
telovy vú-le nakládati (dále prodati a odeslati) Č. 16338. 
kdo v dobré víře převedl na sebe za úplatu takto svěřenou věc od 
zmocně'nce, nevěda, že zcizitel neni oprávněn zcizití věc vlastním jmé
nem, :na:bývá vllastnictvi k převedené věci a nejde v takovémto případě 
o bezdůvodné 'obohaceni č. 1633-8. 
:k stavbám ve sm"yslu § 418 obč. zák nepatří sta,vhy, které nemají 
trvalle. zůstati na pozemku (§ 435 ohč. zák.), zejména ony, jež vysta
věl nájemce (pachtý,ř) na dobu, dokud bude trvati nájemní (pachtovní) 
poměr Č. 16518. 
udělením příklepu k věci hlavní (k pozemkům a budovám na nich vy
stavěným), jež sama bez příSlušenství byla předmětem držby a od
hadu, nena'byl vydražitel vlastnictví i k strojovému příslušenství věci 
hlavní Č. 16467. . 
nabyl-Ii vydražitel pravop.Jatným příklepem vlastnictví ke mlSfnu a 
k mlým:skému potoku resp. k jeho koryt,u, ,nabyl i práva ·rybolovu, jež 
měl dlužník jako vlastník' vydražené nemovitosti č. 16588. 

Náhrada nákladu (§ 1042 obč. zák.) viz heslo: n á k'1 a d po d.l e § 1042 o II č. 
zák. 

~ požární viz heslo: p o žár 'll Í II á hra d a. 
- za vyvlastnění viz heslo: v y v I a s t ll' ě,fl í. 

Náhrada škody viz též. hesla: advokát, 'notář, autobus, (odpověd
nost podnikatele autobusové do,pravy), hory, pořad 
,p ,r á v a, pří č i ifi. nás. o u v i s '10 s t, p.ř í s I II Š ll. o s t IP o dle z á k. č. 4/ 
1918 Sb. z. a n., e·lektr. pod,nik. 
pokud jest ulo·žiti zavázanému ·k náhradě zpusobené škody složení náhrady 
u rozvlihujícího soudu č. 15780. 
§ 1293 obč. zák.: ke škodě náleží též útraty sporu, v němž zapůjčiteJ, ža
lovaný vlastníkem zatížené nemovitosti na výmaz zástavnfho práva, pod
lelJ·l Č. 16168. 
§§ 1294, 1295 obč. zák.: .kdo při dražebním ro:ku 'P'řemluvil kou-pěchtivé, 
ahy nedražili, dopouští se bezprávného či.nu, zapověděného dvor. dekr. 
č. 277/183'8 Sb. z. S., a odpovídá za to, oč se jeho jednáním dlJstalo méně 
na nejvyšší podální č. 15780, srov. též 16514. . 
kdo jen spolupůsobí při porušení smlouvy sjedna,né mezi třetími osobamI 
(kdo kupuje věc již jinému prodanou), nedopouští se ještě objektivně bez
práv.ného. činu č. 15959. 
hrubou nedbalost (v pojistném smyslu) nelze spat.ř-ovati v tom, že pojilstnik 
uskladnil na -půdě slámu ve vzdále-nosti 1 m až 1 m 50 cm od komÍ'na a 
kouřového Vedení, ani, v tom, že byl odsouzen pm toto jednání pro pře
stupek podle § 459 tL zák., nebyla-li tím přivoděna !pojistná příhoda Č. 16084. 
jestliže okresní nemocenská pojišťo;vl11a vede k vymožení -náhradních útrat 
podle § 20, odst. 2, zák. Č. 224/1924 ve znění zák.č. 184/1920 Sb. z. a ll. 

exekuce podle vY'konatelných platebních výměrů před jejich :pravoplatností, 
neodpovídá za škodu vzešlou tomu, pruti komu se exekuce vedou t. l6124. 
vzdall-li se poškozený nár-cku na náhradu škody jen proti jednomu ze so
lidárně zavázaných škůdců (tak ře·čené subjektivní osvobození podle § 89~ 
obč. zák.) , nemá to vlivu ani na jeho nárok na náhradu celé škody proti 
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druhému solidárně zavázanému škůdci, a:ni na postižnÍ právo druhého škůdce, 
nahradil-li škodu poškozenému Č. 16570. 
§ 1295, odst. 2, obč. zák.: kdo Ikupuje věc, o níž ví, že již byla prodána 
jinému, jedná pr.oti dobrým mravům a odpovídá kupiteli za škodu, jednal-Ii 
v úmyslu způso·bíti tomuto kupiteli ,škodu č. 15959. 
nejde o šikánu, sleduje-li v}rkon práva zřejmě vlastní prospěch, nikoli po
škození jrného č. 16131. 
§ 1296 obč. zák.: zákonná domněnka tu stanovená neplatí v případech uve
dených v § 1311 obč. zák. č. 16514. 
§§ 1297, 1299 obč. zák.: hrubé porušení -předpisu § 1297 obč. zák. může 
se rovnati pn případě může -býti, záv;až.nější než nepatrné porušení předpisu 
§ 1299 obč. zák. č. 15788. 
podn~katel není odpověden za úra.z poškozeného na svůj věk tělesně i du
ševně normá'lně vyvinutého (dospělého nezleti-Ice), utrpěl-<Ji úraz v provo
zovně, kam byl přístuip zakázán č.itelnými tabulkami. umístěnými u vchodu 
pruv.QZ"Qvny ·č. 16033. 
§§ 1301, 1302 obč. zák.: 7leipředpokládá se, aby bylo jednáno ve spo.leóném 
srozumění, nýb-rž sta6, že zaviněná škoda jest výsledkem neopatrného jed
nání .neb opomin:utí -několika osob č. 16327. 
kdo žaluje na náhradu škody zpŮ"sobe-né podle tvrzen.í .nedbalostí několika 
osab, musí dokázati, že škodný výsledek nastal nedbalostí -každého ze ža
lovaných; důka·zní břímě je v takovémto případě ulehčeno poškozenému 
jen potud, že nemusí dokazovati určitý díl škodného výsledku, který při
padá na· každého z nich č. 16430. 
§ 1304 obč. zák. víz též hesla: II á hra d!1 Š k o d Y § 13-1.1 o lb č. z á k., 
syndikátní odp-ovědnost. 
děleni škody podle § 1304 obč. zák. č. 15788. 
§ 1309 obč. zák.: povinnost dozoru na manželské děti náleží oběma rodi
čům společně a .n~dílně a každý z nich je k doz·oru samostatně !povinen 
a opráviněn tak, že v nepřítomnosti jednoho z nich náleží dozor druhému, 
a není potřebí - nejde-li snad -o nespolehlivost manželky -, aby jí manžel 
dával zvláštní pokyny v příčině dozoru č. 16401. 
o nároku proti nezletilému nedospělému škůdci může býti rozhodnuto 
i tehda, byla-Ii ipo-dáJlla žaJloba zároveň proti dozorčí osobě; uvedený náro:k 
nevzniká teprve tehdy, zůsta,lo-li domáhá,ní se nároku proti dozqrčí osobě 
marné, nýbrž vzniká j.iž činností, z níž škoda vznikJ,a č. 16564. 
§ 1310 obč. zák: jest zásadně p-odminkou odpovědnosti nezleti1ého nedo
spělce zavinění podle § lZ94 obč. zák., zda jest tu takové zavi'J;1ooí, jest 
posouditi podle okolností jednotlivého <připadu č. 16564. 
pokud neodpovídá nedospělec (8Y2.Jetý) druhému nedoSipělci za -škod.u způ
sobenou mu 'fJři manipulování s tupým kapesním nožem č. 16564.' 
§ 1311 obč. zák. viz též hes·lo: odpovědn·ost v'last·n:íka -d·omu 
(§ 1319 obč. zák.). 
kdo provoz.uje neoprávněně lékařství (fušér), odpovídá poškoz.enému za 
škodu, jež jest v pří6nné souvisllosti s neoprávněným zakm·čením; důkaz 
o tom, že tu není příč:inné spojitosti ;ve smyslu § 1311 obč. zák. stíhá 
škůdce, pokud poškozený sám škodu spoluzavi.nil č. 15999. 
§ 1311 obč. zák mění zákonlnou domněnku § 1296 obč. zák. a dtlkazní břímě 
č. 16514 . 
. kdo jedná ,proti dv. dekr. č. 277:;1838 Sb. z. s" ·odpolvídá za škodu knih. 
věřitelům tím vzniklou podle § 1311 obč. zák. č. 16514. 
§ 1313 a) obč. zák.: odpovědnost za zra71·ění -pN provádění manikury; důkaz 
zavinění a příčinné souvislosti č. 15790. 
za kalnc1idáta notářství u něho zaměstnaného odpovídá notář podle § 1313 a) 
obč. zák., nikoli podle § 1315 obč. zák. č. 16220. 
§ 1315 obč. zák.: za nezdatného jest pO;kl<Ídati buď toho, -kdo projevuje 
trvalý nedostatek odhorné (technické) zpúsobiJ.ostl k určité mu ,svě·řené 
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práci po případě nedostatek opravdové vůle vynaložiti. schopnosti; k řád
nému obstarání věci, náležité svědomitosti, stavu věci vyhovující dbalosti 
a pozornosti, aneho toho, kdo _projeví - třebas jen v jediném případě -
takový stupeň hrubého pochybení, jenž svědčí . .0 vědomé nedbalos.ti, bez
starostnosti a -lehkomyslnosti, ač se II něho předpokládá zvýšená bedlivost 
a opatrnost; kdy takov}' ojediněl}' případ provinění má původ v .nezdat
nosti, či v jiných s·kutečnostech, jest posouditi podle povahy jednotlivého 
případu č. 16092. 
majitel traktoru mení odpověden za nezdatnost zaměstnanců majitele vle
čeného vozu č. 16160. 
advokMní solicitátor jest nezdatný, potvrdil~li .při intervenci u. notáře za 
účelem ověření podpisu na dlužním úpise totožnost nepravého dlužníka, 
kterého sám do té doby neznal a jenž mu byl teprve třetí osobou před
staven č. 16168'-
právnická osoba (spotřební společenstvo), užívající při pmvozu podniku 
nákladního auto'mobilu, jest odpovědna za nezdatnost závoz-níka .nákladního 
automobilu č. 16385. 
manžel .neodpovídá zásadně za ne zdatnost manže,lky při V-ýkOl1U d{}zoru 
č. 16401. 
§ 1319 obč. zák.: pokud je ten, kdo svčřil provedení díla odboflníkovi, 
zproštěn :osobní odpovědn{}sti č. 15862. 
od.povědnost drž'jtele pi&koviště za škodu vz-niklou zřícením anebo oddě
lením části pískové stěny; jde o dHo provedené na 'pozemku ve smyslu 
§ 1319 obč. zák., byla-li na pÍskovi,šti písková stěna uměl-e podkopána neho 
stupň-o·vJtě -odkopána č. 16068. . _ ,', 
majitelé domů oc1povídají za iPéči zostřenou se zřením ina! to, že se třetí 
osoby nemohou vůbec nebo jen stěží chrán.iti před hrozícím nebezpečím 
č. 1620l. 
důkazní břímě, že byla vynaložena veškerá nutná péče k odvrácení nebez
pečí, jest na majiteli domu č. 16201. 
zostřenou péčí jest ona péče, kterou lze podle názoru životnÍ'ho sty.ku, podle 
poměrů a stavu věci rozumně od majitelú domů o-čekávati; pokud je tomu 
twk, daJl-<H maj'Ítel dům prohlédnouti příslušnými odbomí<ky č. 16201. 
majitel do-mu- _neodpo-vídá za škodu způsobenou pádem ta-šky se střechy 
při prováděni pok,ryvačských oprav, jestliže' dáv.al střechu v pOSledních 

--letech témH každomčně prohli·žeti za účelem vyšetření, zda je 11utná její 
oprava, a shledané vady dal opravti, jakmile ·bylo možno č. 16519. 
odpolvědnost majitele domu za škodu způsoben.ou pádem konsGly (o'Zdoby 
na domě) a stupeň péče potřebné k odvrácení nebezpečí hrozídho.:vadnou 
konsolou, jde..,li o stacr-ý důtn; předpis § 1319 obč. zák. nevyžaduje, aby 
i nebezpečí hrozící vad 11 o u stavbou, bylo pro majitele domu poz.natelné 
č. 16574. 
§ 1320 obě. zák.: při koupi býka_»ze' stáje« ·přechází býk do chování ,ku
pite:.Jova .převzetím býka ve stáji _ a jest na kupiteli, aby se postaral o po
třehná opatření a dohled na býka č, 15823. 
§ 1323 obč. zák.: dosáhlo-li se tím, ze někdo p_řemluvi1 koupěchtivé, aby 
ne:draž--iH, méně na nejvyšším podátní, jest povinný ,oprávněn se domáhati 
toho ,aby bylo nejvyšší podání doplrněno na výši, jíž hy se dosá1hlo, kdyby 
tu nebylo bez·právního jednání škůdcova Č, 15780. 
§ 1324 obč. zák. viz též heslo: ned-balost nápadná (hrubá). 
pokud se- vyžaduje nápadná ,nedba.Jost -k tomu, aby se pronájemce mohl 
domáhati náhrady za škodu na ušlém zisku, ušlou mu, tím, že nemohl ode
vzdati pronajatou nemovitost jinému nájemci, který ji najal za vyšší ná
jemné· č. 15951. 
§ 1325 obč. zák.: na jakou dobu -lze přisouditi poškozenému ~kovářskému 
učni důchod za ztrátu výdělečné činn-osti č. 15856. 
právní povaha bolestného č. 16516, 
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bolestné je též -náhradou za újmu záležící v tom, že je člověk úrazem při
praven na určitou dobu o své zdraví, že je proto 'nucen ke změně pravi
cjdného způsobu života v horší změnu tím, že je na př. upoután na lože, 
omezen ve volnosti pohybú a pod. a že jeho bytost prodělává k tomu účelu, 
aby překona.la .porušeni zdraví a obnovila p'ředešlý stav, svízeln}' uzdra
vovací proces č. 16516. 
náhradu bolestného lze uložiti i za dobu, po kterou hyl poškozen~< v bez
vědomí Č. 16516. 
§ 1327 obč. zák.: ma'nželu usmrcené manželky ,nepřísluší nárok na náhradu 
škody tím, že se zv~'šily náklady spojené s vedením domácnosti a s vý
chovoQu dětí č. 15994. 
pozů-stalá vdova, jejíž llsmrcen~' manžel byl v době usmrcení sice ještě vý
dčleónč činný, avšak již tak vysokého věku (73Ietý), že jest podle oby
čej-ného běhu věci očekávati v krátké době úplnou ztrátu jeho výdělečné 
způsobilosti, nemá nárok na důchod na její doživotí, nýbrž toliko na dohu, 
po kterou by byl bSfval její manžel podle obecné životní zkušenosti ještě 
k v~ldělku způsobil)' Č. 16542. 
§ 1328 obč. zák.: nMok na odškodné pre svedenie pod sl'ubom manželstva, 
posudzovaný podl'a § 1328 ohč. zák. (§ 506 rak. tr. zák.) premlčaje sa 
V trojroónej premlčacej lehote § 1489 obč. zák. počnúc od odoprenia splnit' 
manželskS' s-1'.úb Č. 15875. 
žena svedená pod slibem manželství nemá nárok na náhradu škody, do
kázal-li žalovaný ve sporu, že důvodně upustil od splnění daného slibu; 
záleží na tom, kdy se žalovaný dovědě! o skuteč.nostech; odůvodňujících 
odepření spJ,nění slibu Č. 16368. 
§ 1330 obč. zák. viz hes·lo: odpověd,nost zaměst:navate.Je. 
odpovědný redaktor a 'vydavatel deníku odpovídá tomu, kdo byl závadným 
projevem uveřejněným v jeho deníku poškozen, a je povinen závadný pro
jev odvolati a odvolání uveřejrl1iiti; nezáleží na tom, zda závadn}' Pl'ojev 
pochází od něho, či od někoho jiného č. 16128. 
a nekalá soutěž: naplňuje-li přestupek podle §§ 114, odst. 3, lit. i), 131 
živn, ř. skutkovou podstatu pO'dle zákona p~oti nekalé soutěži, je promlčení 
nároků postiženého posouditi podle zákona ,proti nekalé soutěži a postižený 
nemůže na újmu druhé strany a pfIOti zásadám právní bezpečnosti .opříti 
takovéto nárOky o p-ředp,is obecnější (!předpisy občanského zákona) 
Č. 16281. 
odpovědnost držitelů pobřežních pozemků: držitelé pobřežních pozemku ne
jsou po,vinni trpěti s o II k r o mým osabám vo.Inou chůzi po břehu svých 
pozemků pw soukromé účely a zdržeti se jaký·c:h:koli opatření :menmžňu
jících řečeným osobám vstup na pobřež'lú pozemek č. 16433. 
soukromé osoby nemohou s úspěchem opírati nárok na náhradu šk-ody '0 to, 
že vlastník ohradH svůj soukromý pozemek až rk V'odnímu toku řeky, tře
baže spráy;ní úřad nařídil držiteli pobřežního pozemku, aby uv.olnil průchod 
p-odél říčního břehu pro poříč·ní d o z 'O r č í o r g á TI Y Č. 16433. 
odpovědnost advokátů viz heslo: a d v oik á t (o d p·o věd n o s t a d v o
kát ů). 
odpovědÍJ.ost advokátních koncipientů viz heslo: a d v o kát n í k·o n c i
pient. 
odpovědnost podnikatele autobusové dopravy viz heslo: a u t o b II s. 
chodník: majitelé domů v obcích země České jsou povin:ni udržovati chod
nik, který nebyl obcí převzat (§ 92, odst. 1, stav. ř. č. 5/1899 z. z. pro 
čechy), v dohrém a schúd:ném stavu Č. 16003. . 
notářů viz heslo: notář. 
odpově'd'nost obce, obecního starosty viz heslo: ob e c. 
odpovědnOst poručníka viz heslo: syn d i kát n í od p o věd n o s t. 
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Gdpověduost pnmare: primář necdpovídá za podřízeného (sekundárního) 
lékaře, který provedl bez jeho vědomí a proti jeho všeobecnému zákazu 
ozáření pacienta roentgenem Č. 16185. 
odpovědnost provozovatele lázní: lázeúskému hostu nepřísluší nárok na ·ná
hradu škody, manipuloval-li svémocně s ventily lázeňského zařízení a byl-i! 
proto opařen horkou párou č. 15915. 
při honu: řídící honu, který střelce vyzval a určil jim střelecká stanoviště, 
odpovídá za škodu, kterou způsobil host střelbou, neposta,ral-li se, aby se 
střelby nezúčastnily osoby nez,působilé k řádnému v},konu takového hom! 
(:léče), jakmile zvědělo jejich účasti Č. 16474. 
odpovědnost stavitele a stavebního polira viz hesIo: s t a v i tel. 
odpovědnost státu viz heslo: stá t. 
odpovědnost šoféra a závozníka: za škodu n3,'staloLl v}'buchem benzinu do
pravovaného, jako zásoba (reserva) pro jízdu s motorOV}'ffi vozidlem ve 
skleněné nádobě (demijo:nu), nebylo-Ii vetřeno předpisů ministerského na
řízení č. 12/1901 ř. z. a vybuchl-li benzin na místě, kam jej záv.Qzník uložil 
pro další potřebu Č. 16385. 
odpovědnost učitele viz hesla: shora § 1309 ob Č. zák. a po řad p r á v a. 
odpovědnost veřejné obchodní společnosti: veřejná obchodní spole6nost jest 
zásadně odpovědna za škodu způ,so:benou trestnými činy, jichž se dopustili 
jménem společnosti veřejný spo.Ječník nebo úředník oprávněný za společ-nost 
jednati Č. 16596. 
odpovědnost vlastníka domu: vlastnik domu ležícího v obvodu přikázaném 
kominickému mistro;yi k vymetání komínů odpovídá za škodu záležející 
v tom, že mistru ušlo vymetá,ní komínu, nedovolil-li mu vymetati komíny, 
ač se Je tomu komin. mistr nalbidl Č. 15779. 
odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance: náhrada škody na ušlém ne
mocenském a na ušlé podpoře v nezaměstnanosti z důvDdu, že zaměstna
vate.l zaměstnOinci nedovolil, aby se .odborově organisoval č. 15802. 
odpovědnost zaměstnavate1le za škodu, učinil-li na svého zaměstnance vě
domě nesprávné trestní oznámení nebo takové, o němž při náležité pozo'r
nosti mohl seznati, že se ojpITá o okolnosti, jež nemohou míti kladný vý
sledek trestního stíhání č. 15835. 
zaměstnanec jest oprávněn se domáhati ·na bývalém zaměstnavateli náhrady 
škody z toho důvodu, že nemohl nalézti místo proto, že byl dán -na t. řeč. 
»černý index« z popudu nebo s vědomím a souhlasem zaměstnavatelovým 
Č. 15835. 
třebaže byLo zaměstnancovo p:ropuštění uznáno nálezem rozhodčí komise 
závodnfho vý:born, vydanýrri podle § 3, písm. g), zák. Č. 33Q/1921 Sb. z. 
a n. za nespravedlivou příkrost) jest zaměstnanec, domáhající se na zaměst
navateli náhrady škody vz'niklé mu z tohoto propuštění, povi:n.en uvésti sku
tečnosti jeho má-rok odůvodňující (§ 1295, odst. 2, o:bč. zák); nestačí, že 
se v žalobě dovolával uvedeného nálezu rozhodčí ,k'Omise ·č. 16069. 
odpovědnost zam.ěsrnavatele za úraz kočího Č. 16120. 
,k nářadí ve smyslu § 1157 obč. zák. patří i postroje k zapřažení ko:ni 
Č. 16120. 
je-li poškození kočího v příčinné souvislosti s v.adným stavem koňského 
postroje, odpovídá zaměstnavatel za škodu kočí-mu z toho vzniklou; za
městnanci samému nelze .přičítati spoluvinu proto) že neupozornil zaměst
navatele na vadnost pracoQvního 'nářadí Č. 16120. 
meze povinnosti zaměstnavatelovy ochranné péče podle § 1157 obč. zák. 
Č. 16452. 
stačí, že se zaměstnavatel postaralo nutná nehranná zařízení a podle jejich 
povahy je učinil zaměstnancům přístupnými; nemusí zaměstnance upozor
ňovati v každém jednotlivém případě, 3,'by .achranných zařízení upotřebIl 
Č. 16452. 
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administrativní a obchodní vedoucí s.pot-řebního společenstva (konsu mu) ne
odpovídá za to, že bylo opominuto postarati se o bezpečnou dopravu re
servniho benzinu, nenáleželo-li to k jeho služebním povinnostem, ani za to, 
že přijal do služeb konsumního družstva neopatrného šoféra a ZávoZioíka, 
nebyla-li mu před tím jejich rneopaŤmost známa; jeho zavinění nelze spa
třovati ani v tom, že uvedené osoby nepoučil o zacházení s benzinem 
č. 16385. 
zaměs~navatel, kter}' dal zaměstnanci zvláštní příkaz k nebezpečné jízdě mo
torovým vozidlem, ježto byla jízda po náledí spojena se zvlášť zvýšeným 
nebezpečím, přes varování řidiče vozidla a zdráhání se zaměstnance, odpo
vídá zaměstnanci podle § 1014 obL zák. za škodu, která jej ,postihla při 
automobilové' nehodě nastalé smykem po náledí č. 16418. 
odpovědnost závodního a důlníhO dozorce viz heslo: hor y. 
odpovědnost za zranění při manikuře viz heslo: n á hra ,d a š k o d y 
§ 1313 a) obč. zák. 
odpovědnost za 'provOz železnice (dráhy) (zák. -č" 27/1869 ř. z.): není pří
hodou v železniční dopravě pouze to, že betonová deska vodního jeřábu 
o ,několik centimetrů vyčnívala nad povrch 'nástupiště č. 16270. 

Náhrada útrat viz heslo: ú tra ty. 
Nájem viz hesla: s m I ou van á je m n í, och ran a !fl. á j e m c ů, v Ý p o v č ď, 

Vyklizení. ' 
Náklad podle § 1041 obč. zák. viz heslo: pro' -nI ,1 č e.n í. 

podle § 1042 obč. zák.: spor proti nemanželskému otci o náhradu nákladů 
vynaložených -třetí osobou (matkou) na výživu jehlO dítěte není věcí 
prá'zdnin-ovou č. ,15750. 
prav,oplatný rozsudek zamítající žalobu o uznání otcovství .působí i ve 
sporu o náhradu ná:kla!dů vynalo.žených třetí osobou na nemanželské 
dítě č. 15972. 
náJhradní nárok za vynaloženou výživu se promlčuje v' třicetilleté obecné 
lhůtě promlčecí č. 16072. 
proti řečenému nároku může žalovaný namítati všechny změny v ma
jetkových poměrech, jež měly vliv na ro.zsah jeho vyživovací povin
nosti, zejména i to, že nebyl vůbec s to plniti pro ztrátu výdělečné 
způsobi.J.osti výživ,né mu ulo-žené č. 16072. v' o 

manželce která učinila náklady na své lé,čenÍ z vlastních prostredku, 
přísluší 'pmti mrunželo-vi nárok na náhradu nákladu úměrného stavu, 
jmění a příjmftm manželovým; nezáleží na tom, že manželka byla již 
před sňatkem nemocn'a a že IQ tom věděla č. 16287. 
pozbylo-li odbytné, složené _před válkou nemanželským otcem, pro 
změnu hospodářských poměrů svého účelu, takže již nemohlo stačiti 
k úhradě nákladů na vý'chovu a výživu, nevylučuje slo'žení, odbyfuého~ 
aby se ten, kdo opatřoval výživu a výchovu dítěte, domahal' na otCI 
náhrady, když částka odbytného nebyla vyčerpánH, nýbrž vydána po 
nabytí zletilosti nemanželskému diJtěti č. 16359. 
pro nárok třetí ,osoby na náhradu nákladťt nemzhnduj.e, že zák?nn,Ý 
zástupce nezletilcův nezakročil proti ,nemanželskému otel o placenI vy
živnéhD č. 16359. 

Náklady nzení viz heslo: útraty. 
Ná1lŮtka nedostatku legitimace ke sporu viz heslo: op.r á vně.ll i ke 5 por u. 

kompensace viz heslo: z a p 'o čte 'll í. 
nedovolené úmluvy viz heslo: vyrovnání § 55 vyr. ř. 
nepřípustnosti pořadu práva viz heslo: pař a d p r á v a. 
promlčení viz heslo: pro mlč e <ll í. , 
rozepře rozsouzené a zahájené viz hesla: r o z e pře r o z s o u z e n a, z a
háj e n á. 
započtení viz _ heslo: z a poč ten í. 

l"Jámitky viz heslo: od had. 
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- proti vymáhanému nároku viz heslo: ž a lob a pod I e § 35 e x. ř. 
- proti směnečnému platebrumu příkazu viz heslo: směn k a (ř í z e ní). 
- proti výpovědi viz heslo: výpověď. 

Náprava nedostatku procesní způsobilosti viz heslo: z p Ů s o bilo s t k e s por ll. 
Národní banka českosl~:)Venská viz hesla: de v i s o v é pře d p i s Y, ex e k u ce. 

- - rumunská VIZ heslo: devisové předpisy. 
Narovnání viz hesla: dědická dohoda, smír. 

- nucené viz heslo: k o n k u r s. 
Nářadí viz hesla: '11 á hra d a š k o d y (odpovědnost zaměstnavatele), ex e k II C e 

(§ 251 ex. ř.). 
Následnú prémie viz heslo: p o i i š t ční s m lu v n í. 
Nastoupení dědictví viz hesla: děd i c, P o z ů s t a I o s 1. 
Nástupnictvi viz theslo: s u b s t i t u c e f i d e i k o m i sár n í. 
Naturální byty viz heslo: daň č in ž o v n í. 
Navrácení v předešlý stav viz heslo: n á h.r a d a š k o d y §-§ 1323, 1325 D,b č. 

z á k. ~ 

Návrh exekuční viz heslo: ex e 'k II C e (§ 54 e x~. ř.). 
mezitínmí určovací viz heslo: u r č o v a cín á vrh -ll e z i tím.fl í. 

- odvolací, dovolací viz hesla: d o v o ,I á n í, o -d vol á n í. 
- rekursní vi'Z heslo: stí ž fl o s t. 
- žalobni viz heslo: ž a lob a. 

Názor právní viz hes-lo: ad v ok á t (o d P o v ě d-n o s t). 
Nedbalost nápadná (hrubá) viz též hesla: -n á hra d a š k o d y, ;p o j i š t ě fl Í 

smluvní, sm,louva náje,mní. 
,nápadná (hrUbá) nedbalost jest ,neObyčejné zanedbání nutné pÍ'le a opa
tmosti, jíž se dopouští jen člověk zvlášť neopatmý nebo lehkomyslný, 
který nedbá ani toho stupně opatrnosti, jeh,ož jsou schopni i lidé méně 
způ'Sobi1í než čIověk prostředních schop:ností č. 15951. 

Nedílné plnění viz hesl,a: ln á hra d a š k o d y, smě n k a, s o l.i d á r II o s t z á-
vazku, výměnek . 

Nedtlné společenství v rozepři viz heslo: s 'p o leč e n s tví v r o z e p .ř i. 
Nedoplatky daňové viz .heslo: dražiba vnucená nemovitosti (§ 216 č. 2 

ex. ř.), správa vnucená. 
Nedospělec viz hesla: !náh,rada škody, nesvéprávný. 
Nedostatek oprávnění (legitimace) k e s por u, k 0'P r a v n é m u 'p r o s tře d k u 

viz hesla: oprávnění ke sporu, k opravnému prostředku. 
- plné moci viz hes,lo: pln á moc. 
- procesní způsobilosti viz heslo: z p ů s o b i I o s t k e s.p o r u. 
...:.... zastoupení viz hes:l'o: zmat·ečnost podle §§ 7,477 č. 5 c. ř. s. 

Nedovolená výho-da viz heslo: vy r o v n á"ll í § 55 vyr. ,ř. 
Negatorní žaloba viz heslo: ž a lob a z á p ů r č í (§ 523 olb.č. zák.). 
Nejvyšší podání viz heslo: dra ž b a v -n u c e ,n á n e m o v i t o s t i. 

- soud viz heslo: sen á t pro řeš e n í k o' m.p e ten ční c h k o n f 1 i ok t ťt. 
Nekalá soutěž viz heslo: s o u těž 10 e k a I á. 
Nemanželské dítě viz ,hesla: matk,a, otec nemanželský, výživné dí

tě t e fl e man žel s k é h o, vy ž i v o v a c í z á k ,o n. 
Nemocenská pojišťovna okresni viz hesla: lé'kárny, pojištění sociá'lni, 

z a m ě s -t -ll a n c i o k r e s. n e moc. poj i š ť o velO. 
Nemocenské viz hesla: bratrské pokladny, exekuce ,na platy. 
Nemocnice: viz téf heslo: n á hra d a š k c d y. 

všeobecné veřejné nemocnice v čechách jsou samostatnými právnickými 
osobami; lékaři v nich ustanovení jsou zaměst'nanci těohto právnkkých 
osob a nikoli veřej-no právní korporace, vedoucí vrah.ní spcr-ávu nemocnice 
č. 16185. 
primář neodpovídá za podřízeného (sekundárního) lékaře, který provedl 
bez jeho vědomí a proti jeho všeobecnému zátkazu ozáření pacie·nta roent
genem č. 161,135. 
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Nemož?~sty.phtě~ ,viz _ hes~la: a,k c i e, a II t o b II 5, poj i. š t ě II í s m I II V II í. 
NemOVtta Ci movlta vec VIZ hesla: příslušenství, stavba na cizím po

zem k u. 
Nemra~ost s.mlo~yy viz heslo: neplat-nost smlouvy (§ 879 obč. zák.). 
Nepatrne věCi: pnpustnost dovoláni do změňujícího rO'lsudku odvolacího soudu 

v. částc~ př~',:ršující, 30.0 Kč, ale ,nepřevyšující 500 Kč, bylo-li dovolání po
~ano pred ucmnostI zak. č. 251/1934 S-b. z. a n.) před 1. 'lednem 1935) 
c. 15931. 

Neplatnost knihovního zápisu viz heslo: k '11 i h a p o z e Ol k o v á. 
Neplatnost manželství: manželství uzavřené s osobou, která s lékařského hlediska 

trpí v dob.ě sňatku nevyléčitelnou schizofrenií (dementia pracox), ne lze 
odporovat! pro neplatnost, není-li -dokázáno, že účinek uvedené dušel;nÍ 
~hOf9by byl ta!kového stupně, ie hyla před sňatkem nebo při sňatku 
uplne zbavena rozumu (§ 48 obč. zák) č. 16329. 

smíru viz heslo: smí 'f. 

(nemravnost, nicotnost) smlOUvy: viz též hesla: a d v o kát (v n u cen á 
zast'upnvání), akcie, deviso'vé předpis}', diferenční 
nbc?'ody, doba :pra,covní osmihodinová, domovníci, 
d:- ~ z b, a v ll' u cen á ,n e 'll o v i t o s tj, poj i š t ě ní pe TI s i in í, s 0-

claJnl, sml,oliva služeb'ní, zaměstln'anci zubní techll 
k~nces~ ,. 
podle § 86 poplat. zák. č. 50/1850 'ř. z. jest p:rávně neúčinnou jen 
~isti-na zřízená za účelem zkrácení poplatků, nikoli však i smlouva jež 
lest základem této Hstiny č. 16122. ' 
.p 1 a t.u ,o s t zápůjčky, poS!kytnuté úvč-mím společe-nstvem (spohtelním 
a záloženským spolkem) nečlenovi před účinností 'Vlád. nař. č" 169/ 
1933 Sb. z. a n., nebylo-li o :ní do dne účInnosti řeč. nařízení (14. srpna 
1933) pravop'iatně rozhodnuto č. IS9B5. . 
sLužehní smlo'llva, již byl učitel israeIitSlkého ('židovského) náboženství, 
kantor a archivář ustanoven deHnitivním z,řízencem náboženské obce 
židovské »!pod odkládalCÍ výminkou, že nabude českoslorvens'kého 'stát
ního občanstvf« jest od .původu ,n -i c o t'll á č. 15961. 
nep'htno'Sti úmluvy podl'a § 5 zák. č. 314/1920 Sb. z. a ,no II e vší m a 
si súd z úradnej <povinno:sti; tejto mÓ'že sa dovolávat' len. d,lžník 
Č. 15977. 
l]Jo~ud nejde o smlouvu, kte.rá Se nepří-čí ani předpisům o pokournictvÍ, 
a,nt dobrým mravům, pověřil-Ii dluž·ník majitéle kome'rční kance.láře 
provedením u soudu z.ahájeného vyrory,nání č. 16097. 
pouhá dohoda manželů o tom, že dají 'Souhlas k rozvodu a rozluce 
manželství bez viny kteréhokoliv z nich pro ne 'P řek o'n a t e I -ll Ý 
o d'P o r a že se zMoveň mwnžel -zaváže vylkona:telným notářským Slpi
'Sem platiti až do svého úmrtí manželce urf'čité výživné do její-ho 'pro
vdání, nev-říčí se dobrým mravům č. 16186. 
nie je v rozpore s dobrými mravmi dohoda, ktorou sa ná;jomnílk mlyna, 
za protihodnotu zaviwzal vóči majitel'ovi 1ného mlyna, že ná'jO'mnrtÍ 
smluvu po uplynutí nájomnej doby nepredľži č. 16269. 
prodej nelho pronájem nezastavěného pozemku, patřícího stavebnímu a 
bytovému družstvu, ať členům, nebo, ,neNenam, neni n.ic-otný č. 16481. 
.příčí se dvorskému dekretu č. 277/1838 Sb. z. s. dohoda s,jednaná mezi 
knihovním věřitelem a tím, kdo zamýšlí koulPiti nemovitost v exekuční 
dražbě, že bude podávati wž do určité smluvené ,čás'rky, a vydraží .. U 
nemo'Vitost za nižší než za smluvenou ,částku, že zaplatí k-ni'hovnímu 
věřiteli jeho pohledávku zajištěn.ou na vydražené nemovitosti ze svého, 
naproti tomu že se knihovní véřitel zdrží pOdávální do smtuvené částky 
č. 16514. 
úmluva, kterou si zapůj-čiteI vyminH požadovati na místě peně!žitých 
úrokú za poskytnutou zápůj-čku naturální dávky (s.lužebnost bytu, po .. 
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sluhu a stravu), činí celou smlouvu o zápůjČlku nkounou, kdyby j-inak 
bez dotčené úmluvy k zápujčce nebylo došlo č. 16515. 
byl-li jeden smluvce uveden podvodnou ústní přípovčdí zástupce dru
hého smluvce v omyl co do pohnutky, z níž se ro-zhodl pro sjednání 
smlouvy, p.říČí se dobrým mravům námitka dohody, že odchyIky od 
písemného ujednání, i kdyby byly se zástupcem ujednány, nejsou bez 
písemného potvrzení závazné Č. 16587. 
§ 879 Č. 2 obč. zák.: úmluva, kterou zákonný dědic za sporu, v němž 
byl žalován o -uznání platnosti závětí, postoupil svému právnímu zá
stupci, zastupujícímu jej v řečeném sporu, část zákonného dědic:kého 
podBu číselně určitou, jest podle § 879, odst. 2 Č. 2 obč. zák. ,nicotná 
Č. 16067. 
§ 879 Č. 4: jestliže se ,komitent ilIfčité banky následkem oznámení za
městna:nce banky (ředitele fiHáťky) o tom, j-aké klroky proti komiten
tovi hodlá banka učiniti a na základě slibu, že ,komitenta VYlProstí 
z rukou bamky tak, že bude ony kroky oddalovati, až nalez'ne ,bamkovní 
úvěr II jiné banky, zavá'za,l k tomu, že bude zaměstnance toho 'Ha jehO 
žá:do-st podporovati po 10 let částkou 4.000 Kč měsíčně, jde o nep'latný 
závazek, Zlnamenaly-li za-m)'šlené :'i<Jmky ,banky z,ničení komitentova ob
ohodu Č. 15857. 

Nepořádný život viz hesla: r o z vod, r o z lu k a. 
Nepominutelný dědic viz hesla·: dí Ip o v i 11 n ý, ne sp o r'll' é ,ř í z e n í ('§§ 6, 37), 

žaloba' podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. 
Nepřihlášení k pojištění viz hestw: poj' í š t ě!TI í P e '11 s i i n í, s o c i á '111 i, s t a

robní. 
Nepřípustnost opravnéhO prostředku vh heslo: stí ž 'n o s t. 

. Nepřipusínost dovolání, odvolání viz hesla, d o vol á n í, o d vol á 11 í. 
exekuce viz heslo: exekuce (§ 39 ex. ř.), ž;>loba podle §§ 35, 37 
ex. ř. 

- novot viz he'slo: n o v oty. 
~ pořadu práva viz heslo: po řad ;p r á va. 
- rekursu viz hesla: stiž n o st, zem ě d ě'isk é vy ro vn á n L 

Nepříslušnost viz heslo: pří s ,I -ll š 11 o- s t. 
Neroz1učné společenstvi v rozepři viz hesla.: děd i c. 
Nesporné řízeni (zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.) viz též hesla: di t ě, od had, 

o p r á vně ill' í k r e' k u ,r s u, p Ů' řad p -f á v a, p o z ů -s tal o s t, rej st ř, i k 
oh c hod ll: í, v Ý ž i v n é. 
předpiSY §§ 41 a 42 j. u. platí i pro obor řízení .nesporného; nejvyšší soud 
může užiti předpisů §§ 41 a 42 j. -n., třehaže p.ro jejkh porušení nebylo 
usnesení v o-dpo-r vza-té napadeno Č. 16024. 
vliv výroku o rO\lluce manželstv.í v nes IP o r >n é m řízení na jH z'3JháielOé 
řízení sp o r n é o- žalobě na rozluku téhož m3Jnžel'ství č. 16313. 
byla..Jli z'a SiJ)orného ·řízenÍ o žalO'bě na :rozluku manželství pravo:platně vy
slovena rozluka v ,nespoMém řízení podle § 17 11"00zl. zák. z viny ž'a>lující!ho 
manžela na podkladě rozsudku vydatného v dřívějším ifo.zvodovérn sporu, 
lze dá'le jednati 'a r:G'Zhodnouti ve sporrném 'řízení o- otázce v i rn'y manželčiny 
na T00luce č. 16313. 
rozhodovat' o- sťa:žnosti proti usneseniu okresnooo súdu o zaplatení rp-óži,oky, 
poskytnutej sú-dom za., skotských peňazí :ním spra:vovanýoh, neprislúcha súdu 
druhej stolice, a'le dozor či emu orgánu J u s t i ,č II e i spr á y Y č. 16353. 
§§ 6, 37: ami odkazcyvník, a.'l1i 'neporni'llu-tel>ný dědk nejsou oprávněni k re
kursu proti opatřením soudu za pozůstalostního ,řízení, .nejsou-li pří m o 
ve svých právech dotčeni č. 16065. 
veřejná obchodní spoleÓI1ost, jejímž společníkem hyl zŮlstaviteJ, není účast
nicí pozůstaiostního úzení, jde-li -o otázku, zda má vůbec býti zřízen sou
pis. :pozústalos1lního jmění, a má-li se proto postupovaH podle § 106, odst. 2, 
nesp. pat. Č. 16236. 

CJvilnf rOzhodnuti XIX. 114 
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dokud určitá osoba nepodala dědickou púhlášku, nem ucastmcl pozusta
lostního řízení a není oprávněna k rekursu proti rozhodnutím soudu č. 16392. 
osvojencovi potomci, narození po ujednání smlouvy o osvojení, jsou účast
níky řízení o z-rušenÍ p.rávniho poměru založeného osvojením a nutno k je
jich zastupování, jsou-Ii nesvéprávní, podle § 271 obč. zák usta.noviti v ří
zení tom orpatrovn~ka č. 16411. 
v)1Ikona'vatel poslední vůle má v mezích vytčených v § 816 obč. zák. právní 
postaveni účastní-ka pozůstalostniho řízení, zejména při soupisu pozůstalosti, 
a jest oprávněn k návrhům a k oprav,ným prostředkům v příčině postupu 
při soupisu č. 16583. 

§ 17: stačí, je-'li z obsahu oprav.ného prostředku zřejmé, že čelí proti soud
nímu roz<hodnutí; vyplývá-li však ze smyslu podání souhlas s rozhodnutim 
soudu, 'není 'soud oprávněn Ipostupem podle § 17 řeč. zák. zrně-niti smysl 
podwni v 'Pravý opak č. 16426. 

§ 23 zák.: prekluse důkazů není v ,nesporném řízení možná č. 15910. 
§ 25: nedóšlo-li v -nes-por·ném řízení k odkázání předurčující otáztky na řízeni 
spo-rné nebo správní, platí o přerušení řízení nespomého obdobně předpis 
§ 192, odst. 2, c. ř. s. č. 16333. 
§ 32 zák.: není přerušením předpisu § 32 zák. č. 100/1931 Sb. z. a n., 
uušil-li nesporný soudce poukaz, aby složené peníze byly vydány věřiteli, 
na 'Odpor s}ožitele vznesený ještě před vydáním peněz a právní moci poukazu 
č. 15886. 
§ 34 zák.: v 'nesporném (pozůstalost-ním) řízeni mají třetí osohy, majici 
v držbě předměty, které jsou pro věc nes.!--1.rného řízení ne-bo osobu na ni 
z čas'vn.ěnou v určitém vztahu, edj,6ní povinnost za účelem provedení dů
kazu č. 15789. 
§ 35 zák.: zákon č. 100/1931 Sb. z. a n. dopouští jen jediný rekurs; do
datek k němu jest odmítnouti č. 15776. 
i v řízení nespo.r.ném .lze odložený rekurs podati samostatně, nelze-Ii Již 
vydati další rozhodnutí, j'emuž Iby bylo 1TI10žno' odpoJ";ovati č. 15789. 
§ 36 Č. 4: osoba p.odavši opoizdený a-ekurz :proti usneseniu, ktorým bola 
pre marnotratnost' daná v o:pat.rov,níctvo, nemóže sa odvolávat' na § 36, 
odst. 4, nespol1ného pokračovania č. 16438. 
§ 41, písm. e): tyká se i rozsudků Č. 16266. 
pravopilatný rozsudek, zamítajíd ž'~labu o rozluku manželstvÍ, má v řize,ní 
o náv:rhu na přeměnu rozvodu v rozluku podle § 17 zák rozL č. 320/1919 
Sb. z. a n. význam věci už platně rozhodnuté Č. 16266. 
§ 41, písm. f): nerbyl-li v 'řizení o zrušení smlouvy o osvojení ustanoven 
nesvéprávným 'Osvojencovým potomkům opatif'o-vnik (§ 271 olbč. zák.), a by
'lo-li zrušení řečené smloU'vy vzato na vědomí, je řízení zmatečné Č. 16411. 
jest zmatečností, jestliže zmocněnec přihlášeného dědice .. oprávněný k jeho 
zarstupO'vání jen na základě všeů'becné plné mnci, vykonali za zmocnitele 
jednání, jež vyžadují zvláštní 'Plné mod podle § 1008 obč. zák., jako na př. 
uzav,řel-li dědic-kou dohodu odchylující se od poslední vúle zůstavitelovy 
a místopřísežné seznání jm.éní Č. 164-60. 
§ 41, písm. g): je zmatoónost'ou, ked' 'poručenský súd vo veci ll'miestenia 
manželského dieťaťa rozhodol bez vypočutia rodi,čov diefaťa č. 16447. 
§ 41, písm. h): zma'tečnost usnesení, jímž pozůstalostní soud odkázal jednoho 
z účastníků pozůstalostrního řízení, z nichž žádný dosud nepodal dědické 
přihlášky, na pořad práva, wby dokálZ3J1 svoje dědické práv'Ů, bez udáni 
koho, a oč má žalovati Č. 16357. 
§ 46, odst 2, zák.: Jde o nezákonnost, 'IlebyJ-H dllkaz znalecký proveden 
pro preklusi (pro nesložení zálohy vča's) Č. 15910. 
není nezákonností, měl-li rekursní soud souhlasně se soudem prvé stolice 
za to, že není dovoleno ·roZlloučiti manželstvÍ rakouských státnfch občani\ 
řím. kat. náboženství Č. 15934. 
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. , ' ' §§ 11 zák č. 58/1906 ř. z. o společnostech s 1'. o., že 
VY.kl~d ,u~~~~~e~~štěp'néilO zá~odu společnosti s r. o. přísluší soudu závodu 
p~~~y em'h tom směru že tento soud jest oprávněn l'kol1mati podle §, 1 ~ 
~eč~ ~~~ jO z~kŮ'nnost op~vědi odštěpného závodu a jejích pří.lo<h, nezaklada 

nezákonnosti č. 15998. "1 l' 'stalostni 
ne,ni nezákonností ani zřejmým ro.zp01~~m,~e ~plSY'vZ!ll00~t-l pozu, ,_ 

d bez odnoru pozůstalosti - pnhlase.neho dedlce, lemuz sprava .po 
sou - 'e· d . '·l'h o. orli' 16065 zůstalosti nebyla ještě svěřena, k ve em ur~l :. o :""p c. , : 
'de 'en o nesprávné právní posouzení, bylo-ll '~nzn,:no ,re;~urs~l p,rayo tom~, 
kom1u pozůstalostní soud uložil sestavení a predlozem l1cetm zaver:ky (bl-

~aej:~~) oČp~:~~:jící usnesení rekursního sO-udu, odmítl-li relmrsnÍ ~9ud r~v.~h 
n~ projednání pozůsta.I.osti i ,dědhiCk~U yPI ři'h.I~k~ep'~~lf~~los;:teÚ~::~~í~:a ~zoe~~ 

, nění k rekursu i ;k na'V-r Itl lez o Jej ' h dl 
oprav6 37· 'k ' 100/1931 Sb 'z a n.) kdežto soud prvé stolice mz o 
(§§ a· za c.. .. , . I ,. I' sl k pro 
o uvedených n~vrzích zamítavě, protože ne~Z'llava svou pns usno .. -

1~~n:~f~~~~~~Wsl~p~~i~~i~I~5so~~~Plf~Všť~~l~?~'hadni ceny ~řigěle~~~h 
po.zemků výslech~m znalců zjistiti vliv zákonneho za~azu zei,zem ~o d -
hIasu státního pozemkového úřadu a jin.ých, OmeZflll1 vllas~1JI~a z , llVO u 

'·de"lu (~ 37 dotčeného zákona) na Jdlhad'll1 cenu .pozemku c. 1632,2. 
pn . s . ,. . (§ 46 

Nesprávné právní posouzení 'Viz heslo: rl o y 0..] á n i, ,fl es.p o r ne r I ze ni, 
odsl 2 zwk č 100;193,1 Sb .. z. a n.). . ob. 

Nesvépráv~,ý ''VlZ h·esl~: os,vojení, zbavení svéprávnosti, zpuso 1-

:lost ke sporu. ~, d 
Neúčinnost ~hodčího 'výroku viz h,esl?: .r o z h o, d ~ 1 S o II . 

Neúplnost řízení viz hesla: d o vol a II1 1, o d 'Vol a "n \ 
Neurčitost rozsudku viz heslo: ex e ~ li ce, <,,§, 7, ex. i.). 

-:- žalOby viz heslo: žal ?'~ a v (Z~-101Jnl za:~os~). 
Nevlastní syn viz hesl'Ů: p o II S ten 1 pen s 1 J ·n I. v, ' k o 

'NevČ3:Sno-st prodeje (§ 830 ohč. zák.) viz heslo: spolecenstvJ stat u. 

Nevděk hrubý viz heslo: dar. Y) kl d r hr a-
Nezabavitelnost viz hesla: exe'kuce (§§ 251, 290 ex. r., po' a fl) 

t<ské. . S.b ).~ he I· nesporné Nezákonnost (§ 46, odst. 2, zák Č. 100/1931 . z. a n. VIL. s O. " 

~ i~ e,~ \úlev ), ("I n č 251/1935 a č. 77/1936 Sb. z. a n.): podle před-
Nezatnes ,ani. d ;t i 25i/19:ú; a č. 77/1936 Sb. z. a n. nelze odložili v~kon vy

f~~'~,v::~ ;p~í~:hY' uložené neza:městnanému ,dlužníkovi podle § 70, odst. 3, 

~on:k. ř. ~. 19:2t:·2 v'lád.· nař. Č. 251/1935 Sb. z. a ,n. v r~z~o~~je posled~í 
podle .f.t '. Yed.'~ z doby kdy byla samostatná vydelecna c'mnost dluz
~~:: j~rt~ ~~ro:~zována, ,~iko1iv pravopla,tn~r předpis za dobu, kdy byla 
uvedená činnost dluž,nÍ:kem ještě provoz-ovana, C., 1?O~3 .. Y' . 
z toho že osobě, která se 'Vzdala samos!atne v~deJec.ne cmnosttk ... bYl~ ... ~~ 
dobu potom nás'ledující předepsán.a dan Y' z duc~odu 1?..:900 . . ,C, Jes, e 

I e ve má takovy· příjem, který by staol na slusnou VyzlvU JeJI a osob, nep yn , z k ."., 16083 
které ,proti ní maJ'í zákonný ná!ol" ,na,.vyz!yu c. . .. . 

h '. . I s du ktery není po té strance poso-uzení »hospodářskýc ,pomeru« pns USi ou " 
vázán názorem jiného úřadu č. 16275. I' d f 
za rnemovitou věc ve smyslu vl. nWŤ. č. 251/1935 Sb. z. a.n. nelze . .pok ~ a} 
dum v němž jsou mimo dva byty obý:y,ané d'll1žníkem a Jeho ,rodiTIou, ctyn 
dalš{ byty pronajaté nájemníkům č. 16224. Y' • y Yb 

dl I·d 'r' 77/1936 Sb. z. a n. nelze o-dlozlŤl opetnou draz u - po' e va. na. c. 

~. e~~}l~ČLním říe:ení odloženém podle § 9 vlád. nař. č. 77/1936 lze pokra
covati zejména za p.ředpokladů vytčených v § 7 ře-č. vlád. nař. č. 16133. 

114-
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nezaměst,na;nými ve smyslu § 12, odst. 1, řeč. vlád. nař. jsou za ostatnicil 
předpo,kladů tam vytčených též osoby, jejichž příjmy se neztenčily důsled
kem hospodářské krise, tedy i když také před hospodářskou krisi mě,li za
městnání stejně omezené nebo stejně střídavé, iako mají za hospodářské 
krise, nebo jejichž příjmy již .dříve nestačily r.a sh.išnou výživu jejich a os')b, 
které 'Proti ,nim mají zákonný námk na výživu Č. 16558. 
nezaměstnaným ve smyslu § 12, odst. 2, vl. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a a. 
není, kdo se vskutku nevz·da! své výdělečné činnosti, nSnhrž dále koná práce 
patřící do oboru jeho dosavadní činnosti, třebas jen občas a pří!ežitost>ně; 
nerozhoduje, zda má z nich :příjem větší či menší Č. 16272. 
nezaměstnaný ve smyslu § 12, odst. 2, vlád .. nař. č. 77/1936 Sb. z. a r11. 

jest toliko ten, 'Pro koho byly skutečnou příčinou nutnosti vzdá,ní se výdě
leóné činnosti všeobecné hospodářské ipoměry, nLkoli jen hospodářské po
měry, týkající se jeho Ú'soby a nasta:lé před všeobecnou hospodářskou krisÍ 
Č. 16275. 
propachtovánÍ živnosti nelze klásti na ,roveň vzdání se výdělečné 6nnosti 
ve smyslu § 12, odsl. 2, V'lád. nař. č. 77/1936 Sb. z. ano č. 16343. 
vzdáti se výdělečné činnosti znamená pozbýti jí jako zdmje pHjmů Č. 16343. 

Nezdatnost vi.z hesla: náhrada škody (§ 1315 olbč. zák.), ,p'ráv!nická 
o s o h a. 

Nezletilý viz hesla: dí. t ě, n á h ,r a d a š k o d y, v Ý ž i v 'll é. 
Nezpůsobilost k p,ráci viz heslo: v Ý ž i vn é (§ 1 vy živ. zák.). 
Německá říše: vykonateLnost něm. exekučních titulů v tuzem

siku viz exekuce (§§ 79 a další ex. ř.), qále viz hesla: de visové 
p'ředipisy, .ko:nkurs, pojištění smluvní, společ,nost sr. o. 

Nicotnost smlouvy viz he:sIo: 'fl. e pl a t n o s t s m I ou v y. 
Nocležné viz heslo: p o 'P d 1 u:ž n í k 
Noční hlídač viz heslo: z a m ě s t n a n c i o b e c ,n í. 
Notář: poplatky 'notáře jako soudního komisaře vymáhá výhradně soudní úředník, 

ustanovený .k vymáhání soudních poplatků, a to exekucí na movité jmění 
povinného; chce-'li soud vésti exekuci ,ml: nemovité 'jmění, musL se obrátiti 
na finanóní prakuraturu, nemůže však zmocniti n'Ůtáře, aby sám vedl ta
kovou exekuci Č. 16025. 
ustanovení § 111, odst. 3, jedno ř. nelze užíti na' notá,ře jaJko soudního ko
misaře č. 16025. 
!pozůsta:lostní -soud není oprávněn zmocniti Jlotáře, aJby vedl exekuci na 
nemO'vité jmění pov~niflého ik vymnžení poplatků přiznaných znakům v po
zůstalo-stním řízení č. 16025. 
útraty za pmjednání pozůstalosti, které přísluší notáři jako soudnímu ko
misaři, nejsou pohledávkou za podstatou (§ 49 č. 4 konk. ř.), by-IY..Jli úkony 
soudního komisaře vykonáiTIY 'Před prohlášením konkursu na jmění pOtZŮ
staJJ.osti; nejde o obohacení korn-kursní podtstaty, ný1brž o ,dbohace.ní pozů
stalosti č. 16423. 
stát neodpovídá za škodu způso!benou 'notářem, který sice jednal v pozů
stalosti, z niž věci Zipronevěřil, jako soudní komisař, avšak uschování věcí, 
jež paik zpronevěři-I, převzal na základě zvláštní úmluvy s dědicem, jemuž 
byla odevzdána správa pozůstalostního jmění Č. 16177. 
odpovědnost notářů: jestliže notář nesplnil příkaz stmny, wby vln,žil na ne
movitosti zástavní právo pro její pohledávku v určitém pnřadí vý;hradně pro 
ni samu, a dal v témže pořadí zajistiti zároveň i pohledávku jiného věřitele, 
poru.ši,l povin.nosti uložené mu § 1009 obč. zák. č. 16195. 
straně, která nic nepodnikla v rozvrhovém ř1zení o výtěžku -nemovitosti 
k dosažení výbradného uspokojení celé pohledávky z nemovitosti v za
psaném pořadí, nelze přičítati vinu nebo spoluvinu, nedopouštěl-Ii knihovní 
stav jiného TOIzhodnutí exekučního soudu než toho, že přikázal z výtěžku 
za exekučně vyd,raJženou nemovitost jen poměrnou částku 'připadající na její 
pohledáV'ku č. 16195. 
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vzájemn)! pomer nároků na náhradu škody příslušících kupiteli proti notáři 
ex deHcto a proti prodateli z trhové smlouvy Č. 16220. 
notář odpovídá za škodu vzniklou tím, že neupozomH kupitele ,při sepsání 
kupní smlouvy na nebezpečí plynoucí z poznámky pořadí, která vázla na 
kupované realitě č. 16220. 
za kandidáta notářství u něho zaměstnaného odpovídá notář podle § 1313 a) 
obč. zák. nikoli podle § 1315 obč. zák. č. 16220. 
ve s-poru' o 'lláhmdu škody, vedeném prodatelem proti notáři (notárskéml! 
substitutovi) z porušení převzatého závazku, ze trhovou smlouvu smluvcl 
již podepsanou 'nedal zapsati do veřejných lwih, dokud kupitel nesloží zby
tek trhové ceny, ale pod podmínkou, že bude hroziti nebezpečí, jest nut,n~ 
zkoumati zda se zřetelem na neknihovní dluhy prodatele a na chovam 
jeho nek:~ihovních věři~elů byl? se obá\-ati, že v k,~ihov!lÍm ~tavll, ~lebude-l! 
trhová smlouva do kmh zapsana, nastanou takove zmeny, ze z mch hrozl 
kupiteli váž,né nebez,'Pečí č. 16335. 

Notářské poplatky viz heslo: not á ř: . y y c 7 

Notářský spis viz heslo: dar, pOJ 1 S t e ,'11 1 S m 'i u vn I (§ 67), pře v zet í 
pln ě n í, s m I o u v a TI á j e m ,n i, v e' pro S p ě c h tře t í c h. 

Novace viz heslo: smí r. 
Novela o pravu manželském viz heslo: '1' o z I II k a man Ž. e 1 s t v i. 
Novoty: v řízení před proc@sním soude~ nařize?ém odvola;Í'l11 soude~'!l. (v roz

Inkovém ~poru) z důvodu § 496 c. 2 c. r. s. nelze zalobu opnh o nov)/ 
ža,lohní důvod (ro.zlukový) č. 15847. 
v dovolacím řízení (§ 504, odst. 2, c. ř .s.): k otázce přípustnosti novot 
v dovolacím řízení Č. 15830. 
o skutkových okolnostech, jimiž jest v dovolání, duJi,čo~á~a pepři četnost 
procesní strany, js'ou dovoleny novoty a 'lze o ni provesh dukazy podle 
§ 509 C. ř. s. č. 15830. 

Nucené vyrovnaní viz hesl'o: smě ifl. k a. 

Obec viz též heg,l'a: p o ř a ,d p r á va', z a m ě s t ll' a 11 C i o b e C II í. 
vymáhanie ,obecn.Ýy~h prirážok ~ št~tnej dani neprislúcha y ob~ianu, ~le úra
dom daň vymeravslm (§ 345 zak. c. 76/1927 a vl. naL c. 1,51/1921 Sb. z. 
a n.) č. 15983. .. .", .. 
p'latehná zápoved', vydaln~ obco.u k :r~d?'bytlU. obe?nych .'pn:~a~ok, Je De.L~ 
právnych úči,nkov a playte111,m Ob-Cly v, dos.Jed.ku .teJto ~apoved~ dlznlk nesprosLI 
sa vnči veritel'ovi (danovemu dlzmkovl) svoJho zavazku c. 159S.3. 
z přijetí nabídky obce - žád8Jjící pOdl,e usnesení obecního zast:lpltelsty.a, za 
směnu obecního pozemku s rpřídě'lovym pozemkem ve prosrpech urC1te~u 
člena obce s jeho souhlasem - státním pozem~ovýrr:. út~dem ya yZ ~oho, z~ 
řečený úřad déťl ~ádaný .přídě~Q!v~' pozem:;k ?hCl ~ pndehl ~men:,n)~ obec111 
pOlZemek onomu clenu, nabyl clen obce pnrneho narok~1 pr?!1 ObCl, aby ?:b:c 
směnila svůj obecní pozemek se státním pozemkovym uradern za rpnde~ 
10v)1 pozemek k tomu účelu, aby mu uveden)! úřad mohl po,ze.me'k o~beycn., 
přiděliti, nebo aby po obdržení přídělo'Véhoy pozemku postoupila smeneny 
obecní pozemek přímo jemu (členu o?ce) c.y 16158. y ., y 
od p o 'v ě dno s t ob c e (na Morave) za skodu vzeslou chodCI hm; ze 
vodovodní zařízení (poklop) vyčnívalo nad úroveú O'kolního pmstranstvl ve
řejného statku (ch!od-niku) č. 15901. . y. . , 
majitelé domu v obcích země české JSou ~ov:ll1ll Udl zovat1 chodnlk, '~tery 
nebyl obcí převzat (§ 92, odst. 1, stav. r. c 5jlSR9 z z. pro čech), 
v dohrém a s,chůdném stavu č. 16003. .,. 
obec která svěři-Ia prováděni opravy mčstské stoky autons0v.anen:u staVI
teli ~není odpovědna za škodu vz;niklou majitelům domú v11l'k~uhm vody 
do 'skleplI pro opominutí stavitele, třebaže si vyhradila právo dozoru a da
vati pokyny co do provedení -opravy č. 16035. . . 
o d P o věd n o s t o -b e c n í h.o s t ~ r o ys ty: ~tarosta o~ce ne'Ů~:p~v:dé'. 
uchazeči o pacht za škodu vZ111klou hm, ze nedoslo k platne smlouve, Jezto 
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starosta nep.ředložil návrh pachtovní smlouvy obci a k rozhodnutí dohlé
dacímu úřadu Č. 15839. 
starosta obce (osady) jest pasivně oprávněn .ke sporu, jímž se třetí osoba 
domáhá na :něm nároku ·na náhradu škody, vyvozované ze svémocné bez
právné činnosti starostovy, souvisící jen s v}',lwnern jeho veřejné funkce 
(svémocným zO!ba'vením a .prodejem úrody', náležící třetí osobě, pro dlužné 
nájemné (pachtovné) Č. 16052. 
ob e C fl í d á v 'k y: obecná dáv,ka hasičská, vodná a pop lato k kanalizaČ,Il}" 
a d!wžebný (§ 3R a § 28 zák Č. 329/1921 Sb. z. a n.) nepnžÍvajú pred
no'stného poradia pri rozdelení dra-žebnej 'kú:pnej ceny nehnutel'nosti Č. 16255. 
r II z n é: pokud jest poEtiokou obec pokládati za stavebmci školy z pohodlí, 
přesto, že 'PN zadání a provádění stavby školy vystupovala místní šk,olní 
rada a že pro stavbu školy nebyla odhlasnvána finanční úhrada (§ 10 zák. 
č. 329/192.1 Sb. z. a n.) Č. 16309. 
soukromoprávnÍ m<lijetkové poměry obce, jež vznikla z osady odloučením 
se od dřívě}ší obce Č. 16432·. 
osada, jež jako právnická osoba může býti podmětem soukrom}'ch občan
ských Ipráv a záva2'!ků, není smluvkYll1í při smlouvě uzavřené mezi třetí 
oso'bou a politickou obcí"k níž osada náleží Č. 16432. 
podle exekuční-ho titulu proti obci nelze vésti exekuci na jmění osady 
Č. 16432. 
!pouze Hm, že se osada stala samostatnou obci, nenastala zmena v jejícil 
dos'Eťvadníoh ma'jetkových právech a soukromopfávních poměrech, nýbrž 
pouze ve veřejnoprávní Íunkci b}rva!é osady; ta-kováto zrně-na .pouze politické 
funkce původní osady nemá sama v záJpětí přechod soukromoprávních zá
vazků s dřívější obce, k níž osada náležela, 'na novou obec, nedo.šlo-li ok rt)'z
děle·ní společného. jmění a společných hře.men ve smyslu § 3 čes. o-bec. zřiz. 
Č. I64G2. 
pOdrnínl1wu zápůrčí ža:Joby (§ 523 obč. zák) proti obci jest, že si obec 
os-obuje služebnost, to jest právo na cizí věci z dlrvodu soukromoprávního 
Č. 16362. . . 
obec si -neosobuje soukromé ,právo služehnosti cesty přes v]astníkúv 'Pi)
zemCik, ,hájí-li svobodné užívání cesty z důvodu, že jde o cestu s právem 
ve 'ř e j -n o 'S t i (že soukromého -pozemku bylo 'od nepaměti veřejností uží
váno); převzala-li obec v ta!ko'Vém případě hájení práva cesty za jednotlivé 
ob-čany, 'neznamená to, že si oso'buje -služebnost samu, třebas ji jednotliví 
občané vyvozovali i z důvodu soukromoprávllli:ho č. 16362. 
kdo 'Podle ujednání s obcí věnoval část svého pozemku veřejnému provozu 
(komunikaci) a převza.J závazek z.říditi přechod (schody) přes s-oukrom;r 
železniční násep, a:nÍ,ž se vzdal vlastnictví k onomu ,pozemku 'a k vY'stavě~ 
němu přechodu, ,odpovídá třetím nsobám za škodu Zpllsohe;nou vadnou 
povahou konstrukce zřízeného přechodu; obec jest odpovědna v taknvémto 
případě jen za běžné udržování přechodu ve schi'ldném stavu (odstraIlování 
sněhu a posypávání při 'náledí) Č. 16539. 
OI?ecní starosta, jemuž byla svéřena řádným způsobem správa městského 
bJO.frraf~, 'pro~.ozo;ra:ného v rámci ,obeoního hospodářství, jest oprávně-n 
Je 'SJed-nanl pOJlstne smlouvy o odpovědnostním pojištění dotčeného pod.niku 
~te!é jest obyyklé při provozování takovéhoto podniku; pojist>ný návrh není 
llSŤ:'l1011, ktera by v téťkovém .případě musila míti náležitosti vytčené v § 55 
čes. obec. zříz. č. 16547. ' 
pO-řad práva;pro nárok na 'náhradu škody vznilklé orati obci z toho že obec 
~obecní eleky~ric~ý podnik) jako podnikatelka při oipravě poklopu Jodovodní 
sacMy opatnla sachtu nevhodným 'prozatímním krytem č. 16573. 
ustanovenia zákona č. 91/1918 Sb. z. a n. o osmihodinovej pracovnej dube 
nevzťa:hujú sa na stráž'niko'\' obecnej ,policie č. 16601. 
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k pojmu obyčejné správy obecního jmění Č. 16104. 
obyčej-né správě jmění náleží toliko úkony, jimiž se provádí již upraven)' 
zpusob užívání majetkového objektu neb disposice s ním, tudíž veškeré 
úkony, odůvodněné obyčejným během věcí a zpravidla se opa-kující č. 16104. 
není obyčej-nou správou obecního jmění zcizení projektu sí1.nice, pořízeného 
obcí značným nákladem; k odevzdání takového projektu do vlastnictví tře
baže do vlastnictví _nadřízeného o,kresu převzavšího stavbu okresní silnice 
~a přispění obce, jest potřebí usnese-ní obec,ního zastupitelstva, nestačí pro
Jev mlčky (§ 863 obč. zák.) Č. 16104. 

Obec náboženská židovs,ká (zák č. 57/1894 ř. z.): s,lužební smlouva, kterou byl 
učHe-1 israe-litského (židovského) ,náboženství, kantor a archivář, ustanoven 
definitivním zřízencem náboženské obce židovské »,pod odkládací výminkou, 
že nabude československého státního ubča.nství«, jest -od původu nicotná 
Č. 15961. 

Obecná" hodno.ta viz he'sla: ob e c ,n á hod not a, od had. 
Obť!cná dávka hasičská viz hesla: dra ž b a, r o z v r 11 :ll e j vy Š š í hop o dán í 

(§ 216 Č. 2 ex. ř.). 

Obecná dávka vodná viz hesla: dra ž,b a, 'r o zv,rh n ej v y š š í 11 o pod á:1 í 
(§ 216 Č. 2 ex. ř.). 

Obecná hodnota: obecná hodnota věci jest její směnná hodnota a je totožná s ce-
nou prodejovou č. 163"22. 

Obecní přirážky k státI1Ím daním viz heslo: o b e c. 
Obecní strážník viz heslo: z am ě s t n aln c i ob e c ní. 
Ob~cní úřad 'Viz thesio-: dG r II Č e .n'L 
Obecní zřízenec viz hesla: ob e c a z a m č s t.fl a 'fl e c ob e c n Í. 
Obeslání viz hesla: doručení, dovo1ání (§ 503 č. 2 c. ř. s.). 
Obchody viz též heslo: sml o u vak U'P n í. 

nelze omeziti zástupU mnci -kupce jednotlivce kolektivním zastupováním 
s ustanoveným prokuristou č. 16223. 
o-bchodní jednání fi'lmové Sipo']ečnosti s r. o. jsou obchody ve smyslu čl. 272 
Č. 5 obch.z~k. Č. 16159. 
úp-la,tné půJčování filmů řečenou společností v mezích její obchodní živnosti 
jest obchodem pOdle čl. 2.73, odst. I,obch. zák. Č. 16159. 
diferenční viz heslo: di fe re n čn í ,ob ch o d y. 

Obchodní llÚstnoSti viz heslo: och y a na n á j e m n í k ů. 
pomocnik viz též ,hes'la: 'P o j i š t ě n í IP e n s i j 'll í, z a m ě s t oll a n c i s o u

k r o m í (zák. Č. 154/1934 Sb. z. a .n.). 
zákon ze dne 16. ledna 1910 Č. -20 ř. z.: zaměstnavatel jest v prodleni 
s vydáJním vysvědčení zaměstnanci, jde-li o služební ·poměr podle zák 
uved. zák. okamžikem, kdy zamě-st,naruec požádalo-vysvědčení č., 15758. 
§ 16 zák. o obch, pom. nezakládá nároku na remuneraci, !nýbrž jest 
jen vykládacím pravidlem pro případ, že zaměstnanci přísluší již ře
čený ná'rok bud' podle smlouvy, bud' podle obchodní zvy:klosti v místě 
nebo v ,podniku zamě~tnavatelově č. 15947. 
zaměstn<unec se nemůže úči,flině vzdáti za trvání služebního poměru ná
roku 'na remuneraci za dohu minulou, nýhrž jen 'pro- budoucnost 
Č. 15947. 

Obchodní rejstřík viz hesla: rr e j ,st ř í k ob c h,o dniÍ, s op 0-1 e č n o s t s T. o. 
společnost veřejná viz hes!'o: s.p o -! e č n o s t ve ř e j n á o b cha d TI í. 
zástupce 'viz !hesla: exekuce (§ 299 ex. ,ř.), nabytí vlastnictví, 

neplatno,st smlouvy, -omyL 
zmocněnec (čl. 47 obch. zák.): obchodní zmocněnec pivovaru není opráv

něn k vzdání se ;knihovního zajištění pohledávky 'pivovaru a k postou
pení přednosti knihovního pořadí č. 16079. 
úředník, zmocněný k prodeji automobilů, může slíbiti platně a závazně 
pro firmu provisi za zprostředkování ,prodeje automobilů; sjednávání 
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zprostředkovatelské smlouvy a přisHbeni provise jest jednáním jez 
s sebou zmocnění k prodeji automobilu obyčejně přináší' Č. 16129', 
~l. 55 obch. zák. nelze užíti tam, kde hledíc na zákonné vymezení ob
J~m~l plné rr,'oCi nemá vn.itřní omezeni obchodní plné moci účinku pmti 
~rvehm. oSO'bam. a tak nejde o 'překročení zá'konné plné moci; vedoucí 
uredmk prodejny, ustanoveny k samostatnému uzavírání obchodů 
(čl. 47 obcl1. zák.) , n e r II Č í třetí osobě osobně podle čl. 55 oheh. zák., 
byl-li jen ve vnitř,ním poměru vůči prj,ndpálu omezen jen na uzavíráni 
menších obchodů č. 16590. 

živnost viz heslo: poj i š t ě n í IP e n s i j TI í. 

Obchody splátkové viz heslo-: spl á t k o v é ob c hod y. 

Obligace solidární viz heslo: so,lidárnost závazku, výměnek. 

Obmeškalý vydražitel viz heslo: dra ž ba (§ 155 ex. ,ř.). , 

Obnova manželskéh~ společenství (§ 110 obč. zák.): k opět-nému g,pojení ma:l1želÍl 
rozvedenych od stolu a lože není rpotřebí dalších jeJich tělesných (po
hlavních) styků, nýbrž stačí každý jejich projev vft-Ie z něhož lze jasně 
seznati, že chtějí opětným návratem k trvalému rodi,hnému soužití (vy
h?vujícímvu úče.lům manželství, §§ 44, 89 obč. zák. a předpisům §§ 90 
az 92 obc. zák), trvale obnoviti manželské společenství dřívě'jším soud
ním rozvodem rozvázané, a že takovýto návrat k trvalému, pospoli
tému rodinnému sou!žití uskuteční č. 16372. 

Obnova řízení (~porného): skutečnost, že poručník dítěte a nemanželská matka 
.teprve po pmvorplatném sko:nčení rpaternitniho sporu dali své svole!lÍ 
k provedení krevní zkousky, jest důvodem žalOby o obnovu podle 
§ 530 č. 7 c. ř. s. č. 16023. 
v žalobě o obnovu podle § 530 Č. 7 c. ř. s. nelze uplatií.ovati skuteč
nosti, které znamenají změnu žalobnílho důvodu základního sporu 
č. 16107. 
v Obnoveném řízení jsou vyloučeny ,nové skutečnosti, nespadající do 
rámce dů'vodu, pro nějž byla obnova povolena; ne~de po případě 
o nuvý žaJ!obní důvod, vede~li se v žalobě o obnovu. základního sporu, 
opřeného o vydržení služebnosti, jako nUv)r dŮ1kaz listina (smír), jejíž 
obs,ah poupŮ'ruje původní žalohní důvod Č. 16107. 
přípustnost obnovy patem.itnÍ1ho sporu S'končeného wzsudkem pro 
zmeškání, nabyl...Jli domnělý nemanželský otec později vědomosti o tom, 
že nemanželská matka Ibyla již delší dubu před tělesným stykem se 
žalovaným těhotná s jin)rm mužem (§ 530 Č. 7 c. ř. 5.) Č. 16315. 
jestliže wzsudek soudu vnré stolice - :který proti předpisu § 541, 
odst 1, c. ř,' s. nemzhodl jen D důrvodu ~ p-řípustnosti obnovy řízení, 
ný,brž předbíhaje rozhodnutí ve věci hlavni, dospěl ,k úsudku, že žaloha 
o ohnovu jest i věcně neodůvodněna - hyl nahra:zen z,měňujícím ifQZ

sudkem odvolacího soudu, omezivším se sp1'ávlně to,Hko na řešení otázky 
.pří'Pust.nosti obnorvy, nemůže druhá stmna těžirti z pochybení prvého 
soudu Č. 16315. 
při žalobě o O!bno'Vu z důvodu § 530 č. 7 c. ř. s. má soud v o!bnDvo
vacím řízení rozhodnouti toliko o tom, zdo nmrě nalezené a nahílZené 
dúkazy jsou způsobilé .přivésti v blavní věci rozhodnutí pro žalobce 
o obnovu příznivější, a nenáleží mu již v tomto období řízení jejich 
hodnocení co do hlavní věci; teprve v ohnoveném řízení jest v sou
vislosti s důkazy již provedenými v základním sporu uva1žovati o tom, 
zda lze mHi rozhodující skutečnosti za zjištény Č. 16369. 
lze žalovati též o obl1iovu říiZenÍ Slkončeného rozsudkem zamítajícím 
dřívěJší žalohu o- obnovu (§ 530 c. ř .. 5.), kdyby bez zrušen.í zamíta
vého- rozsudku nemohl býti z uplatňovaného důvodu obnoven půvo-dní 
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zák,ladní spor; ,po-kud v takovémto případě vyhovuje žalobní prosba 
předpisu § 536 Č. 5 c. ř. s. Č. 16524. 
jestliže se trestní soud nezabýval objektivní nepravdivostí svědecké vý
povědi, nýbrž toliko subjektivní stránkou činu, z něhož byl svědek ob
žalová'n, a osvobodil svědka proto, že mu nebylo mo-žno přičítati zločin 
křivého svědectví pro svědkovu slabomyslnost v době činu nelze se 
domáhati obnovy řízení podle § 530 Č. 2 c. ř. s. Č. 16524. ' 

ObOhacení bezdůvodné (kondikce) viz též hesla: d ů k a zní b ř Í m ě, e x e k u c e 
ber n í, 'll o t á ř. 
§ 1431: pojistitel jest oprá:v'něn se domáhati vrácení pOjistné náhrady 
vyplacené pojistníkem postll'pní·kov.i jen tehda, byl-li postupník v době 
postupu a v době vyplacení postoupené pohledávky jejím ne-poctivým 
příjemcem Č. 15738. 
vyplatil-li pojistitel pojistnou náhradu, maje za to, že je k tomu po
vinen, kdežto ve skutečnosti k tomu povinen nebyl, jest opráv,něn žá
dati .na pojistníkovi vrácení celé vyplacené náhrady Č. 15761. 
vymáhajídho věřitele, jenž vydraž.il mo'Vité věci v exekuč'llí dražbě, 
an1ž věděl, že jde o věc exekutovi nepatřkí, lze žalovati jen o vydání 
dražebního výtěžku Č. 15861. 
hyl-li vymáhající věřitel, jenž sám vydraži,l zabavené movité věci v exe
kuční dražbě, a'niž. věděl, že jde o věc exekutovi ,nepatřící, odsouzen 
k zaplacení dražebního výtěžku, jest oprávněn žádati při placení, aby 
mu žalohce - vlastník exekučně prodané nemovitosti - ,postoupil svá 
práva proti dlužníkovi s účinkem vý'kupu pohledávky (§ 1422 obč . 
zák.) č. 15861. 
kdo hy sám byl částkou, kterou druhému zapJati:1, bezdůvodně obo
hacen, nemůže se domáhati na drUhém vrácení zaplacení částky pro 
bezdůvodné obohacení Č. 16095. 
mlynář, jenž neodvádělI poplatky podle vlád. naŤ, Č. 327/1921 Sb. z. 
a n. (náklady dovozného za obilí a mlýnské v)'l"obky), dodatečně však 
zaplatil státu částkU' vyméřenou mu pra'Voplatnč příslušným úřadem, 
nemuže se domáhati jejího v,rácení ami podle §§ 870, ani podle § 1431 
obč. zák., ani z bezdůvodného obohacení, třebaže nejvyšší správní soud 
rozhodl v jiném případě, že stát na uvede-nou 'náhradu nemá nároku 
a zrušil rozhodnutí Sipráv:nkh úřadú Č. 16095, 
Jflení bezdúvodně 'obohacen, kdo převedl na sebe za úplatu věc od zmoc
něn.ce, nevéda, že zmooněnec není oprávněn věc vlastním jménem zci
ziti Č. 1633'8. 
jde-<li o pouh)' legitima;ční papí'r, wrčený jen k důkazu o vkladu peněz 
a odepřel-li příjemce v-ložených -peněz výplatu vkladu, jest na majiteli 
legitimačního papíru, aby dokázal, že je věřitelem opráv'něným poža
dovati jeho vyplácení; pokud se ,nemůže pokladník 'politické organi
sace, která nemá právní osobnosti, domáhati vlastním jménem výplaty 
peněžitéhO' vkla:du ani z důvodu bezdůvodného obohacení Č. 16549. 
§ 1435: došlo-li k zrušení smlouvy o výživném, mltže se oprávněn)' 
domáhati vrácení rpeněz (po srážce toho, co bylo již -na výživné po
skytnuto); zavázan;r ,nemůže namítati, že jako bezelstný Ipříjemce již 
peněz upo-třebil k zC\Jplacení svých dluhů Č. 15773. 
platila-li třetí osoba za dlužníka pod výminkou, že věřitel přijatou 
částku vrátí, ja,kmi.Je zaJplatí dluin~k sám, jest věřitel po'Vinen vrátiti 
ji třetí osobě, zmafil-'li splnění výminky tím, že vzal žalobu proti dluž
níkovi zpět se vzdáním se žalohního nároku Č. 15821. 
kdo opká ž'alobu o vrácení z bezdůvodného obohacení pro nesp1'ně.ný 
p'ře,dpoklad, musí prokázati, že důvodem jeho plnění byl budouci V)I
sledek, buď v)rslovně slíbený, nebo z pova,hy právního poměru ply
noucí a oběma stra-nám poznatelný, a že tento účel jeho plnění zanikl 
nebo byl zmařen Č. 16036. 
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jen z toho, že dcera 17 až 201etá odevzdává rodičům celou svou mzdu, 
II rodičů bydli a dostává od nich stravu, nelze usuzovati, že dcera 
dává rodičům svůj v}'dělek nejen za to, že II nich bydlí a se stravuje, 
ale i proto, aby jí dali výbavu 3. díl svého domu, až se -pro'Vdá Č. 16036. 
nesplnHa-li banka kornitentúv pou'kaz (asignaci) před nařízením při
račí, vzni,ká poukazci (asigna-ntovi) jen obligační nárok na vrácení pe
něžité částky (cOIndictio causa data causa nOTI secuta), nikoli vylučo
vací nárok na individuálně označenou věc; jest nezávažné, kdy se ko
mitent dovědělo nesplnění prů'kazu a kdy bylo v obchodních knihách 
banky zřízeno konto o poukáza:1é pohledávce; zřízeni konta není rpravo
tvorným (kO'llstitutivním) úknnem a nezakládá vznik nároku Č. 16130. 
pouhé zastavení trestního řízení pro úmrtí -odsouzeného podle § 224 
(527) tr. z. po povolení mimořádné obnovy trestního -řízení ve pro
spěch obžalovaného po jeho smrti <I1eodůvodňuje nárok na vrácení za
placených nákladů hestníh'O řfzení Č. 16282. 

Obohacení směnečné viz heslo: smě nk a § 89 s m. z á k. 
Obsazení soudu viz hesla: pracovní s-oudy, zmatečnost pod'le § 477 

Č. 2 c. ř. s. 
Obsílka viz hesla: do r II Č e n í, d o vol á:fl í (§ 503 Č. 2 c. ř. s.). 
Obvodová úřadovna státní pro pozemlwvou reformu viz hesla: o p r á vně n í 

k rek u r s u, p o zem k o v á r e for m a. 
Odbouráni viz heslo: r e d u k c e. 
Odbytné 'Viz heslo: o tec 'll e m a'll Ž e -I s ký. 
Odděleni jmění viz heslo: IP o z ů s tal o s t. 
Odděluí věřitelé viz hesla: k o n k II r s, vy r o v n á n í zem ě děl s k é. 
Odesilatel viz heslo: do p r a važ e ·1 e z nič .ll í. 
Odevzdáni (tradice) viiz hesla: nabytí a lpřevod -vlast,nictvL 
Odhad: k vy měř e n í dá v k y z pří r ů s t k u hod ,n oty ·n e m o v i t o s t i 

viz heg,l-o: d á v k a z pří r ů s t'k u h'o d.TI oty .TI e m o v i t o s t i. 
v zem ě děl s Ik é m v y r o v n a c í m říz e n í viz heslo: v y r o v .fl á n í 

zemědělské (§ 9). 
v ex e:k u Č:fl í m říz e n í: ,předpisem § 35, odst. 2, odhad. ·ř. (vl. nař. 

č. 100/1933 Sb. z. a n.) n~ní vyloučeno nap<tdati usnesení též rekur-
sem Č. 15817. . 
bylY"1i 'proti určení odhadní ceny podány 'námitky, má exekuční soud 
o 'nich z,novu rozhodnouti podle skutečného stavu v té době, kdy bylo 
vydáno usnesení, proti němuž námitky smě'řují; k změnám, jež nastaly 
v době mezi 'Vydáním usnesení o -odhadní ceně a vydáním rozhodnuti 
o ,námitkách lze p'ř.ihlížeti jen za podmínek uvedených v § 142 ex. ř. 
Č. 16571. 
v řízení o námitkách lze !přibrati nového znalce jen za !podmínek § 34, 
odst. 2, písm. a) nebo c) odh. ř. Č. 16571. 

Odkaz: předpis § 159 nesp. pat. nepředpokládá, že ·bylo prokázáno zřízení odkazu 
v pozůstalostním řízení, zejména že o tom byla předlO'žena listina a že je 
tu platné poslední pořízení Č. 15827. 
popře-ním platnosti odkazu se' dědici nezbavují !povinnosti k zajištění od
kazu podle § 159 nesp. pat. vyjímaje případ, .kdyby pl'Í'vilegova:ný -odkaz 
byl zřejmě neplatný Č. 15827. 
dědic se múže domáhati na odkazovníkovi určovací žalobou zjištění, že 
vyplacením 'peněžité částky v určité výši dostál své povinnosti z .odkazu 
a že odka.zo'Vn~k nemá nároku na větší plnění Č. 16011. 

Odkazovník viz hesla: nesporné říze'ní, o·d'kaz, pozůstalost. 
Odklad exekuce pro t i n e z a m ě s tn a ~1 ~. m viz heslo: II e z a m ě s t -ll a -ll í. 

- - proti zemědělcům v,iz hes'fa: vy'rov'ná·ní zemědě.lské, 
zemědělci. 
jistota složená povinným podle § 44, odst. 2, ex. ř. neručí věřiteli za 
útraty oposiČ'ního Sipom (§ 35 ex. ř.), v němž povfnný podlehl, n~rbrž 
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jen za peněžitou částku, jež se exekucí vymáhá, anebo za interesse 
vymáhajícího věřitele, směřuje-li exekuce -k vymožení jiného nároku než 
pe'l1ěžité ,pohledávky a nemůže-li bi·ti toto plnění po zam.it~utí návrhu 
dlužníka za zrušení exekuce vynuceno ln natura pro meZlÍ1m nastalo u 
změnu C 16078. 
důvodem odkladu exekuce může býti zásadně též podání žaloby od
půrčí o neúčinnost exekučního tituJu, i když odpl'trčí žaloba nesměřuje 
přímo proti exekučnímu titulu, n)"rbrž jen proti práv,nimu jedll11ní, jež 
je základem exekučního titulu ~. 16366. 
nehrozí nebeZlpečí nenahraditelné nebo stěží 'napravite!né majetko'V~ 
újmy, domáhá-li se žalobce uspokojení své pohledávky před pohledáv
kou to.ho, proti komu -odpů.rčí žaloba čelí Č. 16366. . 
nelze pokračovati v exekucí odložené až do pravoplatného rozhodnutl 
o některé ze ža:lob uvedených v § 42 Č. 5 ex. ř., dokud nebyl spor 
pravoplatně s:kon~čen, nýhrž byl ponechán jen v klidu, a to ani tehda, 
učiní-li návrh na pokračování v exekuci postupník, kterému by,ja vy
máha-ná pohledávka postoupena a jenž podle § 9- ex. ř. vstoupil na 
místo původního vymáhajícího věřitele -do exekuce Č. 16314. 
nepřípustnost dovolacího rekursu do usneseni rekursního soudu po po
volení odkladu exekuce exekučním soudem bez jistoty na základě ex
cindační žaloby, jlmž byla uznána zbytečnost jistoty následkem 
uznání Iná'roku a rozhodnuto jen o útratách, jehož náhrada byla ulo-
žena žalobci (vyluč'ova-teli podle § 37 ex. ř.) Č. 15824. , 
po'volH-li soud odklad e:xe-kuce bez ulož,enÍ Jistoty, a~ byly l2.0~'~l-D'ky 
pro její uložení ve smyslu § 44, odst. 2~ c. 2 ex~ r. ve z'nen} cl. V 
Č. 3 zálk. č. 161/1936 Sb. z. a n. ze :s~tS~l pa,t~ne.~: usnes~nt to se 
stalo !pravoplatné, ,lze žádati za dodateone ulozem JloStoty len, uve
de-li navrhovatel skuteč,nosti či'nkí ,pravděpodobným, že by o-dklad mohl 
sloužiti Jeho uspokojení (§ 44, odst. 3, Č. 3 ex. ř. v U'ved. znění) 
Č. 15942. 
povolil-li soud odklad exekuce bez uložení jistoty, ježto mu v té do~~ 
nebY'lo známo, že vy!.uč'Ovad žaTIolbu (§ 37 ~x. ř.) po~ala osobya, .n~ mí: 
se vztahují velící předpisy § 44, odst. 2, c. 2 ex. r. ve znenl cl. V 
Č. 3 zák. Č. 161/1936 Sb. z. a n., ne m ů že vymáhající věřitel tuto sku
tečnost uplattlovati rekursem pro záka~ ,n,o~?t č. 1?~52. " y 
pO'voli1-li soud odklad exekuce bez uloze'll1 pstoty, jezto mu v te do~~ 
nebylo známo, že vylučovací žalobu (§ 37 e~. ř.) rpo·~ala osobya" n~ m~ 
se vztahují velící předpisy § 44, odst. 2, c. 2 tr. r. ve znem cL v 
Č. 3 zák. Č. 161/1936 Sb. z. a n., m ů ž e vymáhající vě'řitel dodatečně 
navrhnouti, aby byl povolený již odklad exekuce ~6~ěn zá,,:jsl}'~ .n~ 
g,ložení přiměřené jistoty, a múže v návrhu tom. uvesh skute?n:o.sÍl" jez 
soudu př.i povolení odkladu exekuce nebyly <l'l~t nemohl~ byh ~-namy 
a pro které by byl odklad exekuce povolen Jen s ulozemm jistoty, 
kdyby by'ly bývaly soudu známy Č. 15952. 

Odkladný účinek viz heslo: stí ž n o s t v e.x e ,k u ční m říz e n i. 
Odloučení viz hesla: obec, převzetí dluhu (§ 1409 obč. zák.). 

. Odměna advokáta viz heslo: a d v o kát. 
za dílo viz heslo: s m ,I o II v a o d í J o. 

_ zprostředkovatele viz heslo: s ID 1 o u vaz pro s, tře d ~ o v a ~ e -1 s k, á. 
__ za práci přes čas viz heslo: dn:ba pracov.TIt osmlhodlnova. 

Odmítnutí soudců: i v řízení ve směnečn)"!ch věcech (§§ 555 a další c. ř. s.) platí 
v příčině odmítnutí soudců v občanských věcech právníoh (§§ 19 až 25 
j. ·n.) 14den-ní lhůta (§ 521 c. ř. s.) k podání opravného prostředku 
Č. 16493. 

Odpor v rozvrhovém řízení viz heslo: d í a ž b a - r o z v r II 11 e j v y Š. š í h o 
podání. 
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Odpovědnost viz ,hesla: a d v o ,k á t, a d v o k. k on c i pie II t, a tl t o b II s, a II t 0-
mobil, náhrada š-kody, notář, o·bec, pojištění pensijní 
s o c i á ,1 II í, sml II V ll' í. . , 

Odpůrči nárok: v kon,kursu viz heslo: ,konkurs (§ 29 konk. ř.). 

to, že jest žalorvanému knihovně připsána celá nemovitost, převedená na 
něho dřívějšími spoluvlastníky, nepřekáží ani o.dpůrči žalobě o neúči'nnost 
převodu jedné z ideálních částí, jež patřila dříve odporovatelovu dlužní
kovi, ani povolení exekuce jen na ideální část nemovitosti, týká-li se právo 
na uspokojení jen ideální části Č. 15831. 
k nepřípustnosti odpúrčí žalo,by proti dlužníkovi odporovatelovu je přihléd
nouti z úřadu, jde..,Jj o to, 3Jby byl jako vlastník nemovitosti uzná-n povinným 
tJ1pěti vklad kniho'V,ní přednosti vymáhatdné pohledáviky odporovatelovy 
před zástavním právem, které byIo vloženo j)ro pohledávku zástavního vě
řite,le zároveň žalovaného odpůrčí žalobou Č, 15855. 
odpo'rovatelnost 'převodu zástavního práva uvolněného záni-kem knihovnihD 
dluhu na jinou pohle-dávku (t. řeč. vlastníkovy hypoteky) Č. 15860. 
mzsudek o odpůrčí žalobě púsobí proti věř:iteli, který nabyl zástavního 
práva po poznámce odpůrčí žaloby, třebas 'bylo zásta'vnf právo vloženo 
v po·řadí poznámky ve smyS'lu § 53 k,nih. zák., zapsané před poznámkou 
odpůri'i žaloby (§ 21 odp. ř.) Č. 15955. 
keď dlžmík scudzi! svoju nehn-utel',nosť s výhradou doživot-něho uiivacieho 
práva rpre seha, maže jeho veritel' odporovat' tomuto úkonu žalobou tak 
protI nabS'vatel'ovi nehnutel',nosti ako aj proti samému dlžníko:vi č. 16144. 
odporovatel'lI1ým je taký právny úkon dlž'níka, ktorS' má za následok také 
skráte.nie U'Slpokojovacej podstaty, že činí vykOlnatel'nú pohl'adávku veritera 
zcela alebo zčasti nedobytnou, alebo o ktorom možno mať za to, že uspo
koje,niu ver:itel'a zcela alelbo aJSpoú zčasti zabraňuje Č. 16154. 
veritel' móže odporovať - ak sú sp}nené ostatné podmienky - právnemu 
úkonu aj jednoho za spoludlžnikov ,bez toho, že by musel do!kázať, že jeho 
pohl'adávka je na ostatných slPoludlžní:koch zcela aleho zčasti .nedobytná 
Č. 16154. 
nelze odporovati zřízeni zástavního práva na dlužníkově -nemovitosti v pořadí 
poznámky podle § 53 knih. zák., vydala-li třetí osoba usnesení o povolení 
pozlnámky pořadí věřiteli, aby si věřitel v mezkh pravé pohledávky příslušící 
třetí osobě px:oti dlužníkovi vložil zástavní právo pro svou vlastní ,pohle
dávku; bylo by možno odpo·rovati jen zřízení poznámky pořadí samé, 
kdyby bylo zřízení odporovatelné proti předchůdci č. 16198. 
odpúrčí žalobou lze odporovati zcizení přídělov)'ch pozemků, na nichž 
váz-ne zákaz zcizení a zavazenÍ bez svo·lení státního pozemkového úřadu, 
j když byla smlouva o zcizení schválena státním pozemkovi'm úřadem 
(nyní mini-sterstvem zemědělství) č. 16199. 
neuvedl-Ii žalobce v žalo!hní žádosti, proti .komu má pohledá'V,ku, pro kterou 
odpítrčí žalobou odporuje, jest žalobní žádost neurčitá a jest takovou ža
íobu zamítnouti konečné, nejen pro tentokráte č. 16277. 
důrvodem odkladu exekuce může býti zásadně též podání žaloby odpůrči 
o neúčinnost exe:kučního titulu, i když odpůrčí žaloba nesměřuje přímo 
proti exekučnímu titulu, nýbrž jen rproti právnímu jednání, jež je základem· 
exekučního titulu č. 1-6366. 
nehmzí však nebezpečí nenwhraditelné nebo stěží n&pravitelné majétkové 
újmy, domáihá-li se žalobce uspokojení své rpohledávky před pohledávkou 
toho, proti komu odpůr-čí žaloba směřuje č. 16366. 
pojem nadržování věř,iteli a předpoklady, za nichž možno nadržování od
porovati podle odpůrčiho řádu mimo 'konkurs č. 16420. 
poskytne-'li dlužník jen některým věřitelům, kterým přísluší proti dlužníku 
pravá a dospělá :pohledá'vka, její zajištění nebo uspokojení, aniž to může 
poskytnouti jiným věřItelům, a dluŽil1ik je si toho vědom, jde 0- nadržo
vání věřitelům, jimž takováto výhoda byla poskytnuta Č. 16420. 
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mimo konkurs nelze podle odpůrčího řádu odporovati jen pro nadržování 
a nadržovací úmysl, a to ani tehda, bylo-Ii vě·řiteli poS!kytnuto zajištění, na 
něž neměl nároku bud' vůbec, nebo toho způsobu, nebo toho času; pouhé 
nadržování nékterým věřitelům na újmu ostatních věřitelů dluž-níka není 
mimo konkurs zkrácením ostatních vl'řitelů a nadržova-CÍ úmysl není z·kra
covacím úmyslem ve smyslu § 2 Č. 3 odp_ ř. a to ani tehdy, jde-li o věřitele, 
kteří patři mezi osoby dluž,nikovi blízké (§ 5 odp. ř.) č. 16420. 
je·n tenkrát, je-li zajištění nebo uspckojeni za uvedených okolnosti prová
zeno pletichami dlužníka a zajištěného nebo uspokojeného včmele t. j. 
určitS'm objektivním, ve srozumění foe zaj.ištěným nebo uspokojeným ~ěřite
lem vykonaným právním jednáním dlužnÍ'ka, jímž bylo věřitelům znemoz
l1ěno, aby zís-kah stejné postavení, lze nadržování mimo konkllľs odpkati; 
prokázal~1i v~&l~. ža]ova-ný v o?'p~rčím ... ~por~I, ~e jeh~)),o~!~dávka byla ~;ay~ 
a splatna, nalezl vzdy Od-PDrUjIClmU venteh dukaz.v,z'e ventel nabyl Za]lstenl 
nebo uspokojení takovéto pohledávky pl~t.i~!l).J.I'ft; odpŮfci pak náleží dO:ká
zati, že mu nebyly :pletichy známy čJ 16j2tJ. 
po.kud je odpůrči žaloba ·nezpůsob.il~edIlati nebo usnadniti uspokojení 
odporujícího včřitele, jestliže žalovaný ještě před zápisem poznámky odrpůrčí 
žalohy zatížil nemovitost na sebe převedenou tak, že knihovní břemena 
předcházející řečené poznámce převyšu.ií hodnotu nemovitosti č. 16420. 
nejde ani o bezúplatnou smlouvu (§ 3 č. 1 odp. ř.), bere-Ii kupitel na sebe 
osobní závazek poskytnouti na srážku kupní ceny určitá plnění prodateli 
anebo IP? j~ho· smrti třetím osobám, ani o smíšené darování, nebyly-li si 
strany pn Sjednání smlouvy vědomy, že obecná cena nemovitosti je větší 
a že kup:ní cena je stanovena ,nižší jen p:r:oto, aby se kupiteli doshIo ne
movitosti zčásti bez úplaty č. 15831. 
měl~-li se třetím Q,sobám dostati -bezúplatného prospěchu, je právní jednání 
proti němu odporovatelné podle § 3 č. 1 odp. ř. č. 15831. 
l1áležitosti -odipů,rčí žaloby podané k provedení 'odporu odkázanému na pořad 
p'fáva Č. 16498. 
odpůrčí žaloba, jíž se provádí jen odpor vznesený př.i rozvrhovém roku, 
nemusí vyhovovati ustanovení § 13 odp. ř. a není ani potřehí, aby :tněla 
na ,neúč~n:nDst zástavního práva a pohledávky žalovaného odpurc.e vů.či odpo_ 
rujícímu véřiteli č. 16498. 

Odpuštění viz hes'lo: r o z 1 u -k a m a.ll žel s tví. 
OdsOUzení neodůvodněné (zák. č. 109/1918 ř. z.) viz hes,lo: od š k o dně n í z a 

nesp,ravedlivé ndsouzení. 
Odstoup,ení od smlouvy (§§ 918 a daiJší obč. zák.) viz hesla: s 111 I o II v a (od

stoupen-f od -smlouvy)), sml o u vak II tJ n í (§ 1052 -ubč. zák.). 
Odškodnění při vyvlastnění viz heslo: v y v I a s t n ě n í. 

za nespravedlivé odsouzení: i pro 1lárok ,na odškodnění za nespravedlivé 
odsouzení plUttí vŘe obecné zásady o náhradě škody; škoda z něho vyvo
zovaná musí býti ve skutečné příčinné souvislosti s odsouzením nestačí 
že pravopla:tný trestní mzsudek byl odsouzenému jen podnětem k' .postupu: 
majícímu v zápětí škodu Č. 16582. 

Odumání manželského původu viz heslo: 1 e g i t i m a c e. 
Odvolání: novoty viz tamže, ' 

v mzlu-ko'vém řízení před procesním soudem, nařízeném odvolacím soudem 
z důvodu § 496 Č. 2 c. ř. 5., nelze ža'lobu opříti o nový roz.lnkový dó-vod 
Č, 15847. 
též v o-dvolacím- řízení Illutno strany řádně obeslati k ústnímu odvo-lacímu 
jednání a nelze toto jednání konati bez účasti strany, která se -nedostavBa, 
schází-li výkaz o doručení obsHLky k ·němu, po případě ·nebylo-li spolehlivě 
zjištěno, že O'bsHka k roku byla skutečně doručena č. 15939. 
strana" která prohlásila, že se vzdává ústního jednání odv-ohdho nesm: 
býti z tohoto jednání vyloučena, _ musilo-li býti nařízeno podle § 492 'odst. 2, 
c .. ř. s. č. 15939. I 
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zpětvzetí odvolání nelze odvolati, byio-lí jeho zpětvzetí vzato soudem na 
vědomí Č. 15963. 
předpis § 467 Č. 2 c. ř. s. má jen za účel, aby nebylo poch~'bností o tOJ?: 
kterého rozsudku se odvoláni t)'ká není-li takové pochybnosti, nemůže bytt 
odvolateli na újmu, že neuvedl v 'odvolacím spise den vydání napadeného 
rozsudku a jeho číslo jednací Č. 16525. 

Ohrazení (§ 858 obč. zák.): stalo~1i se v obci zvykem ohrazovati stavení po levé 
stra:ně vchodu lze vlastníkovi uložiti ohrazení jen po této straně Č. 15889. 
řečenou zásad~ nelze však rozšiřovati na všechna stavení v obci, je-li do
tčená místní zvyklost dokázána jen v určité části obce a -nejsou-li II stavení, 
o něž jde, splněny podmínky, za nichž se ona zvyklost vyvinula č. 15889. 

Ochrana nájemcú: ,:,stanovení § 3, odst. 3, zák č. 32/1934 r~s:p:.. § ZD, ods!. _2~ 
vyhl. min. soc, peče č. 62/1934 Sb, z. a n.) podle mchz lze vY'Pove~etl 
nájemní smlouvy o bytech v předpisech těch uvedených podle obecny.ch 
ustanoveni již dří've 'ke dnům uvedeuS''lli v čl. I, § 3, odst. 1, 2, zak. 
Č. 321'1934 Sb. z. a n. (§ 26, odst. 1, Č. 11, 12 vyhl. Č. 62/1934 Sb. z. 
a n.), platí 1 v případe'ch § 3 zák Č. 66/1936 Sb. z. a n. č. 15927. . 
lze ujednati zvláštní dohodou mezi vlastníkem domu a domovnrkem, .te 
se na domovnický byt budou vztahovati omezení co do výporvědi obsa
žená v zákoně na ochranu nájemní'kůi v takovém případě mitže vlastník 
domu zrušiti celý domovnický poměr výpovědí jen z důležitých dú
vodit č. 16141. 
okolnosti rozhodující ,pro řešení -o~áZ'ky, zda jde o rprovozovnu malou 
či střední i při řešeni dotčené otázky má ~oud pNrhHžeti nejen k vv~li:kos~ 
provozovny a jejího užívání, ale i k subJektivním. vlastno~te~, cmnosh 
nájemníkově a 'k či'stému výtěžku z provozu podmku, z mchz lze .usou
diti na rozsah nájemnikova podnikání, na způsoh užívání najatých 
místností a pod. č. 16496. 

Ochratm)' pilíř vilz heslo: v y v 1 a s t n ě n í. 
Okresní nemocenské pojišťovny viz též hesla: poj i š tě,O' í s o c i á I <fl" í, z a

m ě s t ln a ll' c i o k r e s. 'll e m. poj i š ť o v e fl. 
smluvy okresných nemocell'ských poisf,o:vní s lékárňami o úprave, odberu 
Jiekov poistencov od jednotHrvý,ch lékární móžú byť ~en.om o~re~nych ne
mocenských poisťovní platne sjed1nané len na spolocne] schodzl tpredsta
'ven-stva a da:wrčieho výboru č. 16148. 

Okresní soud exekuční v Praze viz ,heslo: ,'11 o [] i t b a. 
Okresní záložny hospodářské víz též heslo: s y 'll d i kát n Í od p o věd n ? s t: 
~ akresní zá,ložny hospodářské (zák. oč. 128/1924 v5b: z. a '?-.) moh.ou na!b~yat: 

práva zavazovatí se toHko usnesením svého redltelstvl; pouhe pw~lasem 
funkcionářů (staTO-sty a vedoucího úředníka) řečených peněž,~ích ustavil! 
třebas vyda'né ve formě předepsané § 3,2, odst. 2, řeč. zák, nem pro okresm 
zMožny hospodářské závazné č. 16431. 

Okružní pila viz heslo: fl á hra d a šik o rl y. 
Omezení žalo-by: ž3Jlobcovo prohlášení, že omezuje žalobu, nemá právního účinku, 

jestHže se buď žalohce zároveň -nevzdal ?~ezené částky ž~lobní,h~ .nárOrku~ 
arnebo - nedošlo-li k takovémuto vzdam se - nedal zalovany svo·lent 
k omezení žaloby č. 16384. 

Omyl: byl-,Ii jeden smluvce uveden podvodm?~ ústní přípovědí ~ástup~e druhého 
smluvce v omyl co do rpohnutky, z mz se rozhodl pro sled-nam smlouvy, 
příčí se dobrým mravům námitka dohody, že odchyl1ky od písemného ujed
náJní, i 'kdyJby byly se zástupcem ujednány, nejsou bez písemného potrvrzení 
závaZlné č. 16587. 

Opatrovník: ,nejsou-li osrvojencovi potomci, narození po ujednání smlouvy o osvo
jení, sveprávní, nutno v řízení o uušenÍ -právního poměru ~alo:lené-~o osvo
jením ustanoviti ]{- jejich zastupování opatrovníka (§ 271 obc. zak) c. 16411. 
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Opětné spojení rozveden)'ch manželů viz heslo: ob n o \. a 111 a n žel s je é h o 
společenství. 

Oplocení viz heslo: o hra z e n L 
Opominutí viz heslo: II á hra d a š k o d y. 
Oprava díla viz heslo: sml o u v a o d í -I o. 

- knihovního zápisu viz heslo: k n i h 8. P o zem k o v á (§ 104 kni'll. zák.). 
- označení strany rozepře viz heslo: p o z it s t a los t. 

Oprava usnesenj viz heslo: stí Ž!fl o s t (v exekučním řízení). 

Oprávněni k rekursu: podle § 37 zák. Č. 100j1931 Sb. z. a n. viz též heslo: n e
s IP o r n é říz e n í (§§ 6, 37). 

v řízení exekučním viz též hesla: dražba (§ 234 ex. ř.), správa 
vn II cen á. 
rekursy podané státní obvodovou úřadovnou pro pozemkovou reformu 
nemusí býti ve věcech agendy ji pří'ká'Zané podepsány f.inanční pro
kuraturou Č, 16391. 
dokud ur-čitá osoba nepodala dědíckou přihlášku, není účastnicí pozů
stalostního řízení a není oprárvněna k rekursu proti rozhodnutím soudu 
Č. 16392. 
v pozůstalostním řízení o návrhu !fla prohlášení fi-deikomisární substituce 
za neplatnou jsou všechny osoby, jichž se fideikomisárni substituce 
tý,ká, oprávněny k opra'Vným prostředkům proti rozhodnutí o dotčeném 
návrhu Č, 16403. 
obmeška-Iá strana jest i po' zmeškání roku po podání žalobní odpovědi 
oprá'Vněna k opraJVUiým 'Prostředkům proti rO:lhodnut-írn ve sporu vyda
ným a k návrhu lna pokračorvání v přerušeném řízení č. 16404. 
byla-li exekučně prodána jen fysioká část ·knihol\T'nfho tělesa (určitá 
parcela), není hy.potekární věřitel, jeho-ž pohle-dávka vázla na celém 
knihov-ním tělese a byla z dražebního vý-těŽlku uspokojena, oprávněn 
k rekursu do rozvrlwvého usnesení proto, že nastoupí náhradní nárok 
zadních hypote:kárních věřitelťt- podle § 222 ex. Ť. v pořadí za jeho zá
stavním právem nebo že jejich pohledávky postoupí samovol-ně do 
téh-ož pořadí na uvo-lně,né mí-sto zaniklé uspokoje.né čásU jeho pohle
dávky Č. 16419. 
konkursní správce může žádati jen poměrnou část připadající na pří
slušnou 'část pro svitj nárok; totéž platí i o přednostních .pOlhledáv
kách sprá,vce konkursní podstaty na náhradu hotovýeh vydá,ní a na 
odměnu za námahu č. 16419. 
hy'potekární věřitelé jsotJ oprávněni podati rekurs proti udělení přiklepu 
taJké tehdy, -tylo-li jim znemožněno zúčastniti se dražehního roku ne
zákO'nným pO'stupem soudu (§ 477 Č. 4 c. ř. s., § 78 ex. _ ř.); pokud 
hypotek:árnfm vě.ři1elům nebylo znemožněno zúčastniti se- dražebníhO' 
roku, přes t'Ů, že soudní místn-ost, v níž se 'kooall dmžebnÍ rak, byla 
v dražeb-ní vyhlášce označena nesprávně Č. 16499. 
kdo- nabyl nemovitosti do draŽiby da'né po zápisu po-známky zahájernÍ 
dražebního řízení (§'135 ex. ř.), jest oprávněn k rekursu v té míře, 
jako hyl původní vlastník nemovitosti Č. 16571. 

ke sporu: předpoklady 'Pozbytí a k t i V.fl' í ho oprávnéní k žalolbě O' -pohle
dávlktl zabavenou berní exekucí Č. 15801. 
postupník, jemuž vymáhajíd věřitel postoupil vymálhanou PQihledá'Vku~ 
má nárok na její přikázání z výtěžku vnucené správy stejně a v témže 
pořadí, jako by ji bylO' pHkázati postupiteli; v takovém případě stačí, 
že postup-ník oznámil postup exekuční-mu soudu a předlohl postupní 
1,i-sHnu Č. 16042. 
»správní výbor«, řádně zvolený podle společenské smlůuvy) jest opráv
něn k podání žaloby o vyklizení služebního bytu lesniho zřízence 
Č. 16324. 
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bylo-li smluvni pojištění sjednáno Ll dvou pojišťoven, z nichž ručí každá 
pří m o pojistníkovi jen v poměru .převzatého podílu, není ta .pojiš
ťovna, která podle smluvního ustanove·ní zprostředkuje vzájemný styk 
mezi nimi s jedné strany a pojist-nÍkem s druhé strany, oprávněna k ža
lobě o vrácení části dobové slevy i za druhou ,pojišťorvmt č. 16486. 
sta,rosta obce (osady) jest p a s i v.n ě oprávně,n ke sporu, jímž se třetí 
osoba domáhá na něm nároku na ,náhradu škody, vyvozované ze své
mocné bezprávné činif1Gsti starostovy, souvisící jen s výkonem jeho ve
řejné funkce (svémocným za:bavením a prodejem úrody nMežící třetí 
osobě pro dlužné nájemné [,pachtovné 1) č. 16052,. 
nejde vůbec o změnu žaloby, nýhrž o vstup jiného prá'vního podmětu 
do spo-ru, podal-li tich~r společník žalobu o zrušení tkhé společnosti 
nejprve na veřejnou obchodní ~pnlečnost a k námitce nedostatku pa
sivního oprávnění k ža,lobě navrhl změnu žaloby tak, že na místě žalo
vané veřejné společnosti mají býti žaJnváni veřejní obchodní společníci 
osobně Č. 16300. 
přihlášen), dědic, vystupující při jednání, jímž za:sahuje do cizího práva, 
jako zástupce pazu:sta:losti, jest opráv-něn pasiv1ně ke sporu o žalobě 
zápůrčí, jestliže jest sám v přímém osobním vztahu k spomému iPrávu 
(hospod<l;ří ma n€mov.itosti a jedná v příčině sporného práva) a ve 
sporu žalobcovo tvrzené právo popírá č. 10427. 
ve sporu o poddlužnické žalobě :podle § 2 vy-živ. zák. musí žalabce 
dokázati, že vedl proti žal'ovanému exekuci na mzdu, která ,přísluší 
osobě právně zavázané k výživě, výchově nebo zaopatření; neučinil-li 
tak, nejde na straně žalovaného o nedostatek pasiv.niho oprávnění 
k ža-Iobě v materiálním smyslu, který by žalovaný musil namítati, nýbrž 
o podmínku dot'čené ža:loby, k níž musí snud přihlížeti z úřadu č. 16503. 
vlastnickou žalobou (§ 366 obč. zák) lze žalovati .prona}imatele (pro
pachtovatele) věci Č. 16518. 
správce zabaveného majetku politické strany, jejíž činnost byla zasta
vena nebo která by,la rOZlpuštěna, ustanovený k úkonúm vytčeným 
v § 6 vlád. iua'ř. č. 202/193-3 Sb. z. a 'll., není oprávněn .k vedení sporťi, 
týkajících se realisace onoho majetku č. 16598. 

Opravný prostředek viz hesla: dovolání, odvolání, ,oip"rávnění k ,re-
kursu, stížno,st. 

Osada viz hesla: ob c c, IP' řev zet í d I II h II (§ 1409 obč. zák). 
Osmihodinová doba pracovní viz heslo: d nb a p r a c o v 111 í o s m Jh od i n ov á. 
Osoba právniCká: úradovň.a Všeobe.cného penzijného ústa:vu v Bratis-lave nie je 

právnickou osohou a llemóže sama ani ža:!ovať, ani byť žalov.aná Č. 16153. 
jestHže se spoluvla-stníci ideálních podílu lesa sdružili ,ke ",hodnějšímu les
nímu hospodaře,ní a vedení ,řádné správy lesního celku, nejde o právniokou 
osobu, nýbd o účelové hospodářské sdružení s právní povahou spoluvlast
nictví, (§ 825 obč. zák.) Č. 16324. 
právnická osoba (spotřební společenstvo)" u-žívající při provozu podniku 
nálkladního automobHu, jest odpovědna podle § 1315 obč. zák. za nezdat
nost závozníka nákladního autom-obHu č. 16385. 

Osvětlovač divadla viz heslo: poj i š t ě ,ll í pe ,n s i j 11 í. 
Osvojení (zák. č. 56/1928 Sb. z. a n.): mamžel potrehuje k osvo'jeniu sV'o.Jenia 

druhého manžela, i keď s ním spolu neži'je; svolenie nie je potrebné len 
vtedy, keď je ich ma-nželstvo rozvedené č. 16152. 
osvojencovi potomci, naJrozenÍ po ujednání smlouvy o o:svojení, jsou účast
nfky řízení o z r li Š e ,11 í práV'ního poměru zalO'ženého osvojením a nutno 
k jejich zastupo'vání, jsou-<li nesvéprávni, ustannviti v řízení tom opatrov
-BÍlka (§ 271 obč. zák.); .nestalo-li se tak a by,la-li smlouva O' zrušel1í smlouvy 
o osvojení vzata soudem na vědomí, je řízení zmatečné č. 16411. 

1825 

zemřel-Ii osvojitel před soudním schválením osvojovací smlouvy a soudu je 
to známo, nelze schváliti osvojovací smlouvu č. 16461. 

Útázka jazyková viz heslo: i a z y k stá t ní. 
právní či skutková: otázka, zda určité právní jednání jest diferenóním ob

chodem, jejž jest posuzŮ'vati podle §§ 1270 až 1272 ohč. zák., či ob
chodem efektivním, jest otázkou práv,ní, kterou řeší soud č. 16135. 
otázka přiméřenosti advokátovy odměny jest otázkou právní, při jejímž 
·řešení není soud vázán ~posudkem odborných z,naiců resp. advokátní 
komory Č. 16157. 
do jaké míry' jest někdo schopen samostatně spravovati své záležitosti, 
není otázkou právní, nýbrž otáz,l{'Qu skutkovou, která musí !býti tehd:l, 
byl-li vyšetřen duševní stav, zjištěna na základě posudku znalce obmu 
,lékařství č. 16190. 

Otázka předurčujíd: otá!zku, či bol zamestnanec k zamestnavatel'ovi v služebnom 
pomere, podliehajúcom penzijnému poisteniu, rieší súd v spore 'O ná1hradu 
škody, vZl1liklej z pmušenia prihlaso~acej ,!pov.innosti, samostatne ,alm otázku 
prejudiciálnu, ak o nej ešte nebO-Io rozhodnuté pravo-platným výmerom no" 
site1'a poistenia; nie je však vylúčené, aby sa strany obrátily o rozhod
nutie o tom, či zarnestnanec podHehal penújnému poisteniu, na nositel'a 
poistenq'a:, keď už poistný prípad nastal; keď sa ta'k stalo, je pravorpIa:tné 
rozhodnutie nositel'a poistenia o tom, či zamestnanec pOdliehal penzijnémH 
poristeniu alebo nie, pre strany aj pre súd závazné č. 16246. 

otec viz též hesla: dít ě, v Ý ž i v:n é. 
manželský: zbaviti manželského otce n a v ž d y okovské moci nad dětmi 

lize jen tehdy, zam.,edbával-li otec úmyslně z.ceIa jejich vý'živu a V}'
()ho~u Č. 16414. 
nesta<rá ... 1i se manželský otec -po dlouhou do'bu .o výchovu dětí ani ne
přispivá na jejich výživu, lze podle -okolností jednotlivého případu zba
viti -otce moci otcovské na ne u r 'č i t ,o U dobu, ie ... li to v zájmu dětí 
Č. 16414. 
otec není zavázán pečovati o své dítě ,do té do'hy, dokud dítě nena
lezne zaměstnání odpnvídající sociálnímu po'stavení otco:vu; rozhoduje 
způsobilost dítěte a možnost nalézti pramen výživy č. 16510. 

nemanželský: viz též hesla: a d v o kát, 'd i t ě, tll á k 1 a d (§ 1042 obč. 
zák), rozepfe zahájená, smír, výživ<né. 
uznání otcovství: muž, který uzll'a>1 otcovství k nemanželskému dítěti, 
n.emůže se domáhati určení, že není nemanželským otcem, nýbrž je
dině neúčinnosti (neplatnosti) ,projevu o uznáni otcovství č. 15962. 
uznání nemanžellského otcovstvÍ s 'právními účinky § 163 obč. zák. se 
muže platně státi toliko, buď .před poručenským soudem, nebo ve sporu 
o uznání otcovství, neho před matrikářem způsobem uvedeným v § 164 
obč. zák.,; mimosoudní dozná·ní otcovství jest, pokládati jen za důkaz 
o souloži 'V .kritioké době ve smyslu § 163 obč. zák č. 16409. 
zjištění otcoyství: k otázce užití dědi<cko'biologkkého vyšetření k vy
vrácení domněnky § 163 obč. zák. č. 15767. 
jde pn případě o vadnost odvolaclbo řízení, slpo:kojHy-li se nižší soudy 
pouhým písemným dotazem u poručníka, zda souhlasí on a neman
želská matka s prnvedením zkousky krve č. 15863. 
přípustnost obnovy ipaternH.ního spor:u skončeného rozsudkem pro zmeš
:kání, nabyl-li domnělý nemanželský otec později vědomosti 'Ú tom, že 
nem3Jn.želslká matka byla již delší dohu před tělesným stytkem se žalo
va:ným těhotná s jiným mužem (§ 530 t. 7 c. J. s.) č. 16315. 
krevní zkouška: skutečnost, že poru6ník dítěte a nemanželská matka 
-teprve po pravo<plaŤ-ném skončení paternitního sporu dali své svolení 
k provedení krevní z'koušky, jest důvodem žal'ohy o obnovu podle § 530 
č. 7 c. ř. s. Č. 16023. 

Clvilnl rozhodnuti XIX. 115 
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vadnost řízení v patemitnim sporu, uzn<Íino-li na důvodnost souhlasu 
nemanželské ma1ky jako pomčnice s dodatečným odehráním krve dí
těte k provedení znaleckého důkazu krevní z'kouškoll, s níž dříve pro
jevila souhlas, aniž byl přibrán znalec lékař k důkazu o tom zda od
nětí krve by mohlo míti skutečně vliv na zdraví dítěte Č. 15966. 
bylo--Ii krevní zkouškou dokázáno, že žalovaný má krev jin~rch vlast
ností než dítě, které nemá ami vlastností 'krve své matky, jest zamÍt
-n,outi žalobu o uznání nemanželského otcovství; otázka, jakou cenu má 
lekařský znalecký důkaz o zkoušce krve, jest otá:z:ka odborná, na niž 
může odpověděti jen znaIec a niMali soud Č. ].6409, 

Otcovská moc viz heslo: o tec li a ll' žel s ký. 
Otcovský podíl viz heslo: dar. 
Oživnuti pohledávky viz heslo: vy r o v n á TI í § 67 vy r. ř. 

Pacht viz heslo: s m I o u van á i e m n í a .p a c Ih to v n í. 
živnosti viz hesilo: zubní technická živ,nost. 

Palmární pohledávky viz hesla: a rl v o 'k á t, pro !TI I č e n i (přerušení). 

Palmární účet viz heslo: a d v o kát. 
Papíry cenné viz hes'la: a k c i e, cen ,TI é pap í r y, k níž k y v k I a dní. 
Pasivní oprávnění ke sporu viz heslo: op f á v 'll Č II í k e s por u. 
Patron viz hesla: dar, pat r o TI á t. 
Patronát viz též heslo: d a f. 

nebylo-'li při odepsánÍ' pozemků ze zemských desk a jejich zápis do po
zemkové knihy pro příslušné katastrální území doručeno knihovní usnesení 
tomu, komu přísluší k pozemkům těm patronátní právo v zemských des
kách nezapsané, není rekurs oprávněného \patronátu, směřující 'P~Ů'ti tornu, 
kdo přímo nabyl zápisem práv, omezen tříletou lhůtou (§ 64 knih. zák.), 
nýbf1ž lze jej p.odati v obec.né promlčecí ·Lhůtě (§ 62· knih. zák.); vyžádal-li 
si dotčený knihovním zápisem v této obecné lhůtě doručení tohoto usne
sení, plyue f1ekurrSlní lhůta te'P'rv,e 'Ode dne dodatečného dOfučení bez 
zřetele, zda se jinak před tím dověděl o knihovním zápisu; předpisu § 63 
knih. zák. neIze tu užiti Č. 15842. 
náležitosti přihlášky nároků z věcného 'pa'tronátního -práva, nezapsaného do 
pozemkové knihy č. 16383. 
k zadrženým konkuren.čním příspěvkům a dávkám, plynoucím z patwnát
ního břemene, lze při rozvrhu n.ejvyššího podámÍ př,Ihlížeti jen tehdy, byly-li 
co do osoby povinné a cO' do výše zjištěny předepsaným konkurenčním 
řízením Č. 16383. 
kdy Jsou soudy oprávněny předurčujícím způsobem určiti tangentu, kteTou 
by hYlI musIl patmn přispětn na' opravu ko-stela, ač nebylo dříve provede:lO 
konkurenční řízení č. 16565. 

Paušalování odměny z a p r á cep ř e s č a s viz heslo: dob a p r a c o v II i 
o- s m i hod i n o v á. 

Peněžní ústavy (zák. č. 239/1924 v zLně-ni zák. č. 54/1932 Sb. z. a n.): viz též 
hesla: knížky vklad:ní, p,říročí, úrrokové sazby, spoři
teIny, zad'ržo,v-aCÍ právo- kupecké. 
je ,;;ávadným vystavením vkladnej knížky, keď pri eskontov3Jní zmenky 
penažný ústav nevyplaHI zmenlwvú 'valutu, ale vystavH 'na iíu vkladnú 
knížku v,~nkulovanú tak, že :knižkou možno volne na'kladat' až po vy
platení zmenky Č. 1578-6. 
keď peňažn)' ústav, na ktorý bo-la zmenka indosovaná, nevypladl ~ndo
santovi zmen. va'lutu, ale vYIS,tavH mu -na ňu vkladnú knížku vinkulo
va-nú tak, že Í'ndosant móže ňou volne nakladať až po vyplatení zmenky, 
treba mať za to, že zmenka bO'la odovzdaná k inkasu a dlž-n~k móže 
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činit~ pen. ústav~ (ilnd-osatárovi) všetky námitky, ktoré mu prislúchajľi 
proti mdosantovl zmenky Č. 15786. 
jest .. spolu.zaviněnim, v zanedbal-li o.rgán poškozeného peněžního ústavu 
SVOll p~vmno~t, vuJoz~nou v mu s~a:nova,mi, zkoumati, zda jsou do po
:::emkovych knIh radne vlnzena zastav.flJ práva pro poskytnuté zápůjčky 
c. 16051. 

Pensijní fon~. č~. stá~vnic,h dr~h: vÝ;?1ěr m1ni~tersvt,va železnic, jímž neby'l vůbec 
p.~lz,nan oSlre-lym detem na-rok na SIrotCI pensi podle § 13 stanov pen
sl}mho fondu československých státních drah (§ 9 zák. Č. 2/1920 Sb. 
z. a n), l::e napadnouti po-řadem práva žalobou, jež není vázána JhMou 
§ 2 zak. c. 217/1935 Sb. z. a n. č. 15991. 
nárok na sirotčí pensi podle § 13 stanov pensijního fondu českosloven
ských státních drah a § 9 zák. č. 2/1920 Sb. z. a n. mají jen úpLně 
osi,řelé nezaopa.třené děti, nezanechal-li jejich zemřelý otec vdovy 
třebas i z pozdějšího manželství, která požívá po něm vdovské pens~ 
č. 15991. 

Pensijní pojištění vi'Z heslo: p O' j i š t ě ll. í pen s i j 'll í. 
ústav viz heslo: poj i š t ě ll' í pen s i j IU í. 

Písemná fonna viz hes'la: daT, 'P r e v zet í dl u li u. 
Placení: vyhrad~-H si dlužník při placení právo žádati vráceni přeplatku, kdyby 

se ne.3p:I'lllla rozvaslovací 'podmínlka, pod kterou plmil, nejde o placení dluhu 
ve smyslu § 1412 obč. zák.; věřitel, který plnění s touto podmínkou přijal., 
nemůže žalovati na plnění dluhu, nýbrž jen za ,podmínek § 228 c. ř. s. 
o' ur'čenÍ, že dlu:žl/1íku nepřísluší z oné v~"hrady nárok na vrácení platby 
č. 16544. 

Platehna viz heslo: z á,p ů j čok a d O' I a-r O' v á. 
Platební rozkaz směnečný viz heslo: smě 'll k a. 

- zápověď v,jz hesÍ'a: exekuce, knížky vkladni, podd:lužník, při
,kázánÍ' k vy:br-ánlÍ. 

Platnost S:flůouvy viz. heslo: 'll e 'P I a t 'll o s t sml o u v y. 
pjaty: exekuce na ně viz hesla: exekuce (§ 299 ex. ř.) a exekuce 

na platy. 
Plná mOc: jednatel společnosti výdébkové, ustanovený podle § 1090 obč. 

zák k vedení společnéhO podniku, jest oprávněn sjednati i bez zvláštní 
pIné moci (§ 1008 obL zák.) zápůj'Čllm závaznou pfŮ' -ostatní společníky, 
uČÍlnil-li tak, aby zaplatil nutkavé dluhy a ta'k zahráni I zastavení pro
vozu, -a to částkou úměrnou poměrům podniku Č. 15844. 
mč,l-li podle doložky, obsažené v Ipl:né moci uděIené advokátovi jeho 
klientem k vedení rozepří resp. exekucí, hraditi veškeré vý10hy práv
ního zastoupení n.ikoli zmocrnitel, nýbrž osoba třetí, která dala advo
kátovi též Í:nfmmace a příkazy k procesním úkonům vlast-ním jménem, 
.není třetí osoha -opdvněna -nakládati s vysouzenou resp. vymo-ženou 
částkou, t.řebas se advokát řídil její informací a její:mi příkazy Č. 16161. 
nároky advokáta a klienta v případě výpovědi plné moci advokátem 
před sko:nčením převzatéhO' dHa oč. 16425. 
i když jde o jednotný soubor pdv.nic-kých prací vykonaných v mezÍeh 
jedině všeobecné plné moci, není adv,okát povinen sečkati s nM-okem 
na zaplacení za práce již vykoif1.ané až do uko-učení -celé věd, nýbrž 
jest o.p-rá'vněn děliti své útraty a po,žadovati je buď podle časových 
období nebo místo. toho sestaviti je podle materií, jichž se -týkají, tře
baže jednomvé záležitosti jsou jen sO'učástmi většího celku Č. 16567. 

procestú: všeobecná plná moc pro-cesní jest účinná i po vyhlášení konkursu 
na jmění z m o -C.f1 i tel o v o, ale jest jí -mož·no užíti jen ve spOfU tý
kajícím se jmění, ponechaného úpadci k vo~nému na-ki'ádání Č. 15885. 
§ 28, odst I, konk. ř. se tý;ká jen plné mo-ci k jednotlivým procesním 
úkonům (§ 33:, odst. 2 c. ř. s.) a pJné moci orbčan.Skop,rávní (§§ 1002· 
a další obč. zák.) č. 15885. 

II 

~I 
~ . 
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Pm'ění: nemožno,st Vliz hesla: akcie, autobus, .placení, .pojiště,ní 
smluvní, smír; srov. dále heslo: splatnost. 

-- prijimatel' plnenia na základe úkonu relativ-oe neplatného je bezelstným pri
jímatelom len do tej doby, kým nemusí počítat' s tým, že toto plnenie bude 
muset' vrátiť Č. 15977. 

Plomba viz heslo: kn i h a p o zem kov á. 
Pobřežní pozemky: ani :předpisy vodníhO' zákona č. 71/1870 z. z. čes" ani jiných 

zákonu (zák č. 58/1885 ř. z. a zák. č. 250/1852 ř. z.) neukládají držitellÍm 
pobřežních pozemků povinnost; aby trpěli s o tl -k r 0. m Ý rn osohám volnou 
chůzi .po břehu svých pozemků pro souk,rorné účely a aby se zdrželi jakých
kuli opatření znemožňujících řečeným osobám vstup na pob.řežní pozemek 
Č. 16433. 
soukromé osoby ncmO'hou s úspěchem opírati ,nárok na náhradu škody o to, 
že vlastník ohradil svůj soukromý pozemek až k vodnímu toku řeky, tře
baže správní úřad nařídi,l držiteli pobřežního pozemku, aby uvo,ln~1 průchod 
podél říčního břehu pro p'oříční dozorčí orgány Č. 16433. 

Poddlužnfk viz též hesla': ex e k II ce, o:p r á vně 'll í k e s p ,o r ll, 'P ř i:k á z á TI í 
k vybrání. . 
srazil-Ii si akvisiční úřednik, ,který měl právo k inka,sll, z, .inkas'ŮV'(l!ný.ch 
částek sám provisi jemu náležící, ačkoliv jeho nárok na důchody a provlrSe 
hyl pravop'latně zabave'n, nezakládá se tím platebni povinnost po~d1užni~a 
z důvodu porušení zápovědi ve smyslu § 29L4 ex. f., nevyúčtoval-li s dluz
nfkem a 'neschváHl-li při tom jeho· postup při vybirání peněz č. 16029.

v 
, 

proti usneseniu o pov,olení exekúcie na Ipeňažitú pohl'·adávku proti sta!u 
opráv,nený je !podať rekurz úrad, ktorý je :povolaný platbu paukázať z do
vodov uvedenýoh v odst. 4 § 3 vl. nar. Č. 234/1934 Sb. z. a n. Č. 16145. 

Podkarpatská Rus: druhý odstave~ § II ,:1. nar. Č. 576/1920~b. z,. a .n; o mene 
na Podk. Rusi hol zmeneny, poklal lde o vklady madarske, cla1nkom, 1. 

úmluvy medzi československou republi:kou a král'o'vstvom Maďaifskym 
č. 55VI1930 Sb, z. a n., a to tak, že peňažité vklady z doby pred 26, feb
ruárom 1919 sa vy,rorvrnaly .clearingom rpodl'a ·oddielu y. úmluvy, .vkl'a~y rpo
chádzajúce z do:by ,od 26. februMa 1919 do 22. oktobra 1920 sao m3Jju vy
iJ)latiť v korunách čeSikoslo'Venských podl'a kľúča, stanoveného Clt. vl. nar. 
'č. 16263. 

Podíl členský viz heslo: s po.} e.~ e ln s t v o. výr o ? n í a ll? s pod á t s k é. 
ideální (spoluvlastnický) VIZ heslo: spole'censtvl statku. 

Podmínka 'Viz heslo: v Ý min k a. 
Podmínky pojistné viz heslo: p Ů' ji š t ě ní s m lu v n í. 
Podnikatel provozní (§ 1, odst. 3, autom. zák.) viz heslo: a u to. m o rb i:1 o v Ý 

zákon. 
Podnikový úraz viz heslo: p o. j i š t ě n í ú r a z o v é, ~ . 
Podonuú obchod: kest-ním nálezem správního úřadu, jímž bylo podle § 19 ,co ~ 

zák. o podomním 'obchodě Č. 87/1926 Sb. z. a n. vysloveno p!Opa~~uh za: 
baveného zhoží není do,ičeno vlastnictví třetí- Ů'soby k tomuto ZbOZI, ktera 
neměla na trestném -činu ani podílu ani účastenství Č. 16578. 

Podpacht viz hesla: s m I o u van á je m ll. í, z u rb n í t:. c h!ll i c ~ á k o 'n c e s e. 
Podpora v nezaměstnanosti viz heslo: ex e k II C e § 54 c .. 3· ex. r. 
Podstata konkursní viz heslo: k o n k II r s. 
Pohledávka viz hesla: ex e Je u cen a ni, pod d 1 II žní k, při 'k á z á n í k .1,.' y

brání. 
placení viz tamže. 
p o s tup j e ji viz t a ~ ž e. ~ 
složemi II s.oudu VIZ tamze. 
z a poČ t e 'll í viz t a ITl Ž e. 

I 
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Pohnutka viz hes,lo: neplatnost (nicotnost) sm·louvy. 
Pohřebné 'viz heslo: p .o j i š t ě n í s o ci á I n í. 
Pojistka životní viz hesla: p o z Ů s tal o s t, poj i š t ě n í srn! u v·n í. 
Pojistné dávky vi'z hesla: poj išt ěn í p ens; j n í, s o c i á,J n í. 
Pojištění nemocenské viz heslo: poj i š t ě'fl í s () c i á lln í. 
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Pojištění smluvní (zák. ze ·dne 23. prosilflce 1917, Č, 501 ř. z.): k pojmu pojistné 
příhody: rozlišení pojistné příhody od §k·odné události ,č. 15769, 15826. 
nejde o poistný prípad, ked' člena hasjčského sboru, poistelri.ého proti 
následku telesných úrazov, ktoré by 'Sa jeho člen.om pri'hodily pri vy
ko·návaní služohnej povinnosti ,pri prácach hasičský·ch, záchranných a 
pri výcviku, stihne úraz po skončení hasi,čského cvičenia (cestou na 
nádražie) Č. 15866. 
jde o platný postup pohledávky, je-li ve všeob. poj, -podmínkách usta
noveno, že ma .pojistí tele přechází pojistníkův nárok na náhradu škody 
zpŮrsobené škůdcem č. 1593:3. 
závazek společníků výděllkové společnosti olbecnoprávní (§§ 1175 a další 
obč. zák.) k zaplacení pojistné .prémie při pojištění pmti škodám jest 
nedílný, je-li pojištěna věc ,náJl~žící jim ve:Spolek a závisí-li jejich nárok 
na p1néní z ,pojistné smlouvy 'na zapJracení celé poj.istné prémie č. 16046. 

hrubou nedbalost (v pojistném smyslu) nelze spatiiovati v tom, že po_ 
jistník usklad:ni;1 na půdě slámu ve vzdálen.osti .1 m až 1 m 50 cm rOd 
komína a ik'outo,\rého vedení, ani v tom, že byl odsouzen pro toto jed
náni .pro přestupek podle § 459 tr. zák, nebyla-li tím přivoděna iJ}D
jislná příhoda t. 16084. 
jestliže pojistník, který na území, patřícím nyní k Československé re
puhlice, sjednal 'Před 28. ·říjnem 19'18 pojistnou smlou~ou a stal se poté 
příslušm1kem československým, platil po zavedení československé měny 
(měnové f,o,zluce) nadále pojistné prémie v měně platíd v Rakouské 
republice (Spolloovém státě r",kouském), došlo mlóky (§ 863 ohč. zák.) 
i k ujednální o plnění z pojistné smlouvy v p.osléz dotčené měně a musí 
se spokojiti s pojistitelO'vým plněnLm v měně, v iniž byly placeny po
jistné prémie Č. 16093. 
ve sporu O' plnění z poj.jstné sm10uvy lze uplatňovati neúči'nl1J01st mz
hodčíh.o výroku též námitkou, pro ni;ž neplatí ~hůty předepsané v § 596, 
odst. 2, c. ř. s. stran žaloby ma zrušemÍ TOZihodčího vý,roLkuj do;vo!lují-li 
to všeobecné pojistné podmínky, mohou se l'1Ozhodci dohod-nouti O' výši 
škody a nelze jejich výmk z toho dů~o·du prohlásiti za neúč'Ínný; 
pravoplatný rozhodčí výrok .o- výši škody mŮ'že býti základem při sta
novení výše žalobního nárolk:u soudem č. 16123. 
vykládacíhO' Ptfavidla § 915 obč. zák. lze užíti jen tehdy, je-li projev 
smluvní smlouvy tak neur6tý a mejasný, že není v Iněm žádné opory 
pro výklad nějakých vý,razů ve smyslu §§ 863 a 914 obř. zák. a čl. 278 
obch. zák. Č. 16545. 
obecní sta~O'sta, jemuž byJa svěřena řádným způsohem správa měst
ského biogmfu, prQivozovaného v mezfch Ůlbecn~ho hospodářství, jest 
oprávněn k sjednání. pojistné smlouvy O Odpovědnostním pojištění do
tčen~ho po·dni,ku, které jest obvyklé při provozování takovéhoto p.od
n~ku; pojistný náviJ1h není list~nŮ'u, ',ketrá hy v tako'Vém případě musÍlla 
míti náležitosti vytčené v § 55 čes. ohec. zříz, f. 1-6547. 
sjednání srnlou;vy: -TIlť'jasnosť a neurčitosť poisť, podmioooik, ktoré so
stavila poísť'Ůvňa, ide na jej vruh Č. 15987. 
ustanovují-li stanovy vzájemně pojišťovacího spolku výslovně, _že jest 
pojistku vyhotoviti a Goručiti uchaze.či .o pojirštěni teprve poté, kdy by-la 
písemná žádost za přijetí do spolku 'Podána a když jí urči.tý orgá'D 
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spolkový vyhověl, je přijetí budoucího pojistníka za Č'lena před uza
vřením pojištění -nezbytnou podmínkou vzniku platné pojistné smlouvy; 
z pouhého vydání a doručení pojistky nelze v takovém případě usuzo
vati -na přijetí za členy mlčky Č. 16032. 
ani písemnost, ani údaj prémiové sazby nebo výše pojistné prémie 
v pojistném -náv,rhu -nejsou podstatnými podmínkami platnosti pojistné 
smlouvy; k její platnosti stačí ústní ,po přlpadě i konkludentní projev 
souhlasné vůle smluvcÍl v jakékoliv přípustné formě o podstatných ku
seoh smlouvy a později duh-oda o jednotlivos,tech (prémiové sazbě l 
výši prémie) v hrubý,ch rysech; dohoda o prémiove sazbě a výši prémie 
se může státi též dodatečně a mlčky (§ 863 obč. zák); nebyla-li po
ji-stníku před ohdržením poj.istky známa výše prémie, jest v prodlení 
s jejím placením teprve ode dne, kdy obdržel pojistku č. 16080. 

dobová sleva: bylo-li smluvní pojištěni sjednáno u dvol! p,ojiš.foven, 
z nichž ručí každá 'P'ř í m o pojistní,kovi jen v poměru převzatého po
dílu, není ta pojiMovna, která :podle smluv,ního ustanovení vprostřed
kuje vzájemný styk mezi nimi s jedné strany a pojis,tni'kem s druhé 
strany, oprávněna k ža'J.obě o vrácení části dobové slevy i za druhou 
pojišťovnu Č. 16486. • 
prodlení v zaplacení prémie: pojistitel, kteľ~r se rozhodl vyvoditi z po
j-ist,níkova p,r:odlení v ,placení následné prémie zrušení poj. poměru, se 
může dohodnouti s pmdlévajícím pojistní:kem, ze pro tentokráte nároky 
ty nenastanou Č. 15853. 
dohoda o poshovění v placení následné prémie jest účinná, třebaže 
k přijetí pojistníkova sli'hu zaplatiti následnou prémii do určité doby 
došlo se strany pojistitele až po up,lynutí tříměsí'ční lhůty, do niž byl-o 
podati žalobu o zaplacení prémie č. 15853. 
k výkladu ustantQvení všeobecných poj1stných podmínek, že pojistník 
jest povinen zrupravW prwlí prémii s vedlej-šími poplatky v době, která 
jest v pojistce stanovena jako počátek pojištění č. 16334. 
jestliže po-čátek pojištění podle pojistky nastal dříve, než byla pojistka 
vystavena a pojistníku doru.čena, a tím se splnění takového ujednání 
o době sp!.wtnosti "první prémie stw10' nemožným, nelze pakl'ádati celou 
pojistnou smlouvu za neplatnou pro nemaž'nost pLnění (§ 878 obč. zák.), 
nýbrž jest neplatné toliko ustanovení o době splatnosti první 'P'rémie; 
v tailmvémto případě ll3!stává splatnost první prémie ihne-d, t. j. bez 
zbytečného průtahu po uzavření pojistné sml,ouvy (doručení pojistky 
pojistníku) j zažaloval-H pojistitel první prémii 'V určené lhůtě; podle 
zákonné splatnosti, nelze mí,ti za to, že pojistitel odstoupil od smlouvy 
Č. 16334. 
průpadná doložka: v § 32, odst. 3, není stanovena průpac1ná lhůta 
k uplatnění nál'1Oku z porušenrÍ povinnosti vzniklé p rQ dostavení se po
jistné příhody; pojistitel se může domáhati vrácení pojistné ná'hrady 
vyplacené pojistníkem postupuíkovi jen tehda, byl-li Ipostupnrk nepo
ctivým příjemcem postoupené pohledávky v době postupu a v době 
vyplacení řeče·né pohledávky Č. 15738. 
pojistitel není zavázán k plnění ani do výše skutečné škody, porušil-Ii 
:pO'ji'stník při po'žánnrím pojištění věcí j-ednotnou pojistkou záva'Z'l1Iost, že 
veš ker é jeho úda'je 'Ů škodě mají b)rti správné a úp1né pod ztrátou 
nároku na vyplacení pojistky Č. 15761. 
pouhá ztráta pojistníkova náflOku na' plnění pm porušení oznámení zá
vaznosti nemá v zápětí zrušeni pojistné smlouvy; jen tehda, může-li 
pojistná příhoda nastati jen jednou, se ztráta nároku na plnění z uve
deného důvodu rovná zrušení pojistné smlouvy pm ztrátu zájmu na 
pojištění č. 15769. 

.6 
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kdy Je porušení závaznosti ulOžené pojistníkovi, aby jeho údaje o sku
tečnostech důležitých pro přijetí poj. ná,~oku byly pravé a úplné a aby 
nic vědomé nezamlčel, sta,čí pouhé objektivně nepravé údaje ° dotče
ných skutečnostech č. 15799. 
jde 'Ú _ lLrubou nedbalost, .neoznámil-li pojistník pojistiteli pojistnou pří
hodu z dův,odu, že nevěděl, že se 'Pojistná smlouva týká odpovědnost
ního pojištění, a nárok na náhradu propadá, mělo-li opožděné hlášeni 
v. zá.pětí, že si pojistitel -nemohl zjednati 'vlastním šetřením skutečný 
zaklad pro posouzení, zda je povinen k plnění oč. 15826. 
pro otázku, zda mají nastati následky stanovené pro p.řípad že pojist
ník neoznámH změnu svého zaměstnání, nebo podstatné změ~y ve svém 
dosavadním zaměstnání, není rozhodující pouhá změna v dotčených 
směre:~l,. nýbrž jest r;nhodující trů, jaký vliv mají ony změny na ne
bezpecl urazu co do Jeho zmenšení nebo zvětšení; ii-nfUk jsou dotčené 
z11!čny, n~obsahujÍ-li pojistné podmí'lliky něco jiného, pro pojistný po
mer bezvyznamné Č. 16222. 

§ ?O poj. zák.: v žádosti za snÍ-žení pojistné sumy a prémie pro da.lší 
pOjIstné období jest uvésti určitý Sikutkový podklad nutný pro posou
zení a 'rozhodnutí pojistitelovo č. 15819. 

§ 63 poj. zák: Ipři op-povědnostním pojištění ne.přestává zájem na po
jištěni dosta'Veluím ,se poj. _příhody, není-li jím vyčerpŘ!na poj. hodnota 
a poj. doba i'. 15769. 
zájem pojistníka na pojištění -kinematografického (biografického) pod
nikli' se šatnou nepomíjí tím, že p.rovorz p.adnilku byl .přemístěn do jiné 
.budovy a že 'bYlIn prov1o,zní za:řízení i personál v :novém mí-stě částečně 
změněn, třebaže by10 nově zařízeného p'odni:ku užfváno také pro jiná 
představení č. 16547. 

§ 67 poj. za-k.: neúči,onost výpovědi pojistné smlouvy, nedošlo-Ii mezi 
manžely k p,la,tnému zcizení pojiště-né věci pro nedostatek 11Dtářského 
spisu Č. 15760. 
výkl~d úmluvy o pojištění jiného motomvého vozidla, které si I!}ojistník 
opatrí místo vozidla, na .něž se dosavadní pojištění vztahuje, do určité 
lhůty ode dne, kdy přesta-l býti vIastní!ke:m (:pJ1ov'Úz<nÍm podn+ka:te.Jem) 
dosud pojištěného vozidla č. 16374. 
ustanovují-li pojistné podmínky, že poj.jstnik jest ·povinen ihned ohlásiti 
opatření si motorového v,ozidla k pojištění s přes,nými údaji určitýCh 
skutečností, týkajících se voz~dla, a: že piojišť-ovna mu do určité -lhůty 
po dojití ,pŤihláŠlky oznámí, zda pojištění p.J1Ů' nové vozidlo ,přejímá a 
neuč-iní-li tak, že se má za to, že se v pojištění pokračuje a -že .přijetí:m 
Ipojiště,ní se po.čÍná ručen'Í pojišťovny následujícího dne po doručen.í 
ohlášky, nedošlrů k převodu po ·dstného poměm J1a jiné vozidlo, ·neohlá
sil-li pojistn.ík nové vo.zi.dlo ,k pojištění č. 16374. 

výplata pojistné sumy: vyplatit-li pojistitel pojistnou náhradu maje za 
~o, že je k tomu povinen, kdežto ve skutečnosti k tomu pO'vi,~en nebyl, 
Jest oprávněn žádati na pojistník:ovi vráceni celé vyplacené náhrady 
Č. 15761. 
zákoIllné zásta'vní právo iproo'ajímaterlovo nepostihuje .pojistnou ipožá'rni 
ná,h:adou, ~te~o'l1 po)išťovna v .přiznala :nájemci za shořelé svršky ,vne
sene od naJaty ch mlstnosŤi c. 15846. 
poji:štětú .proti škodám: k výkladu ustanovení vše'Ůb. pojist. podmLnek: 
»,prolkud 'není nic jiného ujednáno, zahrnuje v solbě pojištění jen věci 
které pojistníkovi ná:leží« č. 15922. } 
:podle uved. ustal1lovenÍ všeoh. poj. podmíiIllek :se pojištění ·proti krádeži 
vloupáním vztahuje i lna věci ilmupené rpojis-tni!kem s výh~radou V'last
nictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny č. 15922, 
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pojištění odpovědnostní: zda byl řidič motor. v-ozidla v době nehody 
oprávněn k jeh-o řízení, rozhoduje jen to, byl-li úředně .opráry·něným 
nositelem práva říditi vozidla určitého druhu Č. 15906. 
skutečnost, že osoba řídící vozidlo byla oprávněna říditi určitý druh 
pojištěného motor. vozidla, lze dokázati nejen vůdčím listem, ale i ji
nými průvo:dy, z nichž vyplývá, že ,byl řidiči vystaven vůdčí list oprav
ňujfcí jej v době nehody k říze-ní vozidel iS výbušnými motory, a že 
řečený list neby,l odvolán a ani jinak .nep.ozbyl účinnosti Č. 15906. 

élJk v podmienkach v smluve {) zodpovednostnorn poistení majiteI'a mo
torového vozidla čo do osoby vodiča v,ozidla je Ien to ustanovenie, aby 
táto osoba »b'Ů'la v držbe vodičského listu«, poisťovňa nie je opráv
ne.ná odoprieť plnenie smluvy z dóvoďu, že vodič vozidla v čase ne
hody nebol ešte 21ro6n}' .. ktorý vek je stanovený v iJ)Ů'licejn.ý·ch pred
pisoch pre vodIčov voziedel verejne používaných Č. 15987. 

»skutečností odůvodňující nMok třetí -Dsohy« ve smyslu všeo!b. pojist
ných podmínek (§ 124, odst. 3, zák. Č. 501/1917 ď. z .• § 119, odst. 3, 
zák. Č, 145/1934 Sb. z. a n.) je taková skutečnost, která o!bsahuje 
všechny zákonné předp.oklady pro vznik nároku -na ,náhradu škody způ
sobené třetí osobě, t. j. bez,právný čin, zavinění skutečné nebo záko
nem předp.okládané a příčinnou souvislost činu se škodou z toho 
vzn~kllOll Č .. 1602:1. 
dověděl-li se pojistník o tom, že třetí osobě byla způsobena v jeho 
h{Jličském závodě při pr:orváděn.i man~kury tělesná škoda a o uplatiío
vání náhradního nMoku z do·tčené .škody proti n.ěmu teprve po zap'la
cení pojistné prémie, zapravené ,po uplynutí dodatečné lhůty, jest po
jistitel zavázán Ik: plnění z pojistné smlouvy Č • .16021. 
na náhrac10vé pohledávce poj-istnlkorvě z odpovědnostního pojištění pn
sluší .o.ra-zové pojišťov,ně dělnircké a 'Ústřední sodáJ.ni pojišťo~ně za 
dávlky poskytnuté poškozenému na základě jeho úrazového resp. ne
mocenského pojištěni přednostní zákonné zástavní. prá'vo ve stejlném 
,pořadí, jež však předchází stejnorodému nároku poškozeného na úhradu 
toho, co nedostal od jmenovaný·ch pojišťove.n Č. 16179. 
pojistník, jemuž pojišťovna Ip-ři odpovědnostním pojištění .odmítl-a· po
skytnouti právní .ochraU1u ve sporech zahájených proti němu osobami 
pO'škozenými, jest v právní nejistotě v pří-čině toho, jaJk se má v těchto 
sporech zachovat jl aby snad nepoz·byl nároku proti pojišťovně z po
jistné smlouvy a múže se domáhati určorvacÍ žalobou odstranění tako
véto nejisto-ty Č. 16183. 
p01istní'kovo opominutí domáhati se u soudu svého nároku z pojistné 
smlouvy o odpovědruostním pojištění ve lhůtě určené pojišťovnou, od
mítající hraditi škodu vzniklou z poji'stné příhody, nemá v záJpětí zánik 
zákonného zástavního práva přÍlSlušejícílho poškozenému; to platí i pfi 
p.oji·g.tníkově po'rušení oznamovacích závazností uložený·ch mu po na
sialé pojistné příhodě, splnil,....li o:ny ozna:morvací závaztnosti poškozený 
sám Č. 16511. 
p&ámí: je-Ii ;poj,istitel podile všeobecných pojistných podmfnek prost zá
vazku p.Jniti z pojistné smJ.ou'Vy jen tehda, p-ř.ivodí~H po.jistník pojistnou 
příhodu úmyslně nebo. hruhou n:edbwlostí, nestačí k zlproštění závazku po
jistitele k plnění pojistné náhrady jen t,o, že pojistník sám založil po
žár, nýbrž Ise vyžaduje, aby byl za spách<l!ný čin odpověden;, tomu tak 
není, za-tožH~li jeden z pojistníků po.žár stavení v choromysInem sta~u; 
hrubá nedbalost druhého pojistníka není odůvodněna pouhým tvrzemm, 
že tento druhý spoluvlastník pojištěné budovy dosáhl propuštění du
ševně chnrého z ústavu choromyslných na t. řeč. revers a že o něho 
nepečo'Val tak, aby ke škodě nedošlo Č. 16304. 
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dopravní: jestliže ,byla ta ustanovení všeobecl1}'ch pojistných podmínek 
'pro pojištěni zbo·Ží p-ři dopravě motornvými ,vozidly, pře·ct.pokládajících, 
že pojistník j.est sám dopravcem a vlastníkem motorového vozidla, upra
vena pro pojistníka, který j'est jen zasílatelem (špeditérem ve smyslu 
čl. 379 obch. zák.) zvláštními pojistnými podmínkami, a to tak, že ono 
pojištění platí za ,připojených všeobecných ,pojistných podmínek po tJří-

, padě psaných zvláštních podmínek a že psané -podminky mají přednost 
před všeoebcnými podmínkami, pokud se odlišují, jest vYiložiti vzá
jemný poměr pojistných podmínek tak, že zY·láštnÍmi podmínkami jsou 
vyloučena jen ta ustanoveni- všeobecných pojiiStných podmínek, která 
se na poji'stníka - špeditéra - nehodí č. 16545. 
smluvní úrazové pojištění (abonentní): bylu-li ve všeob. poj. podmín
kách ustaJnoveno, že za částečnou trvalou invaliditu jest pak:ládati jen 
úplnou ztrátu orgánu nebo úpLnou doživotní ·nezpůsobilost k užívání 
urči,tých údů neb o.rgáJnů, nenastal 'Pojistný pří-pad, měl-li pojistníkův 
úraz v zápětí jen trvalou nezpůsobilost U1;čitého orgánu (ramene), sni
žující jen Ischopnost užívání údu (nohy), třebas tato .neúpLná neschop
nost způsobila po případě poj-istníkovu úpln.ou nesohopnost k v~'konu 
jeho povolání Č. 15932. 
ustwnovují-li všeobecné pojistné podmi'Thky, že úrazem jest každé ne
dObrovo1né, na vůli postiženého nezávisle utrpěné poranění těla, vyvo
lané náhlým zevním násilným půsubením, jež zaviní ihned nebo v určité 
době smrt posti1ženého .nebo i.nvali'ditu určitého druhu, jest pokládati 
za úraz v pojistném smyslu, když p.oj-istník ut,rpél otřes nervů při 
prasknutí stroje, třebaže :nastal jen z lelknutí a bez zevních známek tě
lesnéhn poškození Č. 16182. 
ustanovení všeobecných pojistných pOdmínek pro pojištění proti úra
zům, že učinH pojistník při sjednávání pojistné smlouvy huď vědomě, 
nebo z hrubé nedbaLosti nesprávlné údaje o závažných okolnostech, 
které neby'ly p.ojistHeli známy, anebo zamlčel-li obmysLně takovéto 
oknlnosti, mŮ'že pojistitel do určité lhůty ·od doby, kdy se -o vadnýCh 
dajich dověd.ě.J, ustoupiti od smlouvy, ,není v rozporu s předpisy §§ 474 
a 475 slo". obch. zluk. Č. 16298. 
není věoného rozdílu mezi »závaž-nými okolnostmi .nebezpečí, které jsou 
způsobilé, aby měly vliv na ·rozhodnutí pojistitele újednati smlouvu 
vůbec nebo ze smluvn.ích podmín.ek« :a »okul:nostmi, kh~l'é vzhledem 
k ji:ch důležitosti mohou míti vliv na převzetí pojištění« Č. 16298. 
,pojem »dopravované.osoby« motorovým vozidlem; ·osoba přestává býti 
dopravolVa'llou teprve tehdy, přeruší-li se skutečný styk s vozidlem, 
třebas. i před ukončením dopravy; dopravovaným jest i te'n, kdo sedí 
ve vozidle v době, kdy řidič, nemoha spustiti moto.r, vystoupii z vozu, 
:spusti,l' motor ruční klikou a voz~dIo se "f.Ozjelo po zapálení motom, 
třebaže řidič v tom okamž.j:ku nebyl u volantu Č. 16594. 
usta,nO'Vují-li pojistné podmí,nky, že žalobní oprávnění má proti pojisti
teli pojistník, kdežtO' :pojištěnec jen s pojistníkovým souhla'sem, dukud 
pojistitel pojistnírkovi neplnil, je 'Př~dpokladem .p.ojíštěnc.ova nároku 
z úrazového pojištění proti pojisti-telí svolení pojistníkovo, ať dob-ro
v·runé, ať il1ucené Č. 16594. 
při smluvním úrazovém po-jištěn-í n.emubývá třetí osoba (pojištěnec) zá
konného zástavního práva na náhradové pohledávce pojistníkově; úra
zové pojištěni opravňuje pojistníka i k přijetí plněni bez pojištěncova 
svolení; ten má jen nároik proti pojistníkovi na vydání toho, co mu 
pojišťovna Ipodle pojistné s.mlouvy vyplatila C. 16594. 
životní: plíO otázku do jaké výše jest při životním pojištění pojišťovna 
oprávněna zadržeti si pojištěnou jistinu jako zMuku za děd. pOlplatky, 
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ľozhod~jí předpi,sy platné v právní oblasti, kde má pojišťov.na sídlo 
a k~e)e podle sml'?uvy, p,nvinn~ kQ.oati platy, oiko-li předpisy platné 
v miste, kde se proJednava pozUtstalost Č. 15817. 
neu~inH-li p~tistnílk t~.kové opa-tření mezi živými, z něhož by ()lb myš
len~ ~<JIb~1 rz za. pOJlstn,íkoya života přímého nároku na pojistitelovo 
pinem, J1a~eZl ma!etkopravlll mároky ze životní poii:::-,tky, kter:ou byla 
odvo'i~telne obmyslena třetí osoba, do konkursní podstaty pojistníkovy 
bez zretele ·na to, zda a jaké pr:ohlášení podle § 23 konk. -ř. správce 
konkursní podstaty učiní Č. 16421. 
z~mř.el-li pojistník, 'Ba jehož jmění byl prohl1Í'šen kcmkurs, ve lhůtě vy- . 
tCBne v § 150, odlst. 3, zák o poj. smlouvě č. 501/1917 ř. Z., aniž před 
tím jménem oz·naú,ný ob myšlený vykonal právo vstupu do Ip,ojistné 
smlou,vy na mistě pojirStníka, náleží nár:olk z pojistné smlouvy do kon
,kurs,nl podstaty a olbmyšlenému nepříslu'ší proti konkursní podstatě 
nárok na vyloučení pojistné sumy (§ 47 kOl1'k. ř.) Č. 16421. 
i ~?yž byl? sjedná>no Ipojiště.ní kapitálu ve prospěch majitele nebo do ... 
runtele pOJIstky, pa-tří pojistná částka takovéto pojistky zásadně hud' 
do pozůstalosti pojistníkovy, nebo podléhá 'aspoň pozůstalostním po~ 
platkúm; tvrdí-li doručitel .pojist,ky, že on má :nárok ,na ;pojistnou část-ku 
jest povinen dokázati k,romě zptlsobu nabytí držby pojistky zejmén~ 
i to, že pojistník 'Po'řídil jednán.ím mezi živými o svém námku v jeho 
prospěch; ži'v1otní pojis'tlka !nemí Ipravým ce<nným papí,rem znějícím na ma
jite'le .nebo dnru-čitele (a'u porteur); kdy jest poji.šf.ovna 'oprávněna za
držeti z p'ujištěné sumy částku rp-řilpadající na dědické popl'atky Č. 16526. 
na pohl~d~vku ze ~ivQrtní pojistky, ~nějící na majitele nebo doručitele, 
nelze vesh exekucI podle § 2i94 ex. ř. ani tehdy, byla-li Ip,o,jistka již 
předLožena pojistiteli; v takovémto přÍlp'adě lze vésti exekuci zaba-vením 
nál'Orku -na vydáni dotčené pojistky Č. 16546. 
zák. o poj. smlouvě č. 145/1934 Sb. z. a n.: ustanovení všeobec,n)rch 
pojistných podmínek pro p.ojištění proti úrazúm, že učinil .. !i :pojistník 
při sjednávání pojistné smlauvy bud' vědomě nebo z hrubé ne-dba-losti 
ne~právné- údaje o závaž'llýoh o~olnostech, které 'nebyly ,pojistiteli 
zmamy,. anebo zaml'čel-li obmyslně talw:véto okol,nosti, může pojistitel 
dO' U'r~lté lhůty od doby, kdy ,se o vadných údajích dověděl, ustoupiti 
IOd smlouvy, ·nenÍ v ,rozporu s předpisy §§ 474 a 475 slov. obch. záik.' 
č. 16298. 
není věcného r:ozdílu mezi »závažn)rmi ,okoJ,nostmi ne'bez,pečí, které jsou 
způsohHé, aby měly v;liv ma !1Ozhodnutí po}1stitele ujednati smlouvu 
vů'bec nebO' ze smluvených podmí.nek« a »okolnostmi, které vzhledem 
k jich důležitosti mohou míti vliv na ,převzetí pojištěnÍ« Č. 16298. 
jde o nepravý údaj o podstatné okolnosti ve smyslu § 47 zák. ,č. 145/ 
Ig34 Sb. z. a 'll., p.ohnul-Ho pojišťavací jednatel ,něk'o-ho' k sjednání po
jistné smlouvy tím, že sepsa,l zápisek oÚ výhradě navťrhovatele, že mťtže 
do určité lhůty odstoupití od pojistného ,návrhu ,a ujistH, naVI1hovatele 
o p,latnosti výhrady nepojaté -do pojistného náv,rhu; nezáleží ,na tom, 
že jde o. zprostředkujcího jednatele, ani na tom, že se o dotčené pí
semné výhradě pojišf.ov.na nepřesvědč-Ha Č. 16097. 
pojistná smlouva, sjednaná jen důsledkem svedení nespráv-nými údaji 
pojišťovacího jednatele, že smluv,ce či.nÍ narbídlku na jinou smlouvu než 
na pojistnou smlouvu, je n.eplatná č. 16575. 

Pojištění pensijní: úradovňa Všeobeoného penzijn.ého. ústavu v Brati:sla'Ve nie je 
právnickou os'Ůbou a nemaže sama ani žalovať, ani byť žalIovaná 
č. 16153. 
podstatnou náležitosťou .Ji:stiny oÚ výkaze nedoplatkov u ú r a.cl o v n e 
Všeobecného penzijného ústavu, orpatrenej doložkou o jej vy!IDonatef-
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n~sti je, ,aby :po~dpísaná bola krome riaditel'a predsedom úr"do'Vne (jeho 
.namestmkom) c. 16351. 
otáz.~u, .č,i bol zamestnanec k zamestnavartel'nvi v s!užebn.om pomere 
pod}le-h.a:jucem pyenz.íjné~u poisteniu, rieší súd v spore o náhradu škody; 
vzn:lkl~j. ~ poruseOla pnhlaso'Vacej "povinnosti, samostatne ako otázku 
pre]yd~cIal:n~, a~ o 'r:ej .ešte~ nebolo rozho,dnuté pravoplatným výmero;n 
nosltel~ ,p,olste'lllai. me je vsak v)rlúčené, aby sa st-rany obrátily o roz
h~od~utle .0 to.m, C.I zan;es!nan~c Ipodliehal penzijnému ,poistentu, 'na no
sltela ,~ols~ema, aJ ke~ uz 1?00~tný prípa:d nastal; ked' sa ta1k stalo, je 
,~raiVoplatne .. r~zhodnu.tle r:osItela p01~tellla o tom, či zamestnanec pod
~~h1~2g~'nz1JlOemu rpolstemu a.jebo me, pre stmny aj pre súd závazné 

~do je mu podroben: z pensijní poji,stné povinnosti f§ 2 Č. 1 zák. 
c. 8~jl?,29 ~S~. z,' a .,?,.) jest ':'y!lat, 'kdo nastou.pi! p r v é zaměstnáni, 
:podl~,~a)lcl ~ecen~ p.Ojl~tne povmnO'sti, po dosažení 55 ·let č. 15948. 
rez'moky kramSiky, Jenz nekoná čistě manuáI.ní práce jest obchodním 
pomocníkem č. 15948. ' 
ob~chodn~mi po[mocní!~y ~?dle § 73 a) živ,n. řádu nejsou jen osohv za
mest.~a?e v o?cJlOdn,lch~.zl'v,nÚ'stech podle § 38 'živp-o ř., ale i os'O'by- (po
m~cnrcl) zamcsrnane pn obchodu vůbec pokud jejich činnost nezáleží 
tQlhlko v ipodříze-ných pra'Cich pomocn)rc1{ Č. 15948. 
pn~ 'PO'~údenie otáz<ky, či zamestnanec podlieha povinnému penzijnému 
P?I'ste~lU, ~ s~erodajné jedine práce zamestnancom skutočne vyko
mava'ne; sluzehne postarv8nJe zamestnaillca a jehlO vzdelruoie nie sú roz
hodné a k založe,niu poistnej .po'v1nnosti nestačí ani výkon prác odbor
'TIrých, ,ked' nie sú prácami dušev:ný-mi ,č. 16143. 
ruč.né vedenie kormidla lodi na zákJ.ade 'odborných z.nalosti a skúseností 
Ill'ie je prácou dušev:nou č. 16143. 
k?,rmidelník, ~iktorý sám r:rč:ne yedie ,kormidlo lodi a dáva roz.k,azy stmj
nIkom dotycrne rychlostt Lodi, spravneho za'vesenia vlečných lodí a 
udrž,ovania smeru chodu vlečných lodí, nie je osobou do,zorčou ani 
osobou práce prikarzujúcou pod'l'a § 1 Č. 6 lit. a) zák č. 26/1929 Sb. 
z. a n. č. 16143. 
pensijnímu pojištóní nepodléh~ larbor<JInt,ka v lékárně, jejímž převážll1ým 
zaměstnáním bylo obez'Oamování se s uložením preparátú a zásob oh
sluha váhy, odvažování prášků ze zásob, jejich balení a vydávání~ ne
rozhoduje, že byla zaměstnána též pracemi spojenSrmi s prod~jem 
prášků, nebyla-li jimi zaměstnána převážně č. 16303. 
vrchní ,osvětl,orvač divadla, jenž jest ustanoven k péči o osvětlování 
všec,h divadelních místnnstí a o- opaotřťfní -osvěNovacího in'ventáře a který 
jes:t odpověden za Siklad oSlvěNovacího materiálu i z,a dodržování regu
lativu elektrárny, maje povi,nnost zkoumati, zda zařízení jemu daná vy
hovují dotčenému regulativu, koná prá'ce převáž'ně duševní a podléhá 
pensij.ní-mu pOJištění č. 16554. 
p.ředpisu vlád. nař. č. 173/1937 Sb. z. 'a, 10. ,o použití p,řevodních částek 
jest dbMi v Ikaždém období sporu, třebaže bylo nižšími soudy o věci 
rozhodováno v době, kdy řečené vládní na-řízení ještě nevyšlu č. 16554. 
zakázané dohody: úmluva, jíž se na zaměstnance ,přesunuje placení 
pensiJního pojištění větším. než zákonným díilem, jest nepl'a1Jná, třebas 
zaměstnanec pobíml na místě. pevného .platu pohyblivé pmvise po srážce 
veškerých vý'loh a při stanovení výše pevnéhD platu pohyhrHvé prémie 
po srážce veške.rých výloh a plř-i stanovení provise bY1lry již příspěvky 
na pojištění zakalkulovány č .. 15802. 
zaměs.tnanec nemá proti z,aměstnavateli námk na :ná,hradu pojistného, 
které mu bylo vyméřeno 'PO j-ehŮ' dodatečné phhlášce k pens. ipojištěn.í 
a které sám zaplatil, nebyl-li zaměstnavatel povi'nen odvésti pojistné, 
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zejména zaniklo-li právo předepsati pojist.né promlčením, Zl to ani když 
zaměstnavatel zavinil nepřihlášenI z.aměst'oance k pojištění; v takovémto 
případě se úmluva, jíž se zaměstnanec vůči za'11ěstna'Vateli zavázal 
uhraditi celé pojistné ze svého, nepřfčí předpisu § 1 řeč. zák. č. 16509. 
nejde o neplatnou úmluvu o přesunutí sociálních příspěvků na zaměst
nance větším než zá:konným dílem, byIa-li sjednána výslovná dohoda, 
že zaměstna'va1tel poskytne zaměstnanci určitou (procentuální) část t. řeč. 
úkolové provise na úhradu příspěvku pojistných k soc. a pens. pojiš
tění, po-kud připadají na zaměstnavatele, a že zaměstnanec sám je od
vede nositeli pojiště,ní za zaměstnavatele č. 16580. 
nárok na dávky: zamestnanci, ktorí sa stali Ipovinní penzijným poiste: 
ním až podl'a zá'k, č. 26/1929 Sb. z. a n. a 'ktorÍ pred tím vyňatí ~oh 
z poistnej po,\ri,nnosti pre svoj vek, majú pri predpokla:de, že za ntch 
platené ,boly pred 1. j'amtárom 1929 príspevky do fondu pre potrebných 
nezamestnaných, nárok <na inva1idný d6chodnk a pozostalí po nich na 
pozostalostné dáv.ky, i ked' čaka:cia doba nebola dokončená Č. 16244. 
slová »mal by .nárok na te·ntO' .dóc'hodok« na konci odst. 1 § 25 zák. 
č. 216/1929 S-b. z. a n. treba vy:kladať tak, že by poi:stencovi v deň 
smrti ,náleža:l iHvaHdny dóchodok, keby sa b'Ol stal invaHdnym v smysle 
§ 17 cit. zák., t. j. že -bola sp~ne!TIá ól!kacia doba a smrt' po1stencova 
nastala pred uplynutím ochranných lehOt §§ 57, 58 a 60 cit. zák 
č. 16257. 
Čs. štát alko terajší vlastnik hývalých Coburgovských 'Verkostatko'V na 
Slovensku oprávnený je započítať si 'na štatutáme penzie zamestnancov 
d6cho,dky patriace zamestnan:scom z p o v .i ll.:Jl é h o penzijného pO'iste
TIia od Všeo.becného penzij.ného ústavu podl'a § 69, odst. 2<, vl. nar, 
č. 16/Hl23 Sb. z. a n. č. 16604. 
pri- vypo.čítanÍ sumy, ktO'l'á ,podl'a druhej vety .odst. 2 § 118 zák č .. 26/ 
1929 Sb. z. a n. nemóže byť zamestmavatel'om z3lpO'čítaná na Jeho 
smluvné plnenie, tmba rozlišovat' medzi základným dóchnd:kom podl'a 
starého penzij-ného zákona (vl. nalr. č. 16j1923 Sb. z. a .n.) a drahot
nými prídavkami vyplácanými za jeho, platnotSti len vtedy, ked' to bolO' 
sml'l1vou alebo zvláštnym zákonom stanovené č. 16604. 

.pomer v ktorom si: móže zamestnavatel' po.dl'a odst. 2 § 69 vL nar. 
č. 16;'1929 Sb. z. a 'll •. zapnčítat' dóchodolk z povinného poiste?Ía, za
mestnal1corv na smluvné pJnen.ie, rovná Ba pomeru, v ktorom Je uhrn 
poistných prémií zaplate.ných za celú !pois-tnú dobu k úhrnu poi'Stných 
prémii zaplatených zamestnavatel'om č. 1&604. 
příspěvková doba: do príspevJmvej doby podfa §§ 12 a 16 zák. č .. 26/ 
1929 Sh. z. a \ll. treba: poótať aj príspevkové meSlace nadohudnute do 
31. decembra 1928 (za účinnosti vL na!. Č. 16j1923 Sb. z. a n.), ktoré 
do tohoto dňa neho.ly zrušené Č. 16267. 
»manželom« v odst. 2 § 38 zák. Č. 26j1929 Sb. z. a n. treba mzumef 
manžela aj manželku č. 16257. . 
opominutá přihláška: otázku, zda ;pojištěnka nenwbyla nároku na- Y,Ý
barvné pvo ,nepřihlášení k pensijnímu .pojištění, jest řešiti podle z~k: 
č. 117j1'934 Sb. z. a 'n., zaplatili-li zaměstnanec příspěvky za dodatec:ne 
příslušnou dobu příspěvkem za účinnosti řeč. zákona, třebaže se do
dateóná přihláška stala ještě .před ú6nností tohoto. zákona Č, 15859, 
spory o nároky smluv.ních úřed:níkÍl obce na náhradu škody, vzniklé 
jim pro nepřihlášení k pensijnímu pojiš1ě.n1, patří .na pořad prá,va 
č. 15894. .. . .., , . 
jestliže zaměstnavatel il1epřihlási1 y za-městn,:nce ~. ~ens~).mI1!u p~Jlsten~ 
proto, že měl pochybnost v za-mestmuncorve penSll'lll pOJIstne .. p'~vll?no~~ 
vůbec, ,neho ho při:hlási1 u jiného,:než příslušného nositele pO']lstem, amz 

i 

1837 

podal t. řeč. přihlášku s výhradou II pří,s",ušícího nositele pojištění jest 
odpověden za škodu tím zaměstmmci vzešlou č. 15948. ' 
zamestnavatel' nie je zod:povedný za :následky neprihlásenia zamest
nanca k penz. poisteniu, keď bolo prihlasovarnie všetkých zamestnan
c-ov k penz. poisteniu služeb. pO'vinnosťou tohoto zamestnallca Č, 15976. 
zodpovednosť za následky neprihlásenia zamestnanca k penz. poiste.niu 
nie je spros-ten}" zamest~avat.el', k~d', ~amestna'Uec nevyhovel jeho prí
kazu, aby 5a k penz . .pOlstemu pnhla5l'i, ak 'vybavova'nie prihlášok ne
bolo jeho služeb. povi1nnosťou Č. 15976. 
nároky zamestnanca proti nositeli poistenia, vyplyvajúce z vL nac 

- č. 16j1923 'resp. zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. majú ,povahu verej-nopráv
nych a nemóže byť úmluvou vylúčené alebo obmedzené Č. 15982. 
nárok zamestnanca proti zarmestna-va:terovi na náhradu škody, spóso
benej porušením .prih],asovacej povi,nnosti k penz. poisteniu, je nárokom 
súkromnoprávnym Č. 15900. 
zamestnavatelia, kto.rí tým, že neprihlásili zamestnanca k pO'vinnému 
po.isteniu, spo·loČ<ne zavinHi, že mu bol pre Jnedostatok čakacej duby 
100 prispeVlkový·oh týždhorv o:do'Pren~1 ,nárok ·na dávky invalidneho a 
staJrobného poistenia, mčia za škodu tým v:wiklú rukou sp.olo{nou 3: 

nerozdielnou č. 16155~ 
zaměstnavatel .odpovídá zaměstnanci za škodu vZJniklou následkem ne
správných údajů o· výši škody, učiněných v přihlášce k pensijnímu po
jištění, kterou si zaměstnanec sám vy-pInii a zaměstnavatel spolupode
psal č. 16173. 
p'Ůkud je maiitel podniku svéhO' zletilého nevlastního syna, konajícího 
s vědomím a souhlasem maljitele podniku v podniku pravidelné práce 
tO'várního úředníka, 'k nimž je svým předběžným vzděláním schopen, 
povinen přihlásiti jako z,aměsrIl,;ance k pensi'jnímu .pojištění č. 16209. 
:nárok vdovy nie je dotknutý alni pr1padným spo!uzavinenÍm zamest
namca ,pri opominutí prihlášky č. 16244. 
zamestnavatel' zodpovedný je zamestnaJIlco'Vi, ktoréhO' opominul príhlásiť 
k penzijn.ému poisteniu, za stratu poistného ná'fO'ku, bez zretel'a na to, 
že aj sám zamestnanec opominul vykonať prihlásenie, hod bnl na to 
oprávnený č; 16244. 
odšík:odiíovad nárok vdovy zamestnanca proti zamestna1vatel'ovi, ,ktorí 
opominul prih!ásiť jej marnžela k Ipenzijnímu poisteniu, je verejnopráv
nej povahy a Inemóže byť skrátený dohodou zamestnavatel'a 50 zamest
nancom Č. 16244. 
zaměstnanec nemá proti zaměstnavateli nárok na náhradu pojistného, 
které mu bylo vyměřeno po jeho dodatečné přihlášce k pensijnímu po
jištění a které sám zaplatil, nehy,l-li zaměs,tnavatel pavine:n odvésti po
jistné, zejména zaniklo-li právo· nositele pojištění, předepsati zaměstna
vateli pojistné na něho připadajíd promlčením, třebaže zaměstnavatel 
zavinil, že neby'! zaměstnanec k pensijnímu pojištění včas přihlášen; 
v takovémto připadě se úmluva, jíž se zaměstnanec vÍlči zaměst.nava
teli zavázal uhraditi celé pojistné ze svého, ;nepříčí předpisu § II řeč. 
zák. č. 16509. 
invalidita: pojem i'nvalidi.ty v pe.nsijlně 'pojistném smyslu; invalidním 
není zaměstnanec, !který skutečně vykonává výdělečno:, čin.nost pod:ro~ 
benou pensij:nímu pojištění, byť i pro ohuravost nemel snad normal:m 
prac·ovní výkonnost a nemohl ani zastávati práce, jež by jinak osoba 
jsoucl v pra,covlním poměru ri1Usi1a zastávati Č. 16227. 
pojmovým znakem zaměstnání není, aby byl zaměstnanec schopen fy
sicky vykonávati všechny. práce, jež zpravidla koná ve stejném nebo 
podobném praco.vnim poměru jiná normálně :udravá osoba, a alby byl 
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Pojištění 

zaměstnavatel s to využíti pracovní schopnosti z2.městnancovy vždy 
stejně č. 16227. 

vyklad § 118, odst. 2, zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. o práve zamestn<;t
vatel'a započítat' si celMorn aleho zčasti dávky z penzijneho poistema 
č. 16256. 
pTi vypočítaní sumy, ktorá podl'a druhej vety odst. 2 ~ 118 zák. č .. 26/ 
1929 Sb. z. a n. nemaže 'byť zamestnavateforn zap.očítaná na Jeho 
smluvně plnenie, treba rozlišovat' medzi záldadným dochod-kom podl'a 
starého penzij:ného zákona (vl. !na'f. č. 16/1923 Sb. z. a .o.) a drah Olt
nýrni :prída-vkami vypiácanými za jeho Iplatnosti len vtedy, ked' to hola 
smluv-ou alebo zvláštnym zákonom stanovené č. 16604. 

exekuce: na příplatky, kteTé vyplácejí příplatko,vé ústavy podle §§ 119 
a 120 zák. o pens. p,oj. č. 26/1929 Sb. z. a n. zaměstnanci ~ jeh~ pe~
sijnímll důchodu, se nevztahuje předpis § 46 řeč., zák~, nyihrž Jest Je 
pokládati za výsluž.ne ve smyslu § 2, odst. 1, zaik. c. 314/1920 Sb. 
z. a n., na které má zaměstna:nec nárok podle zákona č. 16400. 

.při výpočtu existenčního minima jest k piíplatk~m k pensij.nímu dů
ohodu zaměstnance připočísti i pensi}ní -důchod sam č. 16400. 

zvyšenie dóchodkov na základe štátneho príspevku podl'a § 176 zák. 
č. 26/1929 v z,ne[lÍ zák. č. 117!193~ Sb: z. a n. v.zťahuj:: sa na v š ~ t k Y 
dóchodky vyplývajúce z pemz. pOlstema, kdy a] na dochodky pOlsten
cových pOZůstalých č. 1578l. 

sociální: viz též heslO': zaměstnanci okresních .nemo.cen
s k Ý c h poj i š ť o v e [l, rl r a ž h a v ln II c e ln á ne m o Vit O' stl. 

lTIemocensrká ipojišfov,o,a se nemůže domáhati na .~ádné~ ... s .. ::}l~dě .nárok~ 
z úmluvy o placení pojistlJlých .přispěvJnl k socm!. pops,tem, sJednan~ 
mezi ní a. osohou, kt~,rá jest 'P-od1e zákona zavázana k pl!acem 
č .. 16053. . . 
povi1nnost platiti příspěv!ky ·k so.ciá1nímu poji~tětní ne'Po~bý,:"á verejno
prá-Viní po,vahy úmIuv;ou o jejich zarp.Jacerní, sJednanou, m,ezl ,!llemoce~~ 
srkou p0'jišfov:llIou a osobou, :která, jest podle zákona zavaza~n ... a .k pla~e'lll~ 
nároku z řeče,né úmluvy se nemocenská pojišťovna nemuze domahah 
na řádném s,oudě č. 16053. 

nemožno sa porado.m občian'Skeho sporu d?má~ať n~ ?kreSlnej ne~,~= 
ce'lllSlkej po1sf,ovni vrátenia preplateného p'Olstneho; zavazky n~ zaJP

d 
. 

tenie poistného, ktoré sa zaikla~ajú na úst?ej d0'hode uzavrene} m~o~~ 
okresnou nemocenskou poisfavnou a man~elkou zamest~ava1:ela, P, k ' 
1iehajú rovnako <uko f.ormálne platehn~ vyt?-~ry, okT~s,nel n~mocens eJ 
poist'oVine vÝllu:čne preSlkúmacej čirnlHosh pohhckych uradov c. 1660~. ~ 
okresní nemocenská pojišt'o'Vna múže projeviti vúli jen statutanne 
č. 15746.,. t . 
nepředpisují-li stanovy nemoc. po:ld~dny ně~o Fného, patn U'~ a~I~'~~'~l 
zaměstnance p0'kladny do oboru rpusotbnostt predstavenstva c. . 

otázku, zda se ust.amoveni zaměstnan~e pokladny staJ;o', pla!ným pr~e
vem představenstva jest wzhodrnoutJ, pokud § 17 zalk. bC·l ~~~/1 ~ 
Sb. z. a n. 0' vnIbě 'představenstva nemo:7· p.olkIadny .nem~ Y ucm~o~ 
_ podle stanov pokladny a podle nich z]lshtl, zda .?ylo predstavenstvo 
zvolené ještě 'podle zák. č. 33/1888 lř. z. řádně slozeno c. 15746. . 

I § 95 ·k č 221/1924 Sb z a ·n. lest 
pojistnou dávkou ve Si~,YS: u y • za: 246 .y... "k rpř~ch~du nMoku 
i pohřebné a platí i .o nem predpls § rec. z~ .. ?, uskou 
na .náhradu vypIa,cených pojisbných dávek na pnslllsnou nemoce 
poj-išťovnu č. 15741. 
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předpis § 18 zák. č. 33/1888 ř. z. nebyl změněn čl. X zák. č. 268/1919 
Sb. z. a n. č. 15746. 
úmluva, jíž se na zaměstnance přesunuje placení .ne mocenského po
jištění větším než zákon.ným dílem, jest Ineplatná, třebas zaměstnanec 
pobíral na místo pevného platu pohyblivé provise po srážce veškerých 
v~'loh a při sta'novení v)'še províse byly již příspěvky na pojištění za
kalkulovány č. 15802. 
přednost,ni právo podle § 173 zák. č. 221/1924 Sb. z. a u. příSluší v exe
ku.č.ním řízení pojistnému s p.řísll1šensrvím, předepsanému za zaměst
nance, <kteří pracovali ,nebo konali služby na nemovitosti nebo v pod
niku, jemuž nemovitost sloužila, jestliže a pokud na nemovitosti té má 
přednostní právo některá z daní uvedených v § 265, odst. 1 až 3, zák. 
č. 76/1937 Sb. z. a n. č. 15841. 

p:mrnlčení přednostního práva příslušícího pojistným příspevlkům podle 
§ 173 zák. č. 2121/1924 ve· mění přHohy k vládní vyhlášce min. soc. 
péče č. 189/1'934 Sb. z. a ,no se ,nepřerušuje při'hlášením pohledáV1ky 
ke konkursu přihlášeném .na jmění p,ovinného č. 15921. 

zaměstnavatel Q,dJpovídá podle všeo'hecnýCrh předpisů občanského zák0-
níka zaměstnancí za škodu vzniklou mu nep.řihlášením k starobnímu 
pojištění i tehda, do:Š'to-lli mez-i zaměstna'ncem a zaměstnavatelem mlčky 
Ik dohodě, že zaměstnanec nebude k starohnímu pojištění přihlášen 
č. 16017. 
za škodu jest odpověden zaměstnavatel; o spoluv1ně . zaměstnancově 
z důvodu, že trpěl nepřihlášení, nemiHe býti řeči č. 16017. 

za.městnanec se nemůže vz,dáti .dříve, než nastane pojistn}' !připad, ná-\l 
hrady škody vzniklé mu tím, že nebyl přihIášen k starohnímu pojištěni; " 
dohoda o 'nepřihlášení je neplatná č. 16017. 

předcházel-Ii mezi škúdcem a poš'kozeným pojištěncem spor o ,náhradu 
škody, počíná se promlčení náhradního nároku 'nemocenské pojj.ŠťOVll1Y 
podle § 246 zák. o sO'C. .poj. teprve od pravoplatného skončení sporu 
č. 16454. 
na 'J1áhradové ,pohledávce pojistníkově ze smluv,ního odpovědnost,ního 
pojištění ·přísluŠí Úraozvé pojišťovně dě:Lnioké a ,ústřední sodá:lní p,o
jišťnvně za dá',Vlky jimi po-škozenému posky,tnuté přednostní zákonné 
zástavní právo ves t e j n é m pořadí, předchází všaJk stejlnorodému 
nároku ,poškozeného na úhradu toho, co nedostal od jmenovaných po-
jišťoven č. 16179. . 
nejde o neplatnou úmluvu .Q .přesulltutí sodá:lních příspěvků na zamčst~ 
munce větším než zák.onným dílem, byl'a-li sjednána VýSIOVillá dohoda, 
že zaměstnavatel poskytne z.aměstnatnci určitou (procentu Mni) část 
t. řeč. úkolové tprovise na úhradu příspěvků k SlOC. a pens. pojištenÍ, 
pokud připadají na zaměstnavatele, a že zaměst.n,anec sám je nositeli 
pojištění odvede za z.aměstnavatele č. 16580. 

Pojištění úrazové dělnkké (zák. č. 1/1888 ř. z.): jde o podnikový úraz, stal-li se 
v pmv,ozu .podniku a je s ním v souvislosti; ~nevyža.duje se, aby se 
výko:n zaměstnancovy s,luŽ!by, .při němž došlo k úrazu) týkal právě té 
části podniku (stavby), v níž mu byl úraz způsoben č. 1572,8. 

úrazová pojišťovna· dělnická vedoucí exekuci na nemovitOrst zatíženou 
zákazem podle § 2, odst. 4, mal. příděl. zákona c. 93/1931 Sb. z. a n. 
musí prokázati již v ~xekll,ón~m návrhu předpOklady zákonného zástav
ního práva: !přednostního pro :pHspěvky k úraz. pojištění děl. č. 1'5813. 
na náhradové pohledávce pojistníkově ze smluvního odpovědnostního 
pOj-ištění přísluší Úrazové po:jišťorvně dělnické i Ústřední s:oci.Mní -po-
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jišťovně za dávky posíytnuté poškozenému přednostní zákonné zástavní 
právo ves t e j 'Tl é'll ,pořadí, p.ředchází však stejnorodému náro:ku po
škozeného na úhradu toho, co nedostal od jmenovaných pojišťoven 
Č. 16179. 
§ 45, odst. 2: il1evztahuje se i na společnosti s f. o.; její jednatelé ne
jsou třetími osobami uvedenými v §§ 45 až 47 č. 15728. 
§ 46: inetýká se případů odpovědnosti ,podle § 1313 a) a' 1315 ohč. zák. 
Č. 15728. 
nejde-li o úraz úmyslně způsobený, neodpoví-dá zaměstnavatel za úraz 
ut11pěný provozem motorového vozidla zaměstn3'TIci, kterého se užívá ve 
vý1k{}l1u jeho smluvní povinnosti (služby) při proVOZll motorového vo
zidla, byt' i se to dělo jen v určitých případech; nárok takúvéhoto za
městnance proti zaměstnava,teIi jest posuzovati podle § 46 úra'Z. zák. 
Č. 16200. 

Pojistka viz hesla: cenné pa:píry, pojištění smluv-ní. 

Pokladny bratrské: In.emocenské poskytované revfrmí bmtrskou pokladnou jest zcela 
z exekuce vyňato č. 15744. 

Pokoutnictví viz heslo: a d v o kát (nucené z'astupavání advokátem). 

Pokuta smluvní (k n'fi v eln ční) viz heslo.: z a m'ě s tn a ,n c i. 

Policie.viz hesla: obec, zaměstnanci ohecní. 

Politická s~ana viz hesla: oprávJl'ění ke sporu, :převzetí pod,niku. 

Pomocný dělník Viíl heslo: exekuce § 341 ex. ř.). 

Pomocný zaměstnanec čs. stát. drah viz heslo: z a m ě s t'll a n c i žel e z nič n í. 

Poplatok dlažobný viz heslo: dTaž'ba vnuce,ná (§ 216 Č. 2 ex. ř.). 

Poplatok kana1izačný vÍlZ heslo: dražba vnucená (§ 216 č. 2 ex. ř.). 

. Poplatky: k zajištění poplatků (zák č. 65/1933 Sb. z. a n.) nelze užíti dvorského 
dekretu Č. 577 lit. c)/1789 a 'č. 789/,11806 Sb. z. s. a § 38, pism. cl, ·~nih. 
zák. Č. 15930. 
žádost čs. státu za záz,nam zástav. práva pro poplatko'vou pohledálVlku na 
nemovitost ch),užníkovč, podanou bez zajišro'Vacího příkazu podle zák. č. 76/ 
1927 Sb. z. a ,n., jest zamÍ-tnouti č. 15930. 
dědické viz heslo: p o z fr s t a ,los t, S I o' ven s k o. 
převodní (zák. č. 50/1850 ř. z.) ;viz též hesla: dra ž b a v nu c e fl: á, P Q

~platky, sm,l'ouva kUlpní. 
i tím, že bylo pro pohledávku z převodního poplat.ku s ,úroky jdoucími od 
určitého dne zazmamenáno zástaVlni prálV,o, staly se ú:roky dospělé v den 
zápisu ne st.arší tří let před přtklepem co do- knihovního pořadí sOUlčástí 
jistiny Č. 15992. 

_ podle § 86 poplat. zák č. 50;1850 ,ř. z. jest tprárvlllé neúčinná jen listina zří
zená za účelem zkrácení poplatků, nilkoH však i smlouva, jež jest záJk,ladem 
této listiny Č. 16122. 
přihlášení nedoplatků přev;odnkh poplatků ke konkursu 'Pov~nil1ého není zá
konným ip'fiosUedkem k }ejkh vymáhání a nepřerušuje se jim tříletá pro
mlčed lhttta stanolVená pTa přednostní zástayni právo č. 16166. 
jednotlivé nemovitosti 'náležící do pozu.staIosti neručí nedíhlě za poplatky 
pro úmrtí vyměřené z převodu- nemovitého jmění v celku, nýbrž pouze za 
část poplatků na ně připadající č. 16215, 
splatnost přervodního poplatku a počátek lhůty pro oromlčení nároku na 
přednostní uSlpokojení vzhledem lk zák. č. 65/1933 a vlád. na-ř. č. 66/1933 
Sb. z. a n. č. 16484. 
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U, převvodního poplatku, kter~ jest pl,atiti přímo bez úředního vyměření (§ 3 
zak. c. ?5/193~ Sb. z. ~ n., cl. lll" p~sm: ch) vl. nař. Č. 66/1933 Sb. z. a n.), 
Jest ,poc~t~h tnletou lhutu :promlcecl vzdy od uplynutí 40 dnů po dni uve
de~nem v cl. VI uveyd. y.Jád. nař;, "- ostatních pří-padech po uplynutí 30denoí 
lhut~ ode dn~ d~,;ucen: pl'atebm~o ~ozkaz~l; exekuční soud musí vždy Zlkou
n:~tJ, o ktery pnpad Jde, a z Jakeho du-vodu byl pozděj.i vydán platební 
pn kaz, a podklad pro to musí podatí soudu příslušné fina-nčnÍ úřady č. 16484. 

Porodní asistentka viz heslo: n á hra d a š k o d Y (§ -1327 obč. zák.). 
Poručn!k: n.elze-l!, ~ředem vy:oučiti yspolu~i,nu poručníka nebo i~né třetí osoby ,na 

~~ode, vzmk!e z Ve?elOI .p~rucenSllyl nebo ,?bstarávání poručencových zále
zltOS.~I,. mU'~1 se poskozeny nezletJlec domahati náhrady škody nej-prve "na 
po,rucmkovl nebo na tom, komu lze přičítati z.avinění, a teprve kdyby ná
hrady n.a uvedených os'O'bách 'nedosáhl, mohl by se jí podle okolností jed
notlIvého případu domáhati podle § 1 zák č. 112/1'872. ř. z. na provinilém 
soudcovském úředníku a na státě jako rukojmím a plátci Č. 16494. 

Pořad práva viz též hes'lo: ex e k u c e b e rn L 
nám!tk~u nepřípus,tnosti. po,ta~lI práv~ s,e dovol~cí soud nemúže zabývati. 
zamltl-h soud prve stohce recenou namltku, op.renou nabyvatelem zbytko
vého statku, ž'a>lo,va'fi,ým o zaplacení nákladů vynaložených pachtýřem <na ná
hradu ,nákladů na úrodu a ,sta'vehní investice, pmto, že jde 0' náréo'k podle 
§§ 43, 43 a) náhr. záJk., a vytýkal-li žalovaný v odvoláJní jen to, že by 
náhradu mohl požadovati jen S. P. Ú." administrativně, aniž napadl zároveň 
výtkou zmatečnosti (§ 477 Č. 6 c. ř. s.) usnesení to pojaté do rozsudku, 
i v p-říčine pořadu práva Č. 15971. 
skutečnost, že jest pro pohledávku zajištěnou exekuČonÍm zástavním- prá
vem na nemovitosti, jež proti dřívějšímu vlastníku, p,mti němuž pro 'ni byl 
získán již exekuční titul a vymože:no exekuční zástalVll1Í právu před převo
dem vlastnictví v knihách, podána proti nY'nějšímu vlastní·ku žaloba hypo
tekámí, neodůvodňU'je námitku nepřipustnosti pnřadu .práva, .nýbrž toliko 
hmotněprávní námi"tlku, že jde o žalobu zbytečnou pro 'nedostatek potřeby 
právní ochrany Č. 16012. " 
nebyl-li do rozhodnutí rekurs:ního soudu, jímž byla změnou mzhodnutí 
soudu prvé stoHce zamítnuta Inámitka nepřípustnosti pořadu ,práva a ptvému 
soudu uloženo, alby o něm dále jedna!, ,podán opra'Vný p:J1ostřed€lk, nabylo 
usnesení to rprámí mod a dovolací soud se nemů'že otázkou nepřípustnosti 
pořadu prátVa zlnova zaJbývati Č. 16095. 
rozhodl ... [j soud druhé stolice ve věcech ,pracov.ních na žalobcovo odvoláni 
(správně rekurs), napadající jak us,nesení prvého soudu jímž ,neby,lo při, 
puštěno rozšíření ža},OIby, tak :rozsudek ve 'Věci samé, téŽ o rozšířeném ža
lobním nároku, odmítnuv žalohu v celém mzsahu (i c-o do "rozšiře'né částI 
žaloby) pro nep,řípustnost 'PO'řadu -práva, jest jeho rozhodnutí i v tomto 
smém (co ,do rozši,řeného žalo.bního nároku) konečné (§ 36, odst. 2, zák. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n.), třebaže o rozšíření žal·oby nerozhodl ve vý-roku 
Č. 16301. 
nebylo-li rozhodnutí soudu prvé stolke, jenž uzna'l výslovně pořad práva 
pm ž'a.Joblní námk, napadeno žalovéliruým, nýbrž jen žalohcem, naby,ln roz
hodnutí 'soudu .prvé stoJíce () této ,otázce práVlní moci, a odvolací soud 
nebyl oprávněn zabývati se z úřadu otázkou přípustnosti pořadu práva, 
neulZnal-li žalobcovo oprávnění k opravnému p'wstředku v -otázce přípust
nosti pořadu práva; u6nil-/i tak přece a vyshwil-Jí zmatečnost rozsudku 
prvého soudu i předcho.ziho řízení a žalobu odmíN, je proti jeho rozho-dtnl\1tí 
rekurs ža!o'V<a1ného přípustný (§ 519 Č. 2 c. ř. s.) Č. l6301. 
dokud nedošlo ke kolisi přihlášek rpresumptivních dědiců, nelze rozhodnouti 
pořadem práva () dědickém právu; otázku, zda zanikla či nezanikla fidei
komisární substituce pro tv"rzené odmítnutí dědictví fideikomisárním substi-
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tt~~en:'. je řeš~ti pvořade!ll právDa tepne tehdy, došlo-li ke kollsl dědlckych 
pnhlasek k temuz pOdllu pozustalostl č 16357 
na porad práva pat-rí uplatňovanie nároku na náhradu škody, vz.niklej Ť}'m, 
že vozidlo, poskytnuté k použitiu pre vojenské dopravné ciele ·na základe 
zvláštnej nájomnej smluvy, bolo vojenskými osobami poškodelI1é č. 16335. 
nemúže-li ža!'obce v řízení o zápů1rčí žallobě (§ 523 obč. zák.) udati jak 
veliká a klterá část sousedního pozemku' patří k jeho pozemku -' jde 
o sporné a ,neznatelné hranice (§§ 850 a další obč. zák.) a jest zápůrČí 'ža,.. 
lobu odmítnouti pro nepřípustnost po,řadu práva č. 16556. 
j~e-'Ii o 'Vado,Ý k,nihovní zápis, který zaJpsa! kancelářs.k~r úředník bez sO'ud
mho u.-snesem, aby napravil pochybení při půfV.odnÍm zápisu nelze se do
m~hati pořadem práva jeho opravy, ,dokud nebylo vyvolá.no rozhodnuti 
kOl'hovního soudu po<lle § 104 knih. zák. po případě dokud knihovní soud 
neodkázal nělkterého z účastní.kú tohoto řizení na -pořad práva č. 16559. 
dvor. dekret za 14, marca 1806, č. 758 Sb, z. s" platí aj na Slove-nsku 
Č. 15883. 
pro žalobu, jíž se domáhá žák na učiteli (řídícím učiteli) státní obecne 
šk{}]y náhrady škody vzešlé mu za vyučování (v učební přestávce) učite
lovým zavině,ním, jsou příslušné řádné soudy; dvorského dekretu č. 758/ 
l806 Sb. z. s. tu nelze užíti č. 16292. " 
proti obci: spory o nároky smluv. úředníků obce na náhradu škody, vzniklé 
jim pro nepřihlášení k penIS. poji,štění, patří na po,řad práva Č. 15894. 
tiplatií.ova-nie náro.ku obce na nahrade.nie útrat asfaltového chodníku zriadť
ného na ž i a d o s t' ma'jitel'ov domov a pozemkov na u-rčitej ulici pri ich 
závaznom p.rejavu, že jej útraty s tým spojené nahradia, patrí na porad 
práva Č. 15978. 
u:platňovanie nároku na odškodné za úraz, ktorý stihol žalobníka pri ko
naní ručných služieh požadovaných obcou podl'a § 39 zák. č. 329/1921 Sb. 
z. a n., nepatrí na porad !práva č. 15984. 
nárok na náhradu škody 'Proti sta,rostovi 'obce, který provedl bez svolení 
obeoní,ho zastupitelstva faktické vyhoštění obyvatele obce, patří na po-řad 
práva -Č. 16164. 
pořad práva pro nárok .ola rnáh:radu škody vznik,lé proti obci z toho, že obec 
(nbecní elektrický podnik) j'ako podnika-teJka při opravě poklopu vodovodní. 
šachty opatřila šachtu nevhodným prozatírJ1iním .krytem č. 16573. 
,k ro.zhodnutí o neplatnosti disdp·linárního nálezu -obecního zastupitelstva. 
jimž bylo uznáno na disciplilnární trest propuštění trvale ustanoveného o-bec~ 
ní:ho zřízence (zák. č. 16/1920 Sb. z. a :n.) ze služby, jsou pří-slušn-y soudy" 
nikoli vyšší úřady samosprávné doda'tek III. 
či řízení exekuční: navrh-l-li věřitel vlnucené správy při mku k vyří-zenÍ účtu 
vnuceného sprá'vce, aby bylo vymáhajícímu věřiteii uloženo zaplacení
částky za zboží dodarné vnucenému správci, a byl-li na odpor vymáhajícího 
věřite-Ie, .p-opíra:jícího dúv-od i vyš-i pohledávky, odkázán na pořad práva, je 
pořad práva pro- žarlobu o zaplacení dotčené částky přípustný č. 15958. 
či řízení správní: výměr· ministerstva želez-nic, jimž nebyl vůbec ·přiznán 
osiřelým dětem nárok na si,m.tčí ,pensi podle § 13 stanov 'pensijního fO'll-du 
čelSkoslovensk}'ch stát.ních drah (§ 9 zák. č. 2/1920 Sb, z. a 'n.), lze na
padnouti pořadem práva žalobou, jež není vázána lhůtou § 2 zák. č. 217/ 
1925 Sb. z. a n. č. 15991. 
rozh-odovať o vzniku, trvání a zániku dávak porvahy verej,noprávnej povo
laJné sú nie súdy, alle príslušné admini·stratívne úrady Č. 16245. 
nemo·ž·no sa poradom občiwnskeho spam domáhat' na o,kres1nej nemo'Censkej
poisťovni v-rátenia preplateného pois:tného č. 16603. 
závazky na zaplate-nie poistného, ktoré sa Z'aili:ládajú na ústnej dohode uza
vrenej medzi okresnou nemocenskou poisťovnou a manželkou zamestna-
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vateJ'a, podliehajú rovnako ako formálne platebné výmery okresncj nemo
censkej poisfovne v}'lučne preskúmacej činnosti politických úradov Č. 16603. 
ókonem o všeobecné úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a za
městnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi č. 244/1922 ve znění zák. 
č. 217/1924 Sh. z. a n. nebyly dotčeny čisté normy kompete.nČoni, obsažené 
v dřívějších předpisech, mezi 'které patří i § 62 zák. čl. XLV;1907; k roz
hodnuti o nároku zaměstnance, pokud je založen na bezdůvodné výpovědi 
a byl-o o něm zahájeno řízení před 1. lednem 1932 II admi-nistrativního úřadu, 
zústává nadále příslušn}' te,nto úřad, kdežto pokud se nárok ten opíral 
o zrušení služebního poměru předčasným propuštěním (výpovědí s .oka
mžit-ou platností) jsou lpříslušny řádné soudy dodatek IV. 
proti státu: upJ.atií.ovanie nároku na vrátenie preplatku dávky z majetkL1, 
ktorý hol Hnančn}'Tlli úradmi už určen)' poddlžníckou žalobou, pahí 11a po
rad práva č. 16260. 
;kto tvrdí, že mu na vec za:bavenú pol i t i c k o II exekúciou prislúcha 
práv·o, ktoré nedopúšťa exeikúciu, móže neprípll,>tnosť exekúcÍe l1platl-lOva1' 
poradom práva, až keď podal proti zab;:wcniu u exekučného úradu llámietky 
(§ 112 sprá\,mého pokrač.ovania, vl. nar. {~. 8/1928 Sb. z. a n ), a námietky 
holy p-ravoplatne zamietnl1té Č. 16258. 
nemožno pÚ'fadom práva uplatňovat' proti erám nárok z hezdóvodllého obo·· 
hatelili-a, vyvodzo'van}' z toho, že ža.Johník po ob-vine·ní z d6chodkového prie
stupku v nep.říčetnom stavE' zaviazal <;a v upúšfacím pukračovam zaplatit' 
eráru a skuto'čne zaplatil žalob-nú sumu, h0ci dóchod'kov\' nriestupok v f·ku-
točnosti nespáchal č. 16538. . 
-nemožno poradom práva upJ,(3,tň.ovať pf.Oti eráru -nárok 11<i v·rátenie vecí za
bavených finančnou správou tpre podouenie, že holy cez col~nú hranicu 
podlu.dne prevezené; nezáleží ,na tom, že dóchodkové trestné pOkračovanie 
bolo pre umretie ohdneného zastavené č. 16605. 
.ide o nárok soukromoprávní, domáhá ... li se býval}' správce zeleZ<11i~,Ilího hos
podářSkého p-c.d:úku (farmy a kuchyně), jenž byl zabave;n po převratu 
okresnim Národním výborem, -na Čs. státě vydání věcí v o:J.Om pOdniku zá
roveň zahaven~'ch z důvodu, že jsou jeho vlastnictvím a že mu je želez
niční správa bez důvodu zadržuje, a na náhradu ho>dnoty oněch věci, pokud 
byly železniční správou prodány nebo spotřebovwny, pro bezdůvodné oho
hacení; k rozhodnutí o tak,ovémto návrhu jsou příslušny řádné soudy Do
datek I. 
různé: ked' ide o závazky, 'ktoré spadajú pod odst. 3 dodat. zápisu k úmluve 
č. 60/1926 Sb. z. a n. (.č. 117 a 118/1929 Sb. z. a n.), roz'hodll'jú o niCH 
rind-né súdy č. 157RFi. 
nnmku sNéprávné nepomilHutel-né dědičky pro zkrácení povi,nného. dík ne~ 
peněžitým darem proti obdaro'V@nému (§ 951 obč. zák.,) jest se domáhati 
pořadem práva c. 15805. 
pořad práva pro žalobu, aby se majitel autohusnvé dopravy zdržel uživání 
po.zemku patřícího vla.stnicky žalobci pro stanoviště sv}'ch vozidel č . .16131. 

90'řad práva pro žalobu, jíž se čs. stát domáhá na majiteli pády, rpmpuštěité 
ze záboru, splnění převzatého závazku k propaChtováni lihovaru a škro
bárny určitému družstervnímu nhovaru po příp. závazku k združstevněni 
lihovaru na pc~nechané půdě Č. 15812. 
náhrady škody vznik-Iej uiadením a udržovaním elektr. vedenia p-o udelcní 
úrad. povolenia všeužiteč. elektr. podniku podl'a § 16 zák. č. 438/1919 Sb. 
z. a lIl. ,nemožno sa domáhat' žaloboll -pred riadnými súdy č. 15878. 

POřadí knihovní viz heslo: .k n i h o v,n í p o z ,n ci m k a p o řad i. 

Pořiční orgány viz heslo·; po b řež 'll i P o,·z e m k y. 
Po-dzcní poslední: pro posouzerni otázky, zda se pořizorvatelovo ústní pr-ohlášeni 

pos'lední vů-Je stalo ve važném úmyslu ustanoviti určitou osobu dědicem 
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(animo testandi), či nikoli (animo narrandi), jest dů:ležité, jak jeho projev 
cháJpali svědci posledního pořízení č. 16360. 
k dožádání svědků poslední vůle se nevyžaduje zvláštní forma a není třeba, 
aJby přítomnost svědkll a zůstavitele byla důsledkem jeho pozvání, nýbrž 
je nutné jen, a:by pofizovatel byl proniknut vůlí a vědomím, že ti, před 'nimiž 
pronáší Sy,OU poslední vůli, mají 'býti a jsou svědky poslední vůle, a alby 
si svědci posledního pořízení byli vědomi, že chtěji býti a jsou svědky po
slední vůle Č. 16360. 

Poshovění viz hesla: IP o ji š t ě n í s m I II V 11 í, vy r o v n á n í. 
Poslední vůle viz heslo p o říz e>fl í p o s 1 e dni. 
Postih rukojmího viz heslo: r II k ,o j m í. 
Postižní nárok: vzdal-Ii se poškozený nároku ,na náhradu škody jen proti jednomu 

ze solidárně zavázanS'ch šků,dců, nemá to vlivu ani na jeho nárOlk na ná
hradu celé škody proti druhému solidámě zavázwnému škťtdci, ani na po~ 
stížní práv'Ú druhého škůdce, nahradil-li škodu poškozenému č. 16570. 

Postup pohledávky: nájemce múže postoupiti nájemni práva jen 'se souh-lasem 
pro'l1ajímatele, jehož !'>ouhl'asu je podle § 32 b) knih. zák. potřebí i k vkladu 
-převodu ná'jemního práva do pozemkové knihy; teprve po splnění uvede
ných podmínek vzniká mezi postupnikem a pronajímatelem smlouva ná
jemní t. 15725. 
-pojistite.l jest oprávněn se domáhati vrácení pojistné náhrady vvplacené 
pojistníkovu postupníikovi jen tehda, byl-li postu-pnik v době postup.u a 
v době vypl-acení postoupené pohledávky jejím nepoctivým příjemcem 
č. 15738. 
též postupník jest -olprávněn k přijetí oznámení vad ze spráJVy, které vz'nikly 
proti postupiteli ;před postupem č. 15763. 
postoupený dlužník není oiprá'v'oěn úč~nně namítati proti postu-pníknvi 1)0 
oznámení po!Stwpu k započtení svoji vzájemnou pohledávku, vzniklou mu 
pvoti postupiteli po postupu č. 15864. 
postou.pený dluž,nik kniho~ní pohledávky muže proti postu-pnflkovi namítat 
nárok na zmenšení postoupené pohledávky z dúvodu sprá'vy podle § 932 
ohč. zák., který mu až do postupu vznIkl pmti postupiteli, musí však tvrditi 
a pm,kázaíi, že .postapník nebyl v době postupu a podání žádosti o knihovní 
př·evod 'Pohledávky beze-lstný č. 15914. 
postoupený dlužník mÍtŽe vznésti námitku nedovolené úmluvy ve smyslu 
§ 55 vyr. oř., třebaže uznal vůči postupníkovi postoupenou p.ohledávku, do
'káže-li, že postupnLk musil věděti, že postoupený dlužník byl neschopen 
platit v době sjednání nedovolené ú-mlulVy č. 15916. 
jde 'Ů platný postup pohle-dávky, je-Ii ve vše-ob. poj. pndm~nlkách ustano
veno, že na pozůstalé -přechází poji'Stní,kův nárok na náhradu škody ZlpŮ
sOlbené škůdcem č. 15933. 
povin:nost v.rátiti stavebníkům odměnu zap!,acenou za provedení sta'v-by 
v případě z:rušenÍ smlouvy postihuje i toho, jenž stavi,tele financoval a 
jemuž byl nárok na vyplacení odměny proti stavebníkům postoupen a od
měna mu byla také vyp-Iacena Č. 16001. 
postupní:k, jemuž vymáhajíd věři,tel pnstoupil vymáhamou pohledávku, ~ m~ 
nárok na její přikázání z výtěžiku vnucené sprá\ry ste}ně a v témže poradt, 
Jako hy ji bylo .přikázati .postupiteli; v talkovem případě stač i, že postup
nik oznámil postup exekučnímu soudu a předLo'žil postupní listinu č. 16042. 
předpis § 9 ex. ř. neplatí pw hmotněprávní úči-nky postupu pohledávky 
č. 16042. 
byla-li exekuce odložena a·ž do pravoplatného rozhodnutí o 'některé ze žalob 
uvedemých v § 42, č. 5 ex. ř., ne~ze pokračov.ati v odložené exekuci, dokud 
Slpor nebyl pravoplatně skončen, nýbrž byl ponechán jen v klidu, a to ani 
tehda, učiní-Ii návrh na pakračování v exekuci postupník, kterému ~yla 
vymáhaná .pohledávka postoupena a jenž 'Podle § 9 ex. ř. vstoupil na mlsto 
půV'odního vymáhajícího věřitele do exekuce č. 16314. 
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i když byl úvčr poskyt:1L1tý postupní-kem postupiteli úplně uhrazen, nepře
chází pohledávka pnstoupená k zajištění úvěru ipso iure na postupitele; 
postupItel má v takovémto přílpadě proti .postupníkovi jen obligač:ní nárok 
na zpěttné postoupení (recessi) celé pohledávky ·nebo jejího zbytku anebo 
na vydá1ní částky, která mu byla postoupenS'm dluž·níkem zaplacena nad 
úvěrorvou pohledávku; dokud postoupená pohledávka nebyla zpět postou
pena, není postourpenS' dlužník oprávněn platiti jinému než původl1ímu po
stupnírkorvi č. 16422. 
po,dstata postupu pohledávek z účtů, na něž postupník (peněžní ústav) 
poskytuje postupiteli úvěr a které jsou určeny k zajištění úvěru poskytnu
tého postupiteli, zá·!e·ží ·na rozdíl od zmocnění k inkasu (inkasoma1ndátu) 
v tom, že se postoupená pohledávka pokládá ve 'vztahu k postoupenému 
dlužníku za pohledávku postupníkovu se všemi věřitelskými právy, zejména 
s právem vybrati a s()udně vymáhati pos1toupernou pohledávku vlastním 
jménem a na účet po-stupitelův; postJ-upený diužnílk jest povinen pl,niti po
stupníiku celou po'hledávku a nejen to, co má postupní-k za postupitelem 
ještě k pohledá,vitní č. 16422. 
jde o skutečné odevzdání (§ 943 olbč. zák.) pohledávky postoupené z dů
vodu da,rování, stal,o-li se odevzdární postupní neb-o jiné listi-ny, prokazující 
pohledávku ve smyslu § 427 ohč. zák., .p.ostu;pníku za současného urvěda
mění postoupeného dlužníka o postupu č. 16480. 
}de o platný zákaz postupu, vyhmdH-li si ten, kdo p.oskytuje úvěr (zá
půjčku), že bude požadovati ihned okamžité spláceni (vrácení zápůj'čky), 
postoupí-li vypůjčitel jinému práv'Ů na vyplacení zapůjčené valuty nebo její 
části; postupiteli (:vypůjčiteli), který jednal- proti uvedené zápovědi, přísluší 
nárok na náhradu škody, když dlužník (zapůj6tel) neoprárvněně nedodržel 
smluven,ý úvěr č. 16563. 

Posudek advokátní komory viz hesI'Ů: z fl a I e c. 
Posudek znalecký viz heslo.: z n ale c. 
Poškození viz hesla: a u t o b u s, a II tom o lb i 1 y, fl á hra d a š k o. d y. 
Poštovní spořitelna: keď . boIo Sml'llvJle vymiene1né zalPlate-nie poh!'adávky prostred

'nictvam. pošt. šek úradu (poštovej $lpnrite!'ne) a ked' d.JžnÍ'k uvedomil ve
riteJ:a, že úhradu na pohfadávku smluvne vymieneným spósobom poukázal, 
verite!' mu všalk ne-oznámil v troj:ro6nej lehate (posled. odst. § 2 nar. 
č. 415/1919 resp. § 15 zák. č. 143/1930 Sb: z. a n.), že peniaze nedostal, 
sám si zavinil, že sa mu nedostalo smluveným slPosohom poukázaného 
plnenia č. 15870. 
bylo-li odvolání plné moci k disp05icím šekovým účtem za vTastníka účtu 
(spOlečnost s r. o.) zaslané poštovní spnřitelil1.ě podepsáno nový jedn.atelem 
společnosti s r. o., byla poštovní spofitelna oprávněna žádati důkaz o této 
zrněně; předložil-Ii no,vý jednatel společenskou smlouvu a zápis o valné hro
madě, týkající se změny v osobě jednatelově, nesmí poštovní spO'řitelna od 
té doby prováděti disposice učiněné v pří6ně šekového účtu zmo()néncem, 
jehož plná moci byla odvolána; uČÍJnila-1i tak, nejsou takové vÝlp.J.aty zá
vazné vltči vlastníku účtu č. 16529. 

Poštovní šekový úřad viz hes.Ja: P. o š t o v TI í: s pař i tel n a, ž a lob a pod I e 
§ 37 ex. ř. 

Poštovní úřad viz heslo: d q ruč e II i. 
Potvrzení o. zaměstnáni viz hesla: E". m I o II v a s I II Ž e b,n i, z a m č st n a.Jl c i. 
Pouka,z viz hesla: de v i s o v é pře d p i s y, p d roč í. 
Povinný -díl. viz heslo: díl ,p o v i n ·n ý. 
Pozemková reforma viz též hesla: nesporné řízeni (§ 46, odst. 2), pořad 

p r á v a. 
právní povaha smlouvy, sjednané při propuštění zabra-ne půdy ze zábol'U 
mezi S. P. Ú. a majitelem propuštěné pťtdy, již převzal majitel této ,pli-dy 
určité závazky č. 15812. 
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k v)'kladu dohody sjednané mezi ,nabyvatelem zbytkového statku a dři
včjším -pachtýřem tohoto stanku, o náhradě nák!adú vY'llal'ožen}'ch pacht},
řern na úrodu a sta'vební j,nvestice č. 15971. 
ujal-li se pachtýř zbytkového stat.ku hospodařeni, aniž vyčkal schváiení 
pachtovní smJ,ouvy' se strany S. P. D" a schváli-j-li poté Ťe-č. úřad dodatečně 
sjednanou smlouvu za určitou minu'lou dobll, jest pachtýř vázál! pachtovní 
smlouvou za tuto dobu a jest povinen pl'niti za pwpachtovatc1e převzát), 
závazek k placení veř. dávek Č. 15975. 
ujednání, že kupitel nemovitosti ze zkráceného přídelu nahradí »v}'lohy 
spojené se schválením smlouvy, byť byly předepsány prodateli«, nelze vzta
hovati na t. zv. režijní příspěvek, který se prodatel zavázal podle předchozí 
dohody se státním pozemkovým úřadem zaplatiti státu, dojde-li z podnětu 
a v zájmu prodatelově 'k zrně-ně v přídě-lovém programu«, ledaže by bylo 
kupiteli známo, že řečený příspěvek patří podle úmyslu prodatele pod V)'
lohy spojené se schválením smlou,vy č. 16062. 
keď sa ku.pite!' zabranej nehnutel'nosti vóčí predavatel'ovi dobro\'ol'.ne za
viazal, že prevezme závazok, ktorSr po-dra smluvy sch:válenej štárnym po
zemkovým úradom 'zaťažova! predarvatel'a, a tento závaza-k aj s.plnil, ne
móže sa domáhať na predavalerovi, aby mu nahradil to, čo na s.pl.nenie 
tohnto závaz.ku vynaložil Č. 16349. 
směnou půdy zabmné za půdu neza:hranou na základě dohody nemohou 
býti dotčena práva třetích osob ke směněnému pozemku, nepqdléhajidmu 
zábom; podle dohody o směně pozemků ,a příděIové listiny nelze povoliti 
odepsání záboru nepodléhajíciho pozemku bez závad a převedení jeho do 
ji,né vložky, nebylo-li připolje1n'Ú propouštěcí prohlášení orSob, pro něž vázla 
před p-oznámkou zamýšleného pi'ť'vzetí věcná práva č. "16386. 
exekuce na nemovitosti z pOz. reformy viz též m a I Ý pří děl. z á k o n. 
rekurs poda1ný Státním pozemkovým úřadem v exekuČ1lím řízení po up,!y
nutí rekursní lhůty jest odmitnouti jako opo'žděný č. 16077. 
kúpne právo. na prídelové' nehnute!'nosti podl'a zák. č. 81/1.g20 Sb. z. a ·fl. 

nemožno zabaviť, a to ani vtedy, keď príde! sta! sa nie va f.orme príde!ovej 
listiny, ale kúpopredajnou smluvou (skrátený Srposob prídeJ.u) č. 16151. 
zákaz zafažiť prídelovú nehnute!'nosť bez súhlasu štátneho pozem-h,vého 

. úradu (mirni,sterstva zemedelstva) .nevzfahuje sa na exekuČ'né zaťaženie pre 
dane a vere}né dávky Č, 16348. 
dokud nebyly příděl'O'vé nemo,vitosti, pocházející ze záboru velkého maje!k:u 
poz.emkového, 'Př~psány do knihŮ'vní.ho vlasnictví, nelze na 'oč proti přídelCl 
vésti exekuci jejich v·nucenou .správou (§§ 98 a další ex. ř.), nýbrž jen exe
kuci na přidčleova práva k přiděleným pozemkům (§ 331 ex. r.); nezáleží 
na tom, zda pov~ll'ný nabyl pozemkŮ přímým přídělem či kupní smlouvou 
o.d jiných pří-děleů, schválenou ministerstvem zemědélství (dříve státním pn-
zemkovým úřadem Č, 16410. ., ' .~ 
byly-li nemovitosti, které nebyly přiděleny jako rolnIcky nedIl, zatJzen,i 
pouze zákazem zcizení podle § 23 příděL zák. č. 81/1920 Sb. z. a n., hylo 
mohno až do účinnosti malého přidělového zákona č. 93./1931 Sb. z. a :Ii. 

(do 12. čer\nna 1931) vésti exekuci nuceným zřízením zástavního p'ráva na 
dotčených nemovitostech i bez souhlasu státního pozemkového úřadu 
č. 16455. 

zák. přiděl. (č. 81,11920 Sb. z. a n.): 

zřídil-li Sttátní pozemkový úřad podle §§ 19 a 23 .příděL zákona č. 81/1920 
Sb. z. a n. pozemkovou služebnost na přiděJ.e·ném pozemku ve prospěch 

'ji.ných pozemků, jest vlastnílk těchto nemorvltostí oprávněn uplatňov,ati své 
prlÍ!vu ža,Iohou podle ~ 523 obč. zák., třebaže dotče~á služebno~t nem dosud 
zapsáLna v pozemkové knize a služebnS' pozemek Jest lesem c. 16009. 
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v případě § 19 zák. příděl. nelze užíti patentu z 5. července 18'53 Č. 130 
ř. z. Č. 16009. 
~ají-li v~ři,t~lé podle dra!žebních podmínek nárok na uspokojení z nejvyš
srho pedam JC'!1 potud, pokud nejvyšší -podání odpovídá přídělové ceně zvět
še·né o nutné a užiteĎné náklady podle stavu v době odhadu (§ 52 'přiděl. 
~á~. ,č. ~1/l,9~0 Sb. z. a -o) a část nejv~š~ího, podání, Onu cenu převy
SUJ1Cl, ma byt! vyplacena statu podl-e § 37 rec. zak., pokud není vyčerpána 
pohledá'vkami přednostními a těmi, které byly knihovně zajištěny na vydra
ž~né ne.~lOy.itosti se souhlasem státního pozemkového úřadu, je soud ,po
vmen ZJIstiti cenu podle § 52 uved. zák Č. 16476. 

zák. náhr. (č. 329/1920 Sb. z. a n.): 

za budovy slúžiace prorvazu racio-nálneho zemedelského hospodarenia na 
prevzatej pode, nepatrí zvláštna náhrada podl'a § 43, odst. 2, náhr. zák. 
v znení zák. č. 220/1922 Sb. z. a n., ale budovy tie posudzujú sa pod!'a 
§§ 2. 3, 4, 5 a 8 vl. nar. č. 53/1921 v znení vl. nar. č. 296/1922 Sb. z. a n. 
č.15867. 
ocenenie budov slúžiacich pmvozu racionálného zemedeL hospodarenia sa 
deje podl'a tabul1ky }II § 2 vl. nal'. Č. 53/1921 Sb. z. a .n. a krome toho 
móže byť na ne vzatý zretel' v prípade § 4 cit nar. aj při priznaní bonitnej 
prirážky Č. 15867. ' 

usta:n.oveoní § 31 náhr. zák. Č. 329/1920 ve zněni zák č. 220/1922 Sb. z. a 11. 

platí pro věcná ,práva, která nejsou z pozemkol\Té knihy nebo zemek";'ch desk 
patrna, předpisy §§ 26 a 28 téhož zák. pouze pro majetek zahra:ny státem 
podl-e zák. Č. 215/1919 'Sb. z. a n., 'l1iJko"li'V však pro pozemky získané směnou 
č. 16386. 
pro otá!Zku, zda opominutím včasné písemné opovědi nebo žaloby nastal 
zálnik vlastnického práva neho ji.ných věcných práv k nemovitostem státem 
převzatým při pozemkové -reformě vúči státu nebo osobám,' jimž -se dosta'!o 
uvedených nemovitostí přídělem, nejsou rozhodující předpisy vlád. nař. 
č. 117/1922 Sb. z. a n., nýbrž toliko předpis § 31 náltr. zák. č. 329/1920 
ve znění zák Č. 2:20/1922 Sb. z. a n.; podle § 31 náhr. zák není pnčetí 
lhůty k domáhání se věcných práv k zabraným 'nemovitostem závislé na 
vyhlášení nebo na jiném uvedení v obecnou wámost a zánik řeče'ných věc
ných rp:rá1v podle něho nastává i vúti si\lligulárnímu nástupci původního pří
dělce č. 16457. 

malý přídělový zákon (č. 93/1931 Sb. z. a n.): 

dodatečný souhlas S. P. Ú. se zatížením .přiděleného pozemku, působící co do 
konvalidace knih. zápisu ex tunc, t. j. od doby knihoVlnibo zápisu zástav
ního práva, pmti všem Ikromě těch osob, které nabyly p/.atných práv na při
děl. pozemku v důvěře v poz. knihu, třebaže hyl souhJa;s ten udělen teprve 
pn rozvrhovém ruku č. 15811. 
zákaz zatížení pnd.le § 2, odst. 1, řeč. zák. se nevztahuje na exekuční za
tížení pro daně a veřejné dá'Vky j-en potud, pokud požívají zaJe zástaV1níhl? 
práva na přidělených ,nemolVitostech Č. 15813. 
,uMežitosti exekučního nálVrhu, vede-li se exekuce ,na nemovitosti zatížene 
zák'aJZem podle § 2, odst. 1, uved. zák. pro .příspěvky k úraz pojiŠtění děl. 
č. 15813. 
ustanmrení § 2 malého příděIového zákona se tý'ká i pozemků nabytých 
z t. řeč. zkráceného přídělu; ve svolení státního pozemkového íiřadu .k ,exe
kuční dražbě .přidělených" zahraných nemovitostí k vymožení :pohledavky 
zajištěné na rnich prálVem zástav!ním nelze spatřovati svo.Je'I1Í k jejioh zatí
žení zástavním právem č. 16181. 
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též v,lasŤnfk, který do<brovolně svolil k vkladu zástavního prá"a na přiděle
ných zabmn)'ch -nemovitostech, jest oprávněn domáJhati se neplatnosti zá
stavní-ho práva nabytého bez s'Vo-lení stárního pozemkového ůřadu č. 16181. 
vázanost smlwvců smlouvou, kterou před účinností malého pří-dělového zá
kona č. 93/W31 Sb. z. a lIl. zcizili rodiče svým ,potomkům a iejich manže
lům 'Pozemky pocházejíd ze zabraného majetkU, až do schválení státního 
pO,zvem~o'V~ho ~~adu a ·lze se pDdle řečené smlouvy domáhat! vydáni pro
hlasen! z:pusobIleho ke vkladu vlastniClkého práva ik zcize.ným nemovitostem; 
ne:plat~ tu § 2, odst. 4, zák. Č. 93/1931 Sb. z. a !Il., -nýhrž předpis § 7 zá
boroveho zákona č. 215/1919 ve znění záik. č. 108/1921 Sb. z. a n. Č. 16589. 

Pozemk,:vý úřad: vrhláškou mini~tra ze~ědělství Č • .96/1935 Sb. z. a n. byl změ
nen pouze ,nazev D'b'V-odovych úřadoven pozemkového ářadu nikoliv i jejich 
pravomoc Č. 16391. ' 
rekursy podané státní obvodovou úř-adov'uou pro pozemkovou reformu ne
musí býti ve věcech agendy jí při.kázané .podepsány finanční prokuraturou 
Č. 16391. . 

POzůstatOS! viz též hesla: díl p orv i n n ý, i n ven t á ř p.a z ů s tal o s t tl I, 
por a d p r á v a, děd i c, s Ul 'b s ti t u c e f i d e i k o m i sár II í. 
pozůstalostní soud není oprávněn zmŮ'oniti notáře, alby vedl exekuci na ,ne
movité jmění povi!nného k vymO'ženÍ poplatků přiznaných z.nakům v pozů
stalostním řízení Č. 16025. 

sprá:va její: není-Ii podnilc převládající součástí pozůstaJ.ostního jmění, ne
mUSI -soudem ustanurvený správce pozůstalosti (s'élkvestr) býti be'zpo:dmí
nečně odbo:rní:kem v užším smys.lu v onom odvětví, jehož se týká podnik 
musí však míti potřebné kupecké znalosti aby mohl vésti i sprá,vu a, dozo-; 
na tento pod'nik č. 15911. ' 
správce obchodního podniku, patřícího do pozůstall.o-sti, není oprávněn pro~ 
d:'tti bez: se11Válení pŮlzůstalostníh-o soudu 'kClincelářské zařízení patřící k pod
mku anI tehdy, přervzal-Ii uvedené zařízení zaměstnanec podni.ku na úhradu 
mzdorvého nároku č. 16307. 
i tehda, byla~li správa porzůsta'i-osti svěřema spoleóně něk,01ika dědicům 
(§ 145 nesp. pat.), mů'že- po'Zůstalostní soud proti vůli menšiny uděliti zmoc
nění k vedení sporu za pozůstalost zbývajícím dědicům, jimž byla svěřena 
Slpráva pozůstalosti č. 16342. 
vedení sporu: oprwva v označení sporné strany talk, že na místě zemřelé 
strany se uvede jako strana její pozůstalost řádně zastoupená, jest možná 
v každém období rozepře též z úřadu, třebaže za sporu byla pozůstalost 
ta odevzdána dědicům č. 15809. 
žalovaná pozůstalost byla řádně ve sporu zastoupena, byla-li žaloba podána 
na 'oSlo'bu zba've-nou svéprá'vnosti a zemřelou již před podáním žaloby do
ručen-a jejímu opatrovníkoivi, jehož pozůstalostní s-oud ihned po dnr~čelli 
žaloby ustanovil též OIpatro\lln~kem pozústalosti po zemřelém opa.trovanci 
Č. 15809. 
pvo 'otázku, zda je ž a lov a ,n á pozůstalo.st řádně ve sporu zastoupena, 
rozhoduje stav v době zahájení rozepře (§ 232 c. -ř. 5.); stačí, že ji zastu
p.ovali dě-did, kteří se k pozltstalostí té přihlásm a jejíchž dědické přihlášky 
byly na soud v době zalhájení rozepře přijaty Č. 15733. 
zma.teónost rozsudku vydaného !proti lPozŮlstalosti podle žaloby Ipa-dané .na 
pozůstalost po jejím pravoplatném odevzdáním dědícům č. 15837. 
pravomoc tuzemského pozůsta1ostního soudu: pozůstal-ostní soud jest po
vinen z úřadu vyšetřiti, zda není pozůsta.lostní věc odňata tuzemskému 
soudnictví č. 16024. 
česJmsl-orvenské soudy musí proj-edml1ti m.arvit-ou pozůstalost po rakouských 
státnkh příslušnících, kteří mají řádné bydliště v republice československé, 
a nesmí ji vydati příslušnému .rakouskému soudu jen ten.kráte:, žádají-li 
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o projednáni dotčené pozůstalosti českDslovenskými soudy účastníci jsoucí 
v tuzemsku a podrobí-li se projednání tomu i Zahraniční (rakouští) účast
níci, kteří byvše předvoláni vyhláškou (§ 24 nesp. pat.), přihlásili dědícké 
nároky, a 'qesmějí přihlížeti k tomu, zda tomu rakousk}' soud odporuje 
Č. 16408. 
p~ojednán~ pozůsta1osti': ochrana nesvéprávného nepominutelného dědice po
zus~a:lostmm soudem v nesporném řízení se t}'ká jen číselného vyměření 
povmného dílu a jeho zajištění č. 16006. 
P?zůsta'los.tní soud není oprávněn, aby v nesporném řízeni zprostil .povi,nn}' 
dil~,neiP?ml-llutel'l1éh? n:~let~lého. dědice omezení svěřensk}'m nástupnictvím, 
l1anzeneho posledm vuh zusta'Vltelovou Č, 16006. 
k tomu, aby pozůSJta].ostní soud postupoval podle dvor. dekr. z 25. dubna 
1817, č. 1332, a dvo-r. deb·. z 30. července 18(24, č. 202'7 Sb. z. s. se ne
vyžaduje, aby správní úřady zjistily škody ma farníc-h budovách ~ náhra
dc'Vou částrku, aby zemský úřad oznámil pozůstalost-nímu soudu v)'sledek 
šetř~~í a aby~ dě?ici navr~1i soudu ,ohle~ání a v~šetřování dotče:nÝGh škod; 
nem-lJ tu dottenyc'h podmln€k, aem pDzusta!-o-st-llJ soud oprávněn konati še
tření o stavebních škodách, mzhodov'ati o v}'ši náhrady a o jejím zajištění 
z pozůstalostního jmění; řízení podle uvedených předpisů lze úlhájiti toliko 
před odevzdáním pozůstalosti dědicům č. 16295. 
veřejná o-bohodni společnost, jejímž spole.č-níkem byl zůstavitel není účast
niCÍ pozůSlÍalostn~ho řízení,' jde-Ii- o otázku, zda má vůbec' h}'ti zřizen 
sourpis rpozústalostní~o jměrní, a má-Ii se pr.ato postupovati podle § 106, 
odst. 2, nesp. pat. c. 16236. 
uloži.Jc-li zůsta'Vitel testamen,támímu dědici, aby tehdy, prodá-li zděděnou ne
movitost se zařízeným pod'nikem za kupní cenu převyšující určitou částku, 
vy:p!-atiI převyšující část odkazovní:kům (zůstavitelovým dětem), vztahuje se 
dědiCŮ:" závazelk vyp-latiti odkazovní,kům onu část i na p'řípad, kdy z.děděná 
nemoV1tost byla prodán.a v exekuční dražbě č. 16365. 
§ 56, odst. 4, živn. ř. o právu zůsta'vitelovy vdo'Vy pmvozovati dále ŽiV'Host 
po zemřelém mCllnželovi na jeho žilvnostenský Jíst nebo koncesi neomezuje 
zús.falVit€]e v jeho Iprávu ,nakládati se živnostenským p.odnikem na případ 
smrti ~ nebrání, ClIby tehda, poHdil-li zústavitel o onom podniku, byl podnik 
ten pOjat do 'pozůsta],osmího soupisu v obecné h.adJnotě, kterou spoluurčují 
též poměry podnilku, jatko jméno zály-odu, jeho pověst, okruh zákaznictva 
a podob. Č. 16371. 
dědic by-ctlicí v ej,zině byl v po'zůstarlostním řízeni řádně zastoupe·n, třebaže 
.ieho podpis na Stp'rávné ji'nak pilné moci dwné zmo-cněnci nebyl supe:rlegali
scwá:u č. 16460. 
i když by,lo sjednálno pojištění kapitálu ve prospěch majitele nebo doručitele 
pojistky, pMří pojisilná částka ta1lwvéto pojistky zásadně bud' do pozůsta
J.o:sti pO'jistníkorvy, nebo podléhá aspoI1 pozústa].o'Stním popl-at,kům; tvrdí-li 
doručitel pojistky, že on má nárok na pojistno-u částku, jest povinen doká
zati kromě Zipůsobu .nabytí nrž'hy pojistky zejména i to, že pojistník pořídjj . 
jednáním mezi žiwými o svém nároku v jeh.o prospěch; pojistka není pro
vým cenným papírem znějícím na majitele nebo doru'čitele (au porteur); 
kdy jest pojišťov,na o,právěna z.ad:ržeti z pojištěné sumy částku připadající 
na dědické poplatky Č. 16526. 
změna vzájemnosti podle §§ 23, 140 nesp. pat. o projednání movité pozů
sta:j'osti rakouslkých s.tátnich příSlušníků v poměru k Spolkovému státu ra
kouskému, nastaIá r~kouským spol:korvým zákonem ze dne 21. prosince 1923, 
č'. 636 B. G. Bl., zá'leží v tom, že bylo zrušeno jen právo cizozemského 
soudu (j1ného, než rakouského soudu) odporova,ti tak řeč. pToro.gaci dědicú 
naléhajících na projednání mo;vité pozůstalosti po cizinci, kter}' má řádné 
bydliště v uvede,ném státě, rakou5kým soudem a ni!koli pouze příslušným 
soudem cizúzemB1kým č. 16408. 
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neníwli podmínek pro projednání mDvité pozůstalosti po rakouských stát·nícll 
pfslušnících československými soudy, má projednání pozůstalosti :příslušným 
rakouským soudem účinky i .pro movitý majetek zústavitehlv jsoucí v tu
zemsku; byla-li v takovémto případě žalována před československým soudem 
pozůstalost po rakouském stMním občam\ po vydání odevzdací listiny ra
kouským souDem, je řízení zmatečné (§ 7- c. ť. 5.) bez zřetele na to, le 
pozústalostní jmění movité jsoucí v tuzemsku nebylo dosud rakouskému 
soudu 'vydá<110 a že nebylo provede.no zajiště.ní nároků tuzemských účast
níků a dědick~'ch poplatků (§§ 137 až 139 nesp. pat. a § 25, odst. 3, zák. 
é. 278/1915 ř. z.) č. 15408. 
dědická přihláška: zmatečnost usnese,ní (§ 41 h) zák. č. 100/1931 Sb. z. 
a n.), jímž pozů:stalostní soud odkázal jednoho z účastní:ků po.zůsta,lostního 
řízení, z nid;tž nikdo dosud nepodal dědické -přihlášky, 'na pořad práva 
k toml! konci, aby dokázal svoje dědické právo bez udání, koho é! o,č má 
žalovati Č. 16357. 
dnkud určitá osoba nepodala dědickou přihlášku, není účastnicí pozůstalost
ního řízení a není oprávněna k rekursu proti rozhDdnutím soudu C. 16392. 
dědickou přihlášku, která má jinak předepsané náleži,tosti (§ 12,2 nesp. pat.), 
nei,ze odmítnouti protu, že domnělý dědic nemá podle československého 
p-rávního řádu dědické právo po zůstaviteli, a !t1-tti,lThO ji přijm-outi na soud, 
pákud tu jsou ostatní podmínky, jichž jest třeba k zavedení pozůsta-Iost
ní!w řízení Č. 16392. 
nejde o potvrzující usnesení rekursního soudu (§ 46, odst. 2, zálk. č. l00i 
1931 Sb. z. a n.), odmítl-li rekursní soud návrh -na projednání pozůstalosti 
i dědickou přihlášku pro ned{)statek stěžovatelova oprávnění k rekU:rsu i 
k ná'v,rhu, ježto jej nepo:kláda! za účastníka říze'nÍ (§ 6 zák. č. 100/1931 
Sb. Z. a n.), kdežto soud prvé stolice roz-hodl o uvedených návrzích za
míta'vě, pr-otože neuZ11árval svou p-říslušnos-t .k projednání rpozůstalosti (§§ 24, 
25 nesp. pat.) č. 16392. 
v pozůsta<lostním řizení o ná,vrhu na prohlášení fideikomisární sub-stituce za 
nepla-tunu jsou všechny O'soby, jí-chž se fideikomisáJmí substituce týká, opráv
ně'ny k opravným pfústředkům proti rozhodnutí o dotčeném návrhu Č. 16403. 

v)'klad závěti, llznai1é účastníky pozůsta:lostního řízení, a otázka pří.pustno~ti 
fideÍ'komisámí Sll'bstituce stanovené zůstavitelem v závětí náleží do pozu
stalostního řízení a nelze v něm znova rozhodovati o otázce fidei-komisární 
substitu.ce, byla-li již pravorpl3Jtně zřízena č. 16403. 
poukázání na pořad práva: předpisů §§ 125, 126 neslP. pat. nelze užíti, jde-li 
mezi dědici {) -spor .o .přednostní odkazy; v tak-olVém .případě jest dědice 
odkázati na pořad práva bez určení pvocesriího postavení nebo lhťJty 
č. 15745. 
nejde o odporující si dčdické Ipřihlášky podle § 125 neSip. pat., přihJašuje-li 
se část dědieá z testamentu jednoho, část dědiců pak z testamentu jiného, 
když oba testamenty ustanovují stej!né dědice se stejll~'mí .podíly č. 15745. 

nejde-li o nároky uvedené v § 73 nesp. pat., nýbrž o 'nároky na pozůs~a
lostní jmění samé_ z titulu vlastnictví k pohledávce zůstavitelově, ne.Jze o Olch 
r-o-zhodnouti v pozústalostním řízení, .nýbrž jen pořadem práva Č. 15776. 

d~dické poplatky: pro otázku, do j.aké výše jest ~ři životním pojiště~í .'po~ 
jišťo'vna oprávněna zadržeti si pojištěnou ji-s6nu Jako zámku za dedwlce 
popJ.a.tky, rozhodují ptedpísy p1atné v prá'f.ní oblasti, kde má po-jišť-orvn~a 
sídlo a kde je proto povinna konatí platy, nikoli předpisy platné v míste, 
kde se projednává pozůstalost; to platí i v pomě-ru k Slovensku Č. 15897. 

jednotJi:vé nemovítosti náležící do pozůstalosti neručí nedílně za poplatky 
pro úmrtí vyměřené z převodu nemovitého jmění v celku, nýbrž pouze za 
část popiatků na ·ně připadající Č. 16215. 
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Požární náhrada viz hesla: poj i š t čni s Dl I u v n í, z á k OlIn é z á s t. p r á V;) 
(§ 1101 obč. zák.). 

Požívací právo: vlastník budOVY má zásadně \·ů-či poživateli nárok na ,pojistnou 
hodnotu (náhradovou pohledávku) umožilujícf mu zno\'a vystavěti sh>ořelol! 
budovu, dal-Ii ji poživatel pojistiti ;proti požáru a je-li požámí J\áhrada určena 
k zno\'u vystavění pojíštěné budovy Č. 15771. 

Práce přes čas, pracovní doha viz hlesl,o dob a p r a c o v n i G 111 i hod i II o-v á. 

Pracovní řád viz heslo: s m I o u v a s I uže b n í. 
sondy (zák Č. 131/1931 Sb. z. a 011.): § 1 (p ř í s I u š n o st): uplatúova:nie 

nároku na vYlplatenie za:drž@ných odpoéivných ,požitkov, prislúchajúcich 
bývalému zamestnanci na základe súkromoprávnej služebnej smluv)' 
patrí pred pracow1Ý súd č. 15873. . , 
rozhodovať O nároku zamestna:nca proti zamestnavatel'-ovi na odškodné 
za úraz, utrpell}' v miestnosti, kde vykonával svoje zarnestn3Jnie, sú 
""ý'lučne príslušné .pracovné súdy (sklzllutie čiašníka ,na schodišti va 
výčepe č. 15880. . . ..,. 
jde o spo.r o náhradu škody z poměru služebního, domáhá-Ii se zamC-st
nanec na zaměstna'vateli náhrady škody, letemu mu způsobil zaměstna
vatel při výstupu mezi nimi za výrkonu služby a z jejího podnětu 
č. 16279. 
pracovní soudy jsou příslušné i pro žaloby ,na zvýšení důchodu přisou
zeného jako odškodné za úraz vz'niklý při vý.konu sluŽlby, třebaže pů
vodní spor o od?:,kodnkní byl před účinností zákona o prac. soudech 
rozhodnut řádnými soudy č. 16289. 
pracO'wií soud jest výhradně pří-slušný pro žalobu zaměstnance (ko
čího) na zaměstnavatele o Ilá,hradu škody, utrpěné při výkonu služby 
tím, že byl :koněm poškozen č. 16355. 
pracovní soudy nejsou příslušné pro spory, jimiž se zaměstnanec do
máhá ·na zaměstnavateli náhrady za s'ľ~žky- z platu na základě mimo
soudní d o .h o -rl y (narovná,ní) č. 16370. 
pracQlVlnému súdu ne n á lež í -rozhodoval' o spore, v kto-mm sa za
mestna~nec domáha zaplatenia mzdy na -d e dič 'o c h zarnestnavate!'a 
č. 16442. 
s.pory z poměru pracovního, služebního a učebního, zahájené jíž před 
llčinno'stí zák. o prac. soud. (před 1. le'dnem 1932), jest posuzovati 
i v otázce příslušnosti podle práva ·platného před účinností uvedeného 
zákona dodatek IV. 
zastupování: Ulst3Jfl.Oivenie o nep'Típu5tnosti advolkátského zastúpenia pred 
pfaCQlVifi~rm .súdom platí aj keď ide o spoIočnú Žéulo>bu a každý ZQ SpU
ločníkov sporu uplatňuj'e len náúok, ktmého predmet nemá vyššiu hod
notu než 1.000 Kč, i Iked' hodnota predmetu jednotlirvých nárok-ov do
vedna čin.í viac než 1.000 Kč č. 16247. 
v pfacov:ných sporoch, v ktorých je vy1účené zastupovanie ad'V-okátom, 
móže stranu zastupovat' advokátsky solicitMor č. 16440. 

řízení: v řízení p,řed .pracovnímí soudy mů,že -nastati kJ-i-d ,řízení i za odvo
lacího řízeni č. 15919. 
nárok 'na ndměnu za práce, kOifléllné v o:bdobiach nezbytne volných, je 
vóči žwJ.ohnému Inámku na od-menu za práce prez ,čas novým náťO'kom 
a nemožno o úom, aik bnl vznesený len v odvolacom pokračovaní, 
po:jednáv,ať Č. 16242. 
rozhodl-li soud druhé stolice ve vč cech pracovní~h na žalobcovo odvo
lá-ní (správně rekurs), napadající jak usneseni prvého soud-u, jimž ne
bylo pHpuštčno rozšiření ž,alo1by, tak rozsudek ve věci samé, též o roz
šířeném žalobním nároku, « to tak, že odmítl žalobu v celém rozsahu 
(i co do rozšířené časti žaloby) pro nepřípustnost pořadu prálVa, jest 
jeh-o rozhodnutí i v tomto směru (co do rozšířeného žalobního náwku) 
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koneč,né (§ 36 zák. o prac. soud.), třebaže o rOZSlrem žaloby neroz-
ho<ll ve výroku č. 16301. . . .., •• . 
nebylo-li rozhodnutí soudu prve

y 

stol1ce,. lenz ~zn.?I yysJ~'vne porad 'P,ra v~ 
pro žalo-bní ,nárok, napadeno zalovanY~l, nyb:z .len z~lc::bcem, nabylo 
rozhodnutí sondu prvé stolice o této otazce pravm mocI c. ·16301. 
odvolací soud není oprávněn zabývati se z úřadu otázkou přípustnosti 
pořadu práva., neuznal-li žalobcovo oprávnění k opravnému 'p~os~ředku 
v otázce připustnosti pořadu práva; učinil-li tak ,přece a vyslnvl'i-lt z~a
tečno-st rozsudku p,rvého soudu i předchozího řizení a ž'alobu odmltl, 
jest proti jeho rozhodnutí rekurs žalovaného připustn)' (§ 519 Č. 2-
c. ř. s.) č. 16301. . . . d . 
dovoláni: straně nemůže býti na újmu, pO'd~.Ja-h opra'V.n~ pmstře e;k 
(dovolání) v 15denní IhťHe, přizpúsohivši jej rozho?TIuh odvolacího 
soudu, jenž vynesl rozsudek jako odvolací soud ve vecech prawvtflIcl1 
č: 15950. d 1 
zmatečnost (§ 28): vyslovenie o prípustnosti oávala,nia (§·28, o' s~. , 
zák. o prac. súd.), pretože rozhodnutie ymá zá~a~,ný vSrz.nal~, ~US1. sa 
stať v rozsudku (nie lelTI v dodatku az po zaplse o vyhlaseme iO~
sudku a bez vyslovenia prípustnosti odvolania z dóvodu, ze mzhodnutle 
má zásadný význam č. 15980. . , 
ked' hodnota predmetu alni jednoho zo sporov, prac()iV\~ym sudo~ '~ spo
ločnému pojednáva,niu spojen.ých, nepresahuje 300. Kc, o ,odvolanl k~o
rého prípustnosť súd I. stohce vynekol, ro:zhoduJe. podl~ v § 31 zak. 
ů prac. súdoch k,rajský súd v J1evere.Jno~m zalsadnuŤ1 v' troJc1e:nnom se
náte složenom zo sudco'V z povolama c. 15782. 
jde ~ zmatek, by-la-li v pracoVl11ích věcee-h doručena ž~lO:~Ja ~alovalTIé.mu; 
bydlícímu mimo obvod procesníh.o soudu, ,ta~ pozde, .ze Jeho praVJ1l 
zástupce nemohl uvědomiti subshtuta v mlste proces'Olho soudu .oby-
čejnou poštou č. 16208. , ,_ 
rozhodl-Ii o sporu ve věcech pracovních odvolací soud v s~nate slo
ženém podle § 32 zák. o prac. soud., Č. 131/1931

v

.Sh. ~. a n., lest ?,~v.Q
lad řízení zmatečné třebaže olkresm soud oznacJl sve rozhodnuh jako 
rozsudek vydaný v hzení podle zákona o prac. soudech (čl. IV, odst. 2, 
zák. Č. 251}1934 Sb. z. a n.) Č. 16370. . . 
porušení předpisů poslední věty, druhého Ů'ds~avce §§ 16 ?c'bo 32 zak. 
o prae. soud. se týká obsazení soudu; Jde ,o zmatecno~t (§ ,28, 
odst. 1, č. 2), nebyl-li rozhodující senát pracovn:~o ~Ů'~dtl neb,,~ o~v~ 
lací,ho soudu ve věcech ,pracorvních složen z pnsedlcu:h, kten naJezI 
k témuž po:volání, anebo když by tako1vého nebylo, aspon k podohnemll 
povolání jako jsou strany Č. 16458. 
řízení v J. stolici (§ 42); k výkladu čl. IX zák. č. 161/1936 Sb. z. a n.: 
prohlášení strany podle čl. IX, odst: 3, uved. z~k . .není nahr~zeno tím, 
že žaloba byla fízena na okresní Jako procesll1 soud a neJd~ o roz
hodnutí soudu ve smyslu odst. 5 čl. IX řeč .. zák., u~ede~o-h v roz
sudku, že uznáno právem v rozepři z pracovmho pome.ru c. 15836. 
odvolání, odvolací řízení; jestliže strany neučinily rprorhlásení podl~ 
'ČL IX. zák. č. 161/1936 Sb. z. a n. a procestni soud nevydal rozhodnutI 
podle odst. 5 čL IX. řeč. zák., či;ní lhůta pro odlv,olání do ~ozs.\ldku okres
ní·ho soudu jednajícího po-dle § 42 zák. o prac. soudech c. 131/1931 Sb. 
z. a n. čtr:náct dnů Č. 15836. ." . y' , 
chtějí-li strany dosáhnouti, alby by.l y~p,o: iProje~nál~ ve zvlastmm {Izem 
pro pracQfvní s.Qudy, jsou povinny uCl-mÍl prohlasem 'Podl~ odst. 2, cl. }X. 
zák., Č. 16:1/1936 Sb. z. a n. zák. o prac. soudech, t,~~bas ybyl p!.ed 
soudem jednajícím podle § 42 zák. o pcr-ac. sou~', :;aha,l~n p~e~ .~ycm
ností řeč. zák. (1. slr.p:nem 1936), kOLna,lo-li se dal s; ustm Jednaylll J1Z za 
účinnosti uved. zák. a jednáno-li po-drle § 412 c. r. s. znova c. 15893. 
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neučinnily-li strany prohlášení podle čl. IX., odst. 4, zák, Č. 161/1936 
Sb. z. a n., projednává se spor podle ustano'Vťní c. ř. s. platných pro 
řádné soudy a opravná IhMa do rozhodnutí v řízení tom vydaných činí 
14 dnu Č. 15950. 
jest va-dou odvolacího řízení, spokojil-li se odv.olací soud \'e věcee-h pra
covních přečtením ,protokolů o výslechu Slvedkt"t, které prvý soud přim') 
vyslechl, třebaže to strany samy navrhly Č. 16142. 
ked' v základnom spore, vzniklom z pracovného pomeru a započatoI1l 
ešte pred účinnosťou zák. č. 25,1/1934 Sb. z. a n., pokračo:val 'O,kresn)' 
s;úd podl'a § 42 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. a odvolací .súd rozhodol 
o 110m v senáte složenom podl'a predpisov platnS'ch na vvba"enie od
volania pred riadnými súdmi, rozhoduje odvolací súd ako p-rvý súc1 
o.bn,ovené-ho spo.ru o ža,lobe, podanej u neho, bez prfsediacich Č. 16448. 
stížnost: proti usnesenu, ktmým odvolací súd v praCOV-flom spore, 
v ktorom hod-nota predmetu nie je vyššia než 300 Kč, odvolanie od
mieto! z dóvodu, že uiet preň .podmienok § 28, odst. 1, záJk. č. 131/ 
1931 Sb. z. a 'll., rekurs nie je pdpust.ný (§ 31, odst. 1, cit. zák.) 
Č. 16449. 

Právní moc'viz hesla: rnzep·ře rozsouzená, rozsudek (§ 411 c. ř. s.). 
osobnost viz heslo: o s o b a P' r á v nic k á. 
otázka viz heslo: o t á z k a p r á V 'll í č i s k u t k o v á. 
zájem viz heslo: žaloba·určovací. 
zástupce viz hesla: a d v o kát, p! nám o c 'P r o c e sní. 
souvislost: pohledávka z titulu náhrady škody, 'llamítaná ž'alova'nýrn k za
počtení a vyvozovaná z neplnění slibu o poskyt,nutí úvěru a z nesplně'ní 
dalších připovědi, ne.ní v právní souvislosti s ža},obcorvým nárokem na vrá
cení poskytnuté zápůjčky Č. 16336. 

Právnická osoba viz heslo: o s o b a p r á v nic Ik á. 
Právo čekatelské viz hesla: ex e 'k u c e, Ž a lob a (§ 37 ex. ř.). 

hlasovací viz heslo: vy ,r o v rl á.fl í. 
- zástavui viz heslo: z á'8 t a v .fl í p r á v o. 
- zpětné koupě víz heslo: s m 10 u 'v a k II p!ll í (§ 1068 obč. zák.). 

Prázdniny soudní: spm proti nemanželskému otci o náhradu nákladů vynalože
ných třetí osobou (matkou) na výživu jeho dítěte není věcí prázdninovotl 
Č. 15750. 

Pražská bursa viz heslo: s m 1'0 u y, a k o m i s oll í. 
Prejudiciální otázka viz heslo: <? t á z k a :p ř e dur č ují c í. 
Prekluse důkazů viz heslo: nes por fl é říz en L 
Preklusivni lhůta viz heslo: spr á'V a pro vad y. 
Prémie pojistné viz heslo: sml u v fl í poj i š t ě n í. 
Prémiové obchody viz heslo: di fe r e n ční ob c hod y. 
Pr·es-entace směnky viz heslo: smě n k a. 
Primář nemocnice viz heslo: n e moc nic e, :TI á hra d a š ,k o d y (p r i m á ř e). 
Privilegované nánútky viz hesIa: po řad 'P r á v a, r o z e p ře r,o z s o u z e wá 

a za,hájená. 
Procesní plná moc viz heslo: .p ln á m.Q c pro c e sní. 
Procesní zmocněnec víz heslo: a d v O' kát. 

- způsobilost viz hesla: zmatečnost, způsobilost ke sporu. 
Prodej viz heslo: s m I o u vak u p n í. 

- -splátkový viz heslo: sp lát k ov é o-b c hod y. 

Prodejna losová viz heslo: los y. 
Prodejní cena viz heslo: ob e c n á h (; dno t a. 
Prodlení viz heslo: a d v o kát, měn a. 
Projednání pozůstalosti viz heslo: p o z tJ s tal o s t. 
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Prokura: omezeni zástupčí moci -kupce jedw"tlivce kolektivním zastupov<i,nim 
s ustanoveným prokuristou není dovoleno Č. 16223. . 
prokurista s kole.ktivní prokurotl nemúže bez zvláštní abc·hodni plné mOCI 
k samostatnému jednární s úči,nky zmocnitele zavazujícími sjed.nati koupi 
pozemktJ ~e závazkem k jejich zasta'vění budovami podniku do mčité doby 
č. 16286. 

Promlčení: p r e d;ll o s t ní hop r á v a viz hesla: d ľ a ž b a v n II cell á ne m o
vitosti (§ 216 {;. 2 ex. ř.), konkurs. 
naplňuje-li přestupek podle §§ 114, odst. 2, lit. i), 131 živn: i. skutko~o!.l. 
podstatu podle zákona proti nekalé soutěZi, je promlčení nároků po.gtižťl~.eho 
posouditi podle záků'oa proti nekalé soutěži; postižený nemůže lla .uJ~u 
druhé strany a proti zásadám právní bezpečnosti opříti ta~ovéto naroj{y 
o predpis obecnější (předpisy občanslkého zákona) č. 16281. ~ 
pohl-edávky uvedené v § 1486 obř. zák., jejichž splatnost nastala v ~obe 
mezi 1. dubnem 1925 a 1. dubnem 1'928, se promlčely uplynutím tnleté 
Ihfity od okamžiku jejich -spiat'Hosti Č, 16407. 
nárok klienta na vydán.í toho, 00 bylo pro něho u advokáta slO'ženo, se pro··
mkuje v ohecné (301eté) lhůtě proml'čecí Č. 16407, 
k otázce promlčení pohledávky na t. řeč. W-kontě č. 16434. . 
nárok p-odle § 1041 obč. zák. se' promlčuje ve 30 letech, t,řebas slo jinak o Bó{

hradu za dodaný materiál a řemeslnické práce Č. 16492. 
pD'čátek promlčení: předcházel-li mezi ški'tdcem a poškozeným pojiště.ncen~ 
spor o náhradu škody, rpočítá se promlčení náhra,dního náf'Ok~ nemoc~-Jl~,!{e 
poj.išfovny podle § 246 zák. o soc. poj. tep_rve prav-opia1mym skoncemm 
onoho srp-oru č. 16454. 
přerušení~ uzniiJllí dluhu a slib zaplacení lze podle okolnosti posuzovati I za 
vzdáni se námitky promlčení Č. 15791. 
přihláškou pohledávky k yyrov1nacímu řízení, zahájenému o jmění obcl~c~nf 
veřej'llé spnlečnosti, se mepřerušuje promlčení i proti veřej-nému spOleC111ku 
é. 15810. 
nárok na odškodné pre sveden-ie pod sl'ubom _manželstva, .posudzovaný po-dra 
§ 1328 obč. zák. (§ 506 rak. _tr. zák.), premlčuje sa v trojročnej promlčacej 
lehote § 1489 obč. zák., po-čn!Úc od odopre;nia spl'nit' manželský sl'ub č. 1587:5. 
třebas hlavní dlužník uZLnal po uplynuti promléed lhůty svůj dluh, ~uze 
rukojmí, pokud i on sám talk neučinil, namítati věřitdi promlčen.í pohledavky 
č. 15905. 
zažalováním pohledávky proti původ. dlužnÍiku se promlčení nepřerušuje též 
proti tomu, kdo dluh před tím převz.al lG 1406, odst. 2, ~bČ . .lak) .... č. 1597~. 
k přeruš-eni promlčení stačí uZlllání pohledávky co do duvodu, avsak UZ!1a
vací prohlášení musi býti -do té míry určité a přesné, aby bylo možno z neho 
seznati důvod pohledávky Č. 16221. 
k uznání dluhu, jímž se přerušuje proml'čení, he:vyžaduje se smlouvy~ t. J 
přijetí druhou stmnou, stačí i jednostranný projev, tťe~a~ kon,"~ludentne ~c~-
něný' takovým je projev uz.návací vll-Ie, který vyplyva I nepnmo z dluz.~I~ 
Jwva' prohlášení v -jiném úmyslu, měl-Ii o něm věřitel nepochybně nabyh 
vědomosti Č. 16345. . 
pokud múže býti spatřováno uznání ve smyslu § 1497 obě. zák., za'řadil-li 
dědic v mí'sto,přísežném sezná'ni jmění mezi .po.zůstalnstní dluhy část Pr:
hledávky přihlášené věřitelem v pozůstalost,ním říze-ní v určité výši Č. 1634:J .. 

Propadná lhůta, viz heslo: g p r á va pro va cl y. 

Propuštění ze služebního poměru viz ,he~la: s m I. ~ II ": a s ,111 Ž e b n í, ?- a m ě s T-

na n c i oh e c n í, s o u k r o m I, z e I e z II I (: II J. 

Prosba ža10bní viz heslo: ž a 1-0 b a. 

Protest směnečn)' viz he,slo: smě II k a. 

Protokol soudní viz heslo: rozsudek pro uznání. 
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Prpvise viz heslo: pod d lu žní k. 
Provise zprostředkovatele viz heslo: s m I o II vaz pro s třl: d k o vat e I s k á. 
Provozovna malá viz heslo: och ra'll a n áj e m II i k ú. 

- střední viz hesl-o: ochrana nájemníkll. 
Prozatímní opatření: ma'nželee, která bez své viny žije oddťJe.ně od manžela, lze 

rozsudkem přisouditi výživné, třebaže jí bylo v~lživné v době rozsudku prvé 
stolice S1ta'noveno zatímním opatřením, jež bylo vydáno v rozvc-dovém sponl 
é. 16175. 
proti rozhodnuti soudu druhé stolice o poznámce spornosti (§ 61 knih. zák.) 
není dalšího opravného prostředku č. 16328. 

Průpadná doložka viz heslo: 'p o j i š t ě fl í s m ll! v n Í. 

První čekatel viz heslo: s'věřenství rodi'nné. 
První prémie viz heslo: p -o j i š t ě n í s m I II V II í. 
Předkupní právo viz heslo: s m J o II vak u p n í. 
Předmět sporu: 11- o d.ll o taj e h o viz hesIo: oe e II ě II í. 

Přednostní zákonné zástavní právo viz heslo: dra ž b a v II II cen á n e m o \' ;_ 
t o s t i. 

Předurčujfící otázka viz o t á z k a p·ř e cl II r Č u j i c í. 
Přeměna rozvodu v rozluku viz heslo: rozluka (§§ 15, 17). 
Pfeprava zboží po železnici viz heslo: d -o p r a važ e I e z nič II í. 
Přerušení promlčení viz heslo: prO' m -1 č e II í (p ř e r II Š e n í). 

přednostního práva viz hesla: dra ž b a v n u cen á II e m o v i t o s t i, 
k -o TI k II r s . 

. ~ řízení viz hesla: konkurs, nesporné říze,ní, rozsudek čas
teč n ý. 

Převod ~ájemního práva viz heslo: op o s tup P u 11 led á v k y. 
Převodní poplatek viz hesla: rl r a ž b a v n tl cell á II e !TI o v i t -o s ti, (§ 216 

č. 2 ex. ř.), konkurs, poplate,k převodní, smlouva kupní, 
žal'oi'hnÍ žádost. 

Převod vlastnictví: uložení jistiny II soudu ve smyslu § 434 obč. zák. jes.t pod-
mílnkou nabytí vlastnictví přeVOdem k nemovitostem v pozemkové knize ne
zapsa,ným nebo. ke stavbám na cjzím pozemku (§ 435 obč. zák) č. 1594J. 

Převzetí dávky -z přírůstku hodnoty nemovltosti viz heslo: dá v.k a z r ř í r fl s t k II 
hodnoty nemovitosti. 
díla viz heslo: smlouva:o dílo. 

---'-'----. dCuhu (po :případě pl1nění): převzala-li třetí osoba dluh pod vÝ·I1Ji-nkou. že 
věřitel vrátí p-řijatou částku, jakmile' dlu~ní-k sám zaplatí, jest věřitel poví-nea 
tuto částku třetí osobě vrátiti, zmařil-li splncni výminky tím, že vzal zpět 
ža1lohu proti -dlužníko.vi se vzdáním ,se žalohního -náraku Č. 15821. 
§ 1404 obě. zák.: kupitel, kter}' Jest oprávněn se domáhati :na prodateli ne
movitosti jejího zproštění věcného ručení za převodni poplatek z dřírvějšího 
práv'ního jednání, v němž prodátel nebyl stranou, nemůže tak učiniti ža
lohou znějící jen na to, že je prodatel pO'vinen zaplatiti onen popla.tek ber~ 
níml1 úřadu neho složiti- jej soudu s tím, že Impitel jest oprávněn _narvrlmomi 
.ieho poukázání bernímu úřadu, je-Ii ,prodateli možno i jinaik z-baviti prodJ
n-c:u nemovitost věcného ručení Č. 151936. 
třetí osoba maže platně převzíti plně'ní závaz.ku, které dlužníkovi vzniknoll 
tc:;}rve v budoucnosti z určitého právního poměru č. 16356. 
plat'Host a účinnost převzetí plllléní jest posuzovati podle jeho právnl-ho dů
vodu Č. 16356. 
dohodne-li se třetí osoha s dlužní:kerp, že opatří jehc věřiteli plnení, aniž 
se jí má doSitati za její plnění vzájerhné hodnoty, jde o darovací'slib; k je-hož 
plavnosti !,oe vyžaduje fo,rma notářského SP;-:;ll Č. 16356. 
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§ 1405 obč. zák.: rozsude-k odsuzující původniho dlužníka nepůsobí i proti 
přejimateli dluhu, jenž nebyl stranou ve spnru ani nepřevzal dluh rozsudkem 
zjištěný (dluh judiikátní) Č. 15974. 
jde o převzetí dluhu, ujednal-li nabyvatel se zcizitelem nemovitosti (jeJÍ 
ideální části), že .přejímá jeho dluh II hypotekárního' věřitele zástavním prá
vem na nemovitosti zajištěný, a pmjevil-Ii hypotekární věřitel s tím souhlas; 
takový souhlas je spatřovati též v zažalování pohledávky p'foti nabyvateli 
nemovitosti Č. 16466. 
přejímaté! dluhu může namíta,ti proti věřiteli jBJk neplatnost, tak nezažalo
vatelnost závazku původního dluvníka; převzetí dluhu neplatného neb ne
žalovatelného jest právně neúčinné č. 16094. 
§ 1406 obč. zák.: v pouhém p'řevzetí účtu, v odevzdání určité peněžité částky 
na pohledávku, při 'němž nebyl účH plnění přesně vytčen, a v pwhlášení vuči 
třetí osobě, že věřitel peníze obdrží, učiněném c'sobou hydlící ve společné 
domáonosti s tím, kdo jest osobně zaivázán k zaplacení pohledávky, nelze 
po případě spatřovati převzetí dluhu ani :přistoupení k dluhu (§ 1347 oboč. 
zák.) Č. 16087. 
§ 1407 obč. zák.: zažallováním pohledávky proti 'původnímu dlužníku se 
prom]'čenÍ nepřerušuje též proti tomu, kdo dluh převzal Č. 15974. 
§ 1409 obč. zák. viz též heslo: subgaranční závazek. 
k pojmu převzetí podniku a k otázce ručení za zcizitelovy dluhy č. 15794. 
k převz1etí podniku není poHebí, aby byl v Ý s ,lov n ě převeden podnik nebo 
jednotlivé součástky organisace výdělečné činnosti; stačí i to, že lze na 
převod podniiku nade vši pochybnost souditi z okoJ:ností případu a ze smlouvy 
sjedna.'llé mezi původním podnikatelem a podnika,telem nOilfým Č. 15794. 
i nezletHý plejíma1el jmění -neho podnikU ručí podle § 1409 OIbč., zák.-; schvá
lení opatrovnického (poručensrkého) soudu se vy·žaduje jen k dobrov-o'!nému 
(smluvnímu) převzetí závazku nezleti1cem, ale nedostatek schválení v !pří
činč ručení nastávajícího po.d-le záJkona .nevylučuje nezleti!cov:o ručeni ze 
zákona č. 16040. 
,nejde o převzetí závodu n'ebo jmění, je-li převzatý majetek tak ne.patmé 
ceny, že jej nelze pokládati alni za hospodářskou jeúnotJ<,u, <uni za majet
kový soubor, s nímž by bylo možno hospodařiti nebo podnikati Č. 16363. 
kdo p-řevzal pouze část krámského zařízení ne,patnné ceny~ neručí za dluhy 
-souvisící s obchodem předchůdcovým, třebas najal tutéž místnost, kterou 
mě-l na1jatou předchůdce, a vy-pr"odával v ;ní zboží, koupené v exekuční dra'žbě 
proti předchů,dd; -nezáleží 'na tom, že tu byl nepatrný -okruh zálkazní:ků a 
že se na celém provozu po vněj-ší stránce až na změnu jména nic nezměnilo 
Č. 16363. 
pouhé odloučení osady .od polItické obce a to, že se sta:!a samostatnou obcí 
nemá samo v zápětí přechod sQlukromoprávní-ch závavků s dřívěj-ší ohce, 
k níž osada ná-Ieže'la, 'na novou .obec, .nedošlo-Ii k rozdělení společného jmění 
a společných hřemen ve smyslu § 3 čes. ohec zříz. Č. 16432. 
jde ° převzetí jmění, převzal-li jiný spolek -smJ,ouVO'lli sjednanou se soudně 
usta!noveným opatroviníkem jmění roz1puštěného spolku podle zákona č. 201/ 
1933 Sb. z. a n., jmění rozpuštěného SiP,olku ja:ko celek se všemi právy a 
zárvazky na jmění tom váznoucími Č. 1-6435." 

Příčinná souvislost viz též hesla: advokát (odpo,vědrnost), automobi,j 
(§ 2), '~·~hrada šk'ody, o'dšk,odn-ění za nespravedlivé od
souzenI. 
k z,aložení rná,roku na náhradu škody stačí i příčinná souvislost nepřímá, 
bylo-li škůdcovo jednání (.opominutí) jedním z článků v řetězu příčin, které 
vedly k škodlivému výsIedku Č. 16220. 

Přidavač viz heslo: ex e k u c e (§ 341 ex. ř.). 
Přídělový zákon viz heslo: p o zem k q- v á r e f f) r ma. 
Přihláška dědická viz heslo: p o z Ů s t a los t. 
Přihláška s výhradou viz heslo: poj i š t ě n í pen s jo- j n í. 

Přihoda v dopravě viz :heslo: n á h rad a ško d y rl ra hou. 
- pojistná viz heslo: poj i š t ě 'n Í s m I u v 'TI i. 
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Přijímání členů viz heslo·: s p o leč e 'll' s t v a výr ob n í a 11 o s pod á ř s k á. 
Příkaz viz heslo: s m I a- u vaz moc nit e 1 s k á. 

- směnečný viz heslo: směifl'ka (řízení směnečné). 
Přikázání pohledávky při rozvrhu nejvyššUto podání viz heslo: dra ž b -a v n lI

cen á ne m o v i t o sti. 
k vybrání viz též heslo: k ll' í ž k Y v k '1 a dní. 
p.ro.ti žalobě vymáhajícího vě.řitele, jemuž byla přikázána pohledávka po
vinného dluž-níka k rvyhrání, není poddlužník oprá'Viněn namítati k zwpočteni 
pa-hledávku, jež mu přísluší proti vymáhajícímu věřiteli č. 15854. 

Příklep viz hesla: rl r a Ž lb a v n u c e!fl á n e m o v i t o stl, n a; byt í, v I a s t
nictví, vydrženÍ. 

Přímé daně (zák. Č. 76/1,927 Sb. z. a n.) viz hesla: dali, d.ražba vnucená, 
exekuce ber-nl. 

Připlatkové ústavy viz heslo: poj,ištění.pensijní (§ 119). 
Připlatek na byt -viz heslo: zaměs,tna.'u·ci obecní. 
Přípustnost opravného prostředku viz hesla: d o vol' á n í, o d vol á fl: í, stí ž

nost. 
Přírotí (zák Č. 240/1:924 Sb. z. a n.): za příwčí nelze žalovati peněŽ!ní ústa;v na 

vydání v'k,ladní kníž;ky podle jejího stavu z doby .před nařízením přírod, t. j. 
s původními vklady, jež z ní hyly před účinností příročí neprávem v)'Ibrány 
Č. 15753. 
pohledá~ka na zaplacení částky uložené na vkladní knížce a 'vY'bran-é bez
právně tím, komu byla odevZldána, vZlniká již bezp,ráovný-m vybráním a pod
Iéhá p-ří:ročí, aI1liž rozhoduje, kdy se vlast~ík vkladní knížky O tom dověděl 
Č. 15753. 
nesplnila-Ii banka komitentův poukaz (asignad) Ipřed nařízením přiTočí, 
vZlniiká pouka-zci (a,gigna'nto.vi) jen obligační nárok .na vrácení peněžité 
čá,stky (condictio causa data Cllusa non secuta), uiko-li vylučovací nárok 'na 
individuálně Q,vmučenoru věc; jest ill'ezáva'žné, kdy se ikomitent davědě-! o ne
splněni asig'nační smlouvy a kdy bl'ln·v olbchodních knihách ba'!1iky zřízeno 
kontO' o .poukázané poh.JedáJvce; zřízení konta není p'ravotvŮ'11l1ým (konstitu
tivním) úkonem a nezakládá vznik nár·oku Č. 16l30. 
i za ú6nosti vlád. nař. č~ 338/1936 Sb. z .. a n. lze proti s-p.oleoČlno.sti »Karlo
varská spOlková banka, společnost .g. r. 0.« (»:Karlsbader Vereins'bank Ge
seIlsoha1t m. b. H.«) v Karlóvýc.h Varech, vésti exekuci na: vydáJn:í ce:~.ných 
papírů, v jichž příčině 'Qylo dáJno' spo,lečnosti zmocnění k ·ljibovolnému na
kládáJní, plyne-li z exekuónrhŮ' titulu, že ukladatel zll,stal vlastn1kem cenných 
parpírů, niko.!i však exekuci k vymožen.í výtěžků z'a cenné papíry pTa-dané 
před liwvidací do-tčené spo]ie,č'I1.osti Č. 162'32. 

Příročí podle § 3 vlád. na'ř. Č. 160/1934 Sb. z. a n. v.iz heslo: společe:1-
stva stavební a byt-ová. 

Přísaha vyj-evovací podle čl. XLII uvOz. zák. k c. ř. s.: nepominutelnému dědici 
přísluší žaloba podle čl.. XLII uvoz. zákoma k c. ř. s. proti tomu, kdo ,podle 
domnéní má vědomost o- zamJ.čení nebo. zataj'Emí Ipozů-stwJ.ostníh-o jmění, ze
jména i .proti unirversálnímu dědici, jenž jmění to vědomě a úmysl'l1ě, v po
zu.stalostním řízení správně neudal ·č. 15755. 
nelze zároveň vydati Tozsudek na slo-žení přísahy vyjevovací i na vydání 
dokladů, dokud vyjevory·ací přísaha nebyla složena, když bude op.rávnénému 
teprve na základě s'ložené vyjevovací přísahy možno blíže ozna'čiti doklady, 
j-ichž <vydán~ požaduje Č. 16005. 
ob-doby výjimečného předpisu čl. XLH, odst. 3, uvoz. zák. k c. ř. s. nelze 
užíti na jiné případy Č. 16464. 
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podle čl. I, odst. 10, vlád. nař. č. 300/1924 Sb. z. a n.: zda je v konkre,lnim 
případě závainý důvod ,k podezření, že žadatel 'o snížení da1ňových nedo
platků podle vlád. ·nař. í. 300/19>24 Sb. z. a n'. zamlčuje jmění, jest věcÍ 
finančniho úřadu a nemusí záVIDŽnost ta hýti soudu .pruká!Zána, finanční úřad 
však musí v nárvr:hu na vyjevuvaci pŤÍs-ahu podle čl. I, odst. 10, řeč. vlád. 
nM. tvrditi a prukázMi, že jest spI,něna p()dm~n:ka přípustnosti taJkové pří
sahy, t. j. -bezvýslednost soudní nebo správní exekuce k vymožení přímých 
daní ve smyslu urvedeného viládního nařízení Č. 16105. 

Přisedicí viz heslo: p r a c o vn í s ou d y. 
Příslušenství viz též hesIar: dražba vnucená nemovitosti (§ 156 ex. ř.), 

nabytí vlastrrl'i'ctví. 
§ 297 a) obč. zák.: lokomobila a ,rámová :pila (kartr) se sou:částkami se 
staly přes výhradu Vi].asmického prá'Va sjednanou dodavatelem příslušenstvím 
nemovitosti kupite'jo'Vy, jestliže byly jím (rkupitelem) postaveny ú1a nemo
vitosti s porznatelným úmyslem, alby se jioh na ní trrva'le užírvalo, a výhrada 
práva vlastnického nebyla poznamenána ve veřejné ktnize Č. 16312. 
spojení lokomobHy a rámové !pHy (-katru) s nemovitostí nebylo zrušeno již 
tím, že vlastník Inemo-vilto'8ti zastavil a odhlásiL živnost, při níž se stroje 
užívalo, a že odevzdal certifikát lokomobily dodavateli Č. 16312. 
§ 252 ex. ř.: nemovitosti podle § 252 -e:x. ř. jsou veškeré věci, na něž jest 
·vésti podle §§ 87 a násL ex. ř. exekuci na lJ1emOlVité jmění Č. 16383. 
na stavhy, které j-sou vystwvény na! cizím pozemku 'S úmyslem, aby na něm 
·nezu-sta,ly trvale (§ 435 -obč. zák.), zejména -na stavby _zřízené ipožívarte-Iem, 
pachtýřem, -nájemcem neho jinou osohou, mající omezené -právo k pozemku, 
-pro dobu jejich -opráV1nění a k jeho využití, jest vesti eXe!kiuc-i Jen pod-l'e pfed
pisí't 'o' exekuci na nemovitosti v pozemkové lm'Íze -nezapsané; .příslušenství 
uvedených starveb smí býti do exekuce pojaito jen s nimi samými Č. 16383. 
na příslušenství -štěr;!cirny (la'norv'Úu dráhu, _úzikokoilejnoll dráhu, motory, 
dJ"Í-iče -kamene aJtd.) , které je spojerll'ů' s budO!Vami vystalvěnými Ipa'chtýře-m 
a určenO' k výlk'Únu j-eho práiVa -dobývati štěrk z lomu lna týchž pozemcích, 
nelze vésti mobná11ní e:xekuci Č. 16383. 

Příslušenství pohledávky viz hesla: dra ž b a v ll' II C e;o á ifi. e m o v i t -o- s t i, 
úr'oky, útr-a'ty. 

Příslušnost pOdle zák. č. 4/1918 Sb. z. a n.: o nár-o:lw -na náhradu škody, vy
vodz,orvaném z toho, že žalovaný stát obmysellne viedo'l bernrí exekúdu ,na 
majetok patriad nie daňo'Vému dlŽtn~kovi, ale ž-aIohnilwvi', je príslušný -roz
hodovať krajský súd civi,Illiý v Pr-a'he 'č. 15876. 
pracovních soudů viz heslo: p r a c ov lIJ: Í s O' u d y. 

Příslušnost soudní: uSŤanorvenie § 12 zálk. Č. 76/193'5 Sb. z. a n. -o súdJnej prísluš
nosu nepl·atí pr-e splátkové obchody uzavrené pred úči11l1wsťou uved. z~k. 
č. 16250. 
opravný prostředek proti rozhodnutí soudu -dvuhé stoIice v ortázce přísluš
nosti není ve siporném řízení právně možný, ať rozhodl soud druhé stolice 
otázku tu rp-ředběžně, či kon.ečně, alt' rozhodl věcně či odepřel věoné. roz
hodnutí, ať by·la otázka ta řešena z úřadu 'nebo k námitce; výhrada právní 
moci jes,t v té příčině' bezvýznamná Č. 16319. 

Pnspěvek stavební viz heslo: sp o-I e--č e n s tv a st a v e-b ní aby t o v á. 
Příspěvky pojistné viz heslo: .p oj i š t ě II í ,p, ens i j ní, s-o c i á I !fl í. 
~ vodního družstva viz heslo,: dražba (§ 216 Č. 2 ex. ř.). 

Pseudonym viz heslo: j m é n o k 'r y c í. 
PůvodS:ké právo: kdo se ,domáhá náhrady škody podle § 57 zák. o pí'tvod. prá'Vu 

nebo In-MO'ku na obohacení podle § 58 zák. Č. 218/1926 Sb. z. a n., musí 
po skutkové stránce náležitě doložiti, že a proč šlo o dilo umě-lecké hodnoty i 
nestačí pouhé rvrz-ení, že -l18pú:dobe<né plány byly dílem sta'Vitelského umění 
č. 16377, 
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Rakouští státní příslušníci viz hesla: mez i ,n á rodu í p r á va for m á 1 ní, p 0-
zůsta:lo'st, TDzluka manžedstvL 

Raiffeisenky viz heslo: úro:k o v é s a z 'b y. 
Reciprocita viz heslo: J: o z ů s t a los t (projednání). 
Redaktor odpovědný vi,z heslo: s-ou těž :ll' ek ai á. 
Redukce viz 'heslo: p -o j i š t ě n,í s m.J1l vn í. 

zaměstnanců: nejde-li o- redukci (-odbouráni) personálu, t. j. o nenáhlé sni
žování počtu zaměstnanců nebo jejich vypovídání k různým časově- vzdá
len)'m termínům, nýbrž ů hmmadné propuštění, vypověděl-li zaměstna'vatel 
všechny své zaměstnance k urči:tému termínu a sjednal s nimi novou slu
žební smlouvu na čas přechodné potřeby (§ 30, Ddst. 3, zák Č. 154/1934 
Sb. z. a n.) s kratší V)/Ipovědní lhůtou, než hyla v původní služební smlouvě 
č. 164m, 

Reforma pozemková viz heslo: p o zem k O' v á r e f 'o r m ·a. 
Rejstřík obchodní vilz též hesla: firmal, pro-kura, slpolečnost s ruč. 

omezemým. 
k účasti společnosti s .rlu-čenÍm omezeným ma veře}né obchodní spo,lečn.osti 
není potřebí souhlasu ministerstva vnitra podle vlád. nař. Č. 465/1920 Sb. 
z. a n. č. 16325. 
firemn'Ý súd Inie Je -oprá'Vnený skúmať dóvodnosť Inámietok, ktoré uči'lldl!o 
ministerstvo' vnútra -podl'a § 2 vl. nar. Č. 465/1-920 proti zápisu SIPoločnosti 
s ručením ohmedze:ným, ani' to, že trvajú mimoriadne pomery sposohen;é 
vojnou 'V hospodátrskom -podnikaní v smysle cH. §u Č. 16602. 

Reklama srovnávací viz heslo: s:O II t ě'ž .fl, €' k a I á. 
Rek-UTs viz heslo: stí ž n -o S t. 
Remunerace: zaměs-tnavatel, který každoročně vyplácel v určitou dohu zaměst

nancům r-emuneraci (Inorvoročné) v ll'rčité výši ja:ko součást zaměstnancova 
Ipříj.rnu, nenl 'oprávněn odepříti jednostml1oným pmjevem ví'tle jeljí výplatu 
pro své nepříz.nivé fii1laniČ<ní poměry Č. 16172. 
vzdání se :nároku na placení remunemce nelze spatřolVm v tom, že s-e za
městuwnec proti oZIll-ámení -o dalším -nevyplácení odměny neohradil a že pra
corval v podniku nadále Č. 16172. 

Retenční právo viz hesl'Ů': z ad r ž D v a c í por á v 0'. 
Revím-í bratrská pokladna viz heslo: P o k II a d 'n y h ľ a trs ,k é. 
Revers viz he,g,lo: 'P 0' j i š t ě :fl í sml u vrní (rpožámí). 
Revise vilZ heslo: d o v 00 1 á 11; Í. 
Revisní rekurs viz hes:lla: ne sp o r II é říz e,n í (§ 46, -odst. 2,), p o z Ů s ta 100 s t, 

stižnost dovolací,. ' 
Rodiče viz hesla: n.áhrada. šk'o,dy (§ 1309 obč. zák., výživné. 
Rodinný fideikomis viz heslo: s v ě 'ř e'll s tví ľ D d .j tll,fl. é. 
Rok dražebrú 'Viz hes:].o: dražba vnucená nemovitosti. 
Rolnická usedlost v~z 'heslo: usedlost st,řední velik'osti. 
Rozep,ře rozsouzená -viz též heslo: 1" Ů' z -1 u k a. 

- pre mzsah prarvotplaiVnosti ,rozsudku smerodainé je procesné právo platné 
v ,0blasŤ1 pro cesného &údu OČ. 15879. 
tD, že- je pm ipoh-l'e,dávku zajištěnou exekučním zástavním 'P'ráve~ n!l n.~~ 
mov-itosti, p-aťNvší dřívějšímu vlastníku, proti němuž _ pro tll'Í byl zlskaTI. lIZ 
exekuční titul' a vymoženo exeku'Glll'í zástavní právo před převodem vlast
nktví iV kmdhách, podáJna pwti nynějšímu vlastntku -žaJloba 'hypotekátmi, ne
odůvodňuje námitku rozsouzen.é rozepře, nýhrž tolik,o- hm-otněrprávnf námitku, 
že jde o žalobu zbytečnou pw nedostatek p'Útřeby 'Práv;ní ochrany oč. 16012. 
při:mává-li če-sksLovernský stát vyk<Oinatelnost cizozemským nálezům, jsou 
tuzemSiké s-oudy vázány mz-sudky cizozemského soudu, ať jde o l'OlZsudelk 
vyhovující žalobě, či o Tozsudek ža,Jobu zamítaijíd Č. 16216. 
vl~v výr--oku o roz,luce manželství v u.e s-p o r n é m řízení (§ 17 rozl zák) 
na již zahájené řízení s por n é o žalobě na rozluku téhož manželství 
č. 16313. 
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rozsudkem, jímž byl vysloven rozvod manželství od stolu a lože také z dů
vodu x;ozvratu, není pro řízení o ža'lo:bě o -mzluku manželství pro hlubo:ký 
rozvrat (§ 13 h) rozl. zák.) otázka rozvratu a viny na něm pra'Voplatně 
rozsouzena .j p,ro sporr rozlllikový č. 1'6548. 
exekuční titul, jímž bylo mZlhodnut,o () poměru věřitele k Iněkolika solidár
ním spoludlužníkům 'podle směnečnéh,o práva, nemá význam práV1ni moci 
IPro nárok některého z nioh na náhradu proti ostatnim spoludlužníkům 
IČ. 16553. 
zahájená: betZdůvodnost _zahájené rozepře ve sporu o uzmá'oí otcovstvt byl-li 
dřívější spor o uznální otco'Vství a placení v-ýživ\Oého skončen smírem o od
bytném bez uznání ote-ovstvi Č. 15843. 
je-Ii proti žalobnímu nároku namítáno k započtení více pohledávek, jichl 
sou:hm převyšuje zažalovanou pohledávku, nastává účinek zahájené rozepře 
v při6ně každé jednotlivé pohledávky, namítané .k započtení, ovšem jen do 
výše žalobního nároku č. 16180. 
Úulobě vnuceného sprá'vce proti téže osobě a o týž nárok, jic1TŽ se týká 
spor za-hájený povinným před zavedením vmlcené správy, .překMí zaháje
nost rozepře Č. 16219. 

ROZhodce viz heslo: r o"vh a. d č i s o -ll d. 
Rozhódčí komise zá'vodních vy-borů viz heslo: závodní výbory. 

soud (:rozsudí) vi,z též heslo: IP o- j j1 š t ě 'll í 'S m 1 u v.n í. 
k výk1.du §§ 592, odst. 2, 595 č. 2 a 3 c.ř. s .. č. 16013. 
jen ti ,rozhodci maJjí podepsatt iprvopis roz,hlodčího výroku a jeho vy
hotovení, kteří se rozhodčÍho ří'zenÍ slkuteóně zúčastnili a rozhodčí vý
rok vydali; pokud stačí ,podpis vrchního vozhodce č. 16013. , , 
neúČ'ilnrnost vý;ro.ku vrchního To,zhodce podle § 595 ,č. 2 c. ř. s. nastava 
jen tehda, ·neda,I-li vrchní rozhodce straně příležitost, aby mohla za~ 
ujmouti stanov.isko k posudku rozhodce jí ne;přIznÍ'vému, a jde-Ii o. no-vy 
skutkový podlkIad, 'vytvořený teprve ruznými 'V'ýmky rozlhodců, k ně
muž strana nemohla z,aujmouti stanovisko ji,ž před rozhodci Č. 16013. 
§§ 595, 596 c. ř. s.: proti ža'lO'hě ,o neúčinnost rozhodčího výroku Iz~ 
úČ.inně namítati, že pO' 'Vynesení rozhodčího výroku ,dnšlo mezi Sltmn~ml 
k !narovná!Oí obsahem shodnému s .rozhodčím vý,rokem, jež bylo sp1neno 
č. 15829. 
uw,a,l-l'Í ža:lobce mzhodčí výrok za správn~r, nebo byl-li jeho obsah pře
vzat do naro'V,ná'llí sjedllla'l1é'ho stranami, a splnil-li žalovaný závazek 
takto mu ,tiložený,' pO'minuI zájem na soudní ro,zhodnuti a neúČÍ'OInost 
mzhodčího vý'TOku Č. 15829. ' 
ve sporu o- plně.ní z pojistné smloUovy lze ulplatúovati neúčinllnst roz
ho.dčíhO' vý,roku též námitkou, pm -niž neplatí lhůty přede,p's3Jné v § 596, 
odst. 2" c. ř. s. stran žaloby :na znlšenÍ rO'zhodčího výroku Č. 1'6123. 

- honební vi,z hesliO: 'hi ,o -n i t b a. 
soudy mzdové (§ 12 zák č. 45}19?O Sb. z. a ,n): nálezy ,rozh'Ů'dč!oh soud~ 

mzdových, zříze'ných podle § U uved. z~k.,~ 'Po~u9 s~étlnovr ,~zdo~~ 
podmínky ve smyslu § 12, o:d.st: 1, posledm vety, .,rec,; zak. a nah.::az_ljl 
po.dle § 24 -řeč. zák. 'ko;lekttvm smlouvy, za1vazujl vsechny zarnestna
vatele a z3Jměstnance, zúčastněné ve stavebních živnostech Ine:bo po.d.~ 
nleích vyrábějících a dop,ravujících stavební :hmo.ty, poikud UP!a:vup 
jejich 'pra:coV'ní a ,služební poměry rve smyslu § 12 řeč. zák v uzeml, 
IPro ,něž nález rozhodčí byl vydán č. 16034. 

ROzhOdnutí vi'z hesIa: op r a var ozsu d e.k, u s ne s en í. 
Rmkaz platební směnečný viz heslo: směnka (ř}zení smělnečné). ~ 
Rozluka manželství (zák. Č. 320/1919 Sb. z. a n.) VIZ hesla: n Ú' vat y, n e'p 1 a c-

no,st (nicotnost) smlo'uvy. , . 
nelnÍ nezákonnosti, měl-li 'rekursní soud soU'hlasně se soudem prve stohce 
zato že není dov.O'lena mz,!uka manželství rakouS'k~rch státních občanů řím.
kat.' náhoženství oČ. 15934. 
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poměr dřívějšího rozsudku vydaného ve sporu o rozvod, sko.nčeného z.amit
nutím žaloby, k .později zahájenému spuru D rozluku ma'nželství Č. 16202. 
byla-li žaloba manželova na rozvod manželstvÍ z výhradně viny manželčiny 
pravoplatně zamítnurta, mohl by se manžel domáhati roe!uky jen tehda, 
kdyby dokázal, že po vydání ro'zvodového f.O'zsudku nastaly skutečnosti, 
jež by byly bud' samy, Ineho ve spojení s dřívějšími skutečnostmi způsobilé 
do.kázati manželčinu vinu na tom, že manželské společenství nebylo obno
veno ,č. 16202. 
§ 13 písm. f): zhýralým živo.tem jest chování, jež se příkře pří-čí po-dle vše
obecných názo'rů stanovisku cti č. 16463. 
§ 13, písm. h): rozsudkem, jímž hyl vyslGven rozvod manželství od stolu 
a lože také z důvodu roi2Nratu, není pro -řízení o žalobě o .f-ozluku man
želství pro 'hluboký >rozvrat (§ 13 h) ro'lI.. zák) otáz:ka rozvratu a vi.ny na 
něm pravo,platně' rozsoU'zena i pro spor rozlukový Č. 16548. 
§ 14 c): na odpuštěn;j" mlčky udněné lze uZflIaJti jen tehda, není-Ji: mOžno 
dojíti podle O'kolností případu k jinému závěru .než ,k tornu, že manžel chce 
bez zřetele na vinu druJhého manžela' s ním dále žíti v manželském spole
če.nství č. 16ľl1. 
§ 15: nemá-Ii nikdo z man.želů '- československých státních příslušníků -
v tuzemsku obeoného soudu, nen.í 'žádost za přeměnu roz'vodu mafllželstlví 
V rozlulku 'r'Údle § 15 rozl. zák. vůbec přípus-tná v tuzemsku a ne;]ze anj 
určiti místně příslušný soud podle § 28 j. 11. Na tom ,nebylo, nic změněno 
ani llstan,ovením čl. HL Č. 2 zák: č. ľ'30/1930 Sb. z. a ,o. Č. 16000. 
§ 17: jest 'nezákonností, jesNiže nižší so.udy porvolJ,i1ly 'f'ozh.lJku manže~stv~ roz
vedeiného kontrá.dirkto.mÍrm rozsudkem pr.o hluho:ký mzvratt, zalozeny du
ševní chorobou manželčinou, jež nedO'sahuje stupn.ě uvedenéhO' v § 13 g) 
zá:k. č. 320/H)i19 Sb. z. a ln., aniž Zj1Stily skutečnlÚsti,.,které by dopouštěly 
úsudek, že a proč jest tímto stavem manželčiným účel' manždství zmMen 
č. 16059. 
praV'o.platný rozsudek zamítající ža,lohu o rozlulm manželství má 'V nespo.r
ném řízení ,o. rnávthu na přeměnu rozvodu v rozluku význam věci už platně 
ro'zhodnuté Č. 16266. 
vliv rvý,rolku o rozluce manželství v 'n e s po nn é m řízení (§ I? ro.zl. v zák) 
na již zahájené ří,zení s p 'o r n é o žalobě na rozluku tehnz maHzelstvl 
č. lD313. 
byla-Ii za spo.mého řízení, o žalohě na rozluku maJnžels1vívprarvolPlartmě vy: 
slovena mzluka v nesporném Hzení z viny ža-lujícího' manzela na podklade 
rozsudku vydaného v dHv'ějšim rozvodO'vém sporu, lze dále jednati a roz
hodnouti ve sporném řízen~.O' otázce viny manže:Jči.ny na voZ'luce Č. 16313. 

Rozsouzená rozep,ře viz heSJlo: r Ol z e pře r 'o z s O' U 'Z e n á. 
Rozsudek viz též hesla: rnzepře rozsouzená, rozluk,a, rozvO'd, s'p-o-

]elčens'itví v ro-zepři. . , . 
§ 411 c. ř. 5.: pre mzswh pravoplatnosti rozsudku smerodaJ'ne Je Ipmceslllé 
p.rávo platné v .ohlasti pmcesného slÚ.du č. 15879. . 
statutový (o osobním sta'Vu): ,rozsudek o otázkách Úl Qlsobmm stavu (sta-
tUSlo'Výoh) má absolutní účinek Č. 15972. ..' , 
pravoplatný zamítaj~~í yroz-sude~, ':Y~~ifl,ý ve ~pO'fU, me.~l ~bCI a statmm y~
zemkovým úřadem, JImz se dotceny urad domah .. al ,?,odrzem doh~d~ ~ sme?e; 
'neváže ve Spo.ru mezi obcí a čIe,nem O'bce, v ,nemz se obec doma-ha uzn~~! 
vlastnictví k smě.něnému pozemku, nabyI'-li čle:n ten obecnihO' pozemku pz 
před Iprvým 'sporem ,č. 16158. ~ ,', . 
poměr dřivější'ho 'rozsudku vydaného. ve s,poru o mzvod, sk?llIce,n~eh~o zamrt
nutím žaloby, k ,později za'hájenému sporu o rozlu:k~ ~an~ellStvl c. 1?202. 
ustanoveni § 41 e) zák Č. 100/1931 Sb. z. a ifl. se tyka neJJen usnesenI, ale 
i rozsudku Č, 16266. 
by:Ja .. li kladn.á žaloba 
z formálniho důvodu, 

určovací (§ 2Q.8 c. ř. s.) pravoplatně wmítnuta 
že mo:hla být podána žaloba lI1a plnění a že tudiž 

jen 
ža-
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lob-ce ,nemá .právního zájmu na rozsudkovém určení existence svého práva 
ne~~dl ,takov~ zamítnutí určovací žaloby podání žafoby na plnění č. 16424: 
v ,nzem o na-v.rhu na :vyhlášení konkursu .!Jel'ze přezkoumávati pfaovoplatné 
TO'z,sudky v~dané ,~roh dIužníku a ;oelze je odstraniti ,neb k nim nepři'h:lížeti 
na podk!.~?c: .po~heho osvědčení, že jest správ.ný opa'k toho, než Co bylo 
v il11ch zjlsteno c. 16505. 

část:t!lÝ: navrQhui.e-H se vydání ro'z,sudku na slo-ženÍ .přísahy vyjery;ovací i na 
vydanJ" d~k:11a~~u, Jest ~y.dati zaiím jen částečný rozsudek o žaJlohní žádosti 
na slozem -pnsa,hy vyjevovací a: podle § 190 c. ř. s. přerušiti řízení o ža
lohni žádosti na vydá'oí dolldadi't ,č. 16005. 
pohledá,:ka z titul~ -?áh.rady škody namítaná žalovaným k započtení a vy
y.?Z'~)Van~ z n~pJ.~,eUl slJbu Q. poskytnutí úvěru a z Inesplnění dCIJlšíeh přípo
vedl nem v pnvJ111 souvislosti s žalobco'Vým nárokem :na vrácení ;poskytnuté 
zápůjčky č. 16336. 
pro uznání: formáJ.ní a materiální předpoklady rozsudku pro uznání Č. 15993. 
~ vY'?ání rrozsudk~u .pro uznáoní se vyžaduje výslov.né a bezvýhradné prohlá
~efll za:I~ané~o! ze a p.okud uznává žatLolbní nárok, a dátle zjištění p:rohlášení 
zalovaneho zaplsem IV Jednacím protok,olu Č. 15993. 
ž~ ž,allOv3;ný uznal žalobnÍ nárok, lze dokázati podle § 215 c. ř. s. jediné zá
pisem v Jednacím protokolu; platný záz.n-am o rozsudlku pro uZlnáJní nestačí 
c. 15993. 
pro zmeškání viz též heslo: do. ruč e ,n í smě fl: e Č,fl' é říz e ,ll' í z m a-
t,ečno.st § 477 č. 4 c. ř. s.' , 
hzení o návrhu na vydáni rozsudku pro. zmeškání, .pro nedlOstavenÍ se ně
které ze st,nun k ~Otku ustwnovenému po. podání ža:~ohni Ddpovědi se neza-
hajuje z:vláštním usnesením č . .16404. ' 
,O'~.meškalá strana jest i po ~mešká,ní ,~Oiku po podání žalobní odpovědi o.práv
nena k opravným pmstřeďkům proti mZlhod:nutí ve 'sporu vydaným a' k ná
vrhu :na pokračování v přerušeném řízení ,č. 16404. 

Rozsudek trestní (§ 268 c. ř. s.): vázamost civilní-ho soudce 'odsuzujídmu trestním 
,mzsuiCIJkem je tu tenkrát, byla-Ii v něm zjištěna skutečn.ost závažná pro. 
~ešen:í civilního sporu, tv'Ůřící součást skutkové podstaty trestného činu 
c. 15832. 
~f,:i!lní 'Soudce -není vázlbn n:áz;o.rem trestního soudu, vysloveným v odsuzu
jlClm trestnim rozsudku. pro .přestupek § 335 tr. záJk., že i poškozený spDlu
zaJV'~niI své zmnění č . .16187. 

Rozsudek konečn.ý viz hesl!o.: z a p 'O čte;ll Í. 
- mezitimní viz heslo: z a, p,o čte n í. 

Rozsudí viz heslo: rozhod,čí soud. 
Rozvazovací výminka viz heslo.: v Ý m i.n k a. 
Rozvod manželství viz též hesla: r o z"1 II k a (§ 17)., ob n o v a man žel s k é h o 

sp o le,č ens tv í,'V Ý ži vné. 
'Poměr dřívějšího ,mz'Su<lku vyd'ClInéh.o ve Sp'OTU o rozvod, skončeného z a
mít.J] u tím ža'lolby, k :později zahájenému sporu o. rozluku ma1nže!ství 
č. 16202. 
by,J,a-li man:želova žwtoba na ~orzvod ma:nželství z výhradné viny manželčiny 
praN"Ůlplatně z a m í tn u t a, moilll hy se ma'o:žel dDmáha!ti rozluky jen tehda, 
kdyby dokáza,l, že po vy<lání ;r:oZ'V,OdOiVého rozsudku nastaly skutečnosti, jež 
by byly 'buď samy, nebo ve spojenÍ' s dřívějšími ;skutečnostmi, způsobilé 
prokárza-ti manžeJ.6nu vinu na tom, že manžel'ské společenství nebylo ob-
:novenn Č. 16202. . 
právní moc rozsudku, který byl vydán v,e Slporu o. placení výživného a v je
hož dů'Vodech b)1llo. ,vysloveno, že manželka ,opustila sp.olečn:ou dDmácnost 
z v:i,ny iaIo'V'a:ného manžela, nehrání soudru, aby ve SpOTU .Q roz'vod manžel
ství od st0'lu a luže' samostatně hodnotil a posuz-oval !')kutečnosti tvořící 
rozvodové důvod" a vínu na nioh Č, 16463. 

i , 

I 

I 
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rozsudkem, jímž byl vysloven rozvod manželství od stoLu a 'lože také z dů
v-odu 'rozvratu, není pro ří,zení o žalobě {) rozluku manželství pro hluboký 
rQ-ZN'rat (§ 13 h) rozl. zák..) otázka rozvratu 3. vi'nry na lněm pra'Vopl'atně 
rozsouzena i pr:o spor Toz1ukový č. 16548. 
nepořádným životem ve smysIu § 109 obč. zák je takové cholVání, které 
se bud' v hospodářském nebo mmv;nÍm směru odchyluje od obvyklého. způ
sobu řádného života č. 16463. 

Rozvrat hluboký viz heslo: r o z I -ll k a. 
Rozvrh nejvyššího podání viz heslo: dra ž b a v n u c e"ll' á ne m o v i' t o sti. 
Ručení dědice ViiL heslO': děd i c. 
Ručitel ·viz heslo: r u rk oje mst IV i. 
Ruční služba viz hesla': ob e c, p oř ad p r á va. 
Ruch stavební viz hesla: s t a v e h TI í r uch, spr á v a v TI u cen á n e m o- v i

tostí. 
Rukojemství: zárulk;a za ,úročný dluh se týká úroků od doby sjednání rukojemství 

č. 15739. 
vylkládací pravidlo § 1353 obč. zák. pla:tí i pro rukojmí a plátce č. 15739. 
.námitku liknavosti (§ 1364 Dbč. zák.) může up'latniti též ruk-O'jmí a plátce 
č. 15739. 
náIiOk :rUlkojmího na náih,radu škody vzniklé mu .Jilmavostí věňitelovou jest 
náJrDlkem samDstatným a nutnO' jej uplatniti proti, věřiteli bud' lŽa'lobou, nebo 
námitkou započteni a dokázati jej číselně Č. 15739. 
třebas ,hl!a'Vln~ :dluhník uz:na1 ipo. uplynutí promlčecÍ ,lhůty svůj diLu'h, může 
mkojmí, pOlkud i .on sám tak ne'lllČilnB, namítati V'ěřitel~, pmmIčení pDhle
dávky č. 15905. 
jestLiže byla ,1mihovinÍ .pohledá'VIka, zajištěná jednak na n:emovitosti :hlalVního 
dluhníka, jed:natk .na rnemovit·osti ;l'iuko1mí'ho a plátce, zcela zapravena z vý
těžku za vydraženou ':nemovitost :hlalVního dlužní:ka, a náSledujícímu hy,pů'" 
tekámímu věřiteli byl p:fOTO přiznán; náhradní ,nárdk pDdle § 222, 'odst. 4, 
ex. ř. v pořadí zástavního práva váznOUCÍho p~o předcházejícího věřitele na 
,nemovitosti patřící rukJOijmfmu a plátci, ,má mkojmí a .plátce, který zaplatil 
pohledávku v mezích náhra<lnrho· ná\fo'k!u, postih proti hlavnímu dlulŽ,níku 
(§ 1358 obč. zák.)č. 16361. 
zaručil-li se vyrov:na!CÍ, .rukojmí jen za zaplacení vy,rovnaCÍ kV'Dty bez sou
časného převzetí záV1az!kJu, že rU'čí za: U'vedenou 'kvotu, ,dokud nebude za
placena celá snad p'Ů!zd,ěljl ,olŽi'Vlá pohledálVrka', zaniká rukoj,emský závazek 
za'Plalcením částky 'ťOlVlnajíc.í se vyrovnací kvotě, třebas na'Stalo pro. opoždě-
n05t konanýoh splátek ožh71nlltí c,el!é pů:vodní pohledávlkYi nelze tu užíti před
pisu § 1416 Dbč. zák. a započítati opožděné splátky nejprve na nezaručenou 
část pohledá'Vlk.y a tepa-ve poté n.a její zaručenDu 'část č. 16406. 
vÝZlJlIwm nepl'acellllÍ úroků hl'avnlÍm dluŽlnikem .pm otázku, zda byl věřitel Hk
navý (§ 1364 obč. zák.) "e vymáháni dLuhu, byl-li věřitel podle úmluvy 
s hlavním dluržnilkem oprávněn prohlásiti pro Inevčasné placení úroků celou 
pohledávkU ihned za splatnou č. 16512. 

Rumunsko viz hesl1o: deviso.vé předpisy. 
Rus Podl"upatská viz hesLo: P o, d ka T IP a t s káR u s. 
Rusko viz hesl!a: interpretace autelntická (zpětná úČ~ll!nost). 

Rybářský lístek viz heslo: Ty ob" I o, v. 
Rybolov: viz též heslo: dražba (§ 156 ex. ř.). 
~ obmysLnost držhy lpráva ryholovu nelze dovoditi· z toho, že se děje bez prů

kazu rylbářským lístkem ('Zák. Č. 22/1885 ·čes. z. z.), ani z ome;zení práva 
rybolovu, připouští-Ii smlouva mezi bývalou vrchností a mlynářem též vý
klad, že ml)llnář by,l povinen .odváděti vrchnosti za úplatu ryby chy'cené ve 
slupi č. 16427. 
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právní povaha ryholovu; právo rybolovu vykoná'V'ané vlastníkem vodníh.o 
koryta jest pokládati za součást to'hoto vlastnictví a jen tam, kde je vyko
nává jiná oso'ba, jest samostatným vě,oným právem č. 16588. 
je-li právo rybolovu na dzÍm 'pozemku spojeno s určitou usedlostí, jde 
° služebnost pOdle § 477 č. 5 obč. zá!k. č. 16588. 

Řád knihovní viz -heslo: k fl i h a .p o zem k ov á. 
konkursní viz hes-ID: k o fl k II r s. 
odpůrčí viz heslo: odpůr,čí nárok. 
stavební viz hesIo: s t a v e-b in í -ř á d. 
vyrovnací viz heslo: vyrQ,v.ná.nÍ. 
o zbavení svéprávnosti viz heslo: zbavení svéprávnosti. 

Řeznický krám ,VIiz heslo: ,p o ji š t ě ní p elfl s i j fl í. 
~idicí honu viz heSlI'o: náhrada šk(J{jv (odpovědnost při honě). 
Řidič automobilu viz heslo: a II to mobil o' v Ý z á k o fl, P ,o j i š t ě ní s m j u v fl í. 
Říše Německá viz hesla: devis'ové ,předpisy, mě-na, ,po'jištěnÍ 

smluvní. 

Samostatný rekurs viz heslo: stí ž n: o s t. 
Sázka vzi ,heslo: dife'reiIl,čflIÍ alb chody. 
Sekundární lékař vill heslo: ne moc 'U i c e. 
Sekvestr vi,z hesla: pozůs,taj'ost sekvestrace (§ 127 nresp. pat.), 

smlouva schova:cí. 
Senát pro řešení kompetenčních konfliktů: viz též hesla: ex e k u c e (§ 68 ex. f.), 

po řad .p r á ,va, p r a c o v 10, í s ,o II d y. 
jde o záporný rkompetenoní konflikt, různi-li se sou.dy a úřady správní 
v otázce, zda 'k přezkoumání disdplinám:ího ná;lezu obecního zastupi
telstva, jímž bylo u,znáJno na diSciplinární trest ,propuštění trvale usta
noveného bbecnih-o zřiizence (zák č. 16v'1920 Sb. z. a n.) ze služby, 
jest po hmotné stránce příslušný vyšší úřad samosprávný 'nebo soud, 
dodatek III. k mč. 1937. 
k vo,zhodnutí o- neplatnosti u,vedeného pmpouštěcího usnesení ,abeoního 
zastupi,telstva jsou pŤÍlslu'Šny soudy; vláda ne:by,la zmo.cl1'ěn.a, a'by :na
řízenim podrobila pr;o,pouštěcí usnesení obeoního zaLstupitelstva vyššímu 
administrativ.nímu přezkoumá:ní, dodatek IlIt k roč. 1937. 
vzn~k zápofiflého- kompetenčního kon1fli,ktu ve smyslu § 4, odst. 1 J ::ák 
č. 3/1'918 Sb. z. a ll. p-ředpokládá, že otázka příslušnosti by;J.a poprena 
v též e věci poslední přípustnou il1lstatncÍ soudní i správní, dodatek V. 
k roč. 1937. 
nejde o zá'porný' kompetenČlni konflikt, byl-li předmětem soudního ří
zeni a rozhodování náTok kom1nického mistra na- zaplacení ,oďměny za 
vymetání komíilTů, kdežto !předmětem řízení a rozhodování úřadů správ
ních by,Ia povše.chná žádm;,t o vymáhání dlužných popla,tků za 'čištění 
komÍ:nů, kterou posledntÍ př1pustná il11staJnce administrativní zamitla proto, 
že žádaná exekuce nemůže býti pmvedena pon're ?0"u:hého vykazu ko
min.ického mistra v nezalpravených dávkách za kominické práce, do
datek V. k roč. 1937. 

Seznam jmění viz heslo: pří s ah a vyj e v o v a c í. 

Seznání místopřísežné viz hesl:o': p o z Ů s t a,·I:o s t. 
Schizofrenie vi'z hesLlo: ne p I a t·n o s tma ,ll že J s tví. 
Schovací smlouva viz heslo s m 1'0 II V a s c h o v a c í. 
Snostroj viz hesIa: a LI t o b U s, a u t o mobil o v Ý z á:k o ll, p -o ji š tě n í 

smluvní, smlouva kupní. 
Simulace vilz heslo: sml ou v a :ll a 00 k o. 
Simu1tán~í hypoteka viz heslo: hy pot e k a s i m u I tán n í. 
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Sirotčí peníze: rozllOdovať o sťažnosti proti usneseniu okres-ného súdu o za'P1ate:uí 
p6žičky, poskyt.nutej súdom zo s1-rotských peňazí .ním Sj)ravmr8lných, nepri
slúcha súdu druhej stolice, ale -ďozorčiemu orgánu justičnej správy č. 16353. 

Sirotčí pense viz heslo: p e,fl s i j 'fl: í f o 'll d č s-o stá t"n í c -h ,d r a h. 
Sklouznutí viz hesla: náhTada škody (chodník), pracov,ni soudy. 
Skutečné darování viz heslo: d a,r. 
Skutková otázka viz heslo: o táz,k al p1""á v n í č i s k u t k o v á. 
Sleva pachtovného (vlád. nař. č. 164/1933 Sb. z. a -n.) viz ·heslu: úp ,r a v a 

pac oh t o vn é h o. 
Slevy úrokové -viz heslo: úrokové sazby. 
Slezsky stavební řád viz hes'lo: hor y. 

Slib manželství viz heslo: náhrada škody (§ 1328 obč. zák.). 
- věna viz ;hesl'Ů: věn o. 

Sloučení (fuse) vjz hesla: a.kc. spoJeč,n,ost, spořitelny. 
- sloučení je možné i ll' jiných práv,nkkých osob nelb útvaTů jiného rázu, než 

jsou akciové spoJeČJno:sti č. 16027. 

Separatio bonorum v-i!Z heslo: IP o z u -s t a; -1 ,o s t. 
Seznam advokátů (kandidátů advokacie) viz heslo: a d v o kát (seznam adV'okátů). 

Slovensko a Podkarpatská Rus: v.iz též hesl'a: a d v 00 kát (o d m ě ,ll' a, s e z ,fl. a m), . 
'král'ovstvo Maď a ll" s !k: é, mezímís!ní právo soukromé, po
j i š t ě ln i IP e <ll s. i j n. í, s:m -J II V II í, sm.J o u V' a, stá t. 
dvor. dekret ze- 14. mat"'Ca 1-806, č,_ 75,8- Sb. z. a 'no plati aj na' Slove'nslw 
č. 15883. 
též v pomě:ru rk Slov'eI1'Siku rozhodu~Í' pro otázku, do. jaké výše j-est při život
ním pojištění po:ji'šfov'na -OIprálVlněna za:držeti sa pojištěnou jistinu j-ako zá
ruku za děd. poplai&y, :přeQpisy platné v práVlní 'obllasti, kde má P01,išť'Ú'vna 
sídlo a kde je IpŮldlJ;e smlouvy ,povinna konati platy, nikoli předpisy ,platné 
v místě, kde se projednává pozustalost č. 15897. 
nepre.káži po,u,žitíu čl. IIrI zák ,č. 251(-1934 Sb. z., a n., že rozsudo:k odvo
lacieho slÚdu pred vy-danJm cit. zákona rboJ už predmetolill rozvazovade-ho 
usnesenia NajvyŠ'šiehŮl súdu č. 15985. 

Složeni u soudu (§ 1425 obč. z,,",.): viz též hesl&: ad v ° kát (§ 19 adv. ř.), 
devis'Ů,vé předp1sy. 
není porušením předpisu § 32 zák. č. 100/1931 Sb. z. a n., zrušil-li n.es.p.orný 
sŮ'udce- poukaz, aby složené pe[úze by,ly vydány rvěřiteli na odpor složlitele, 
vznesený ještě před vydáním peněz a právní moci Lpoukazu č. 15886. 
došlo,--li k .složen.í peněz poddht'žnike-m podle § 307 ex. ř. a podlle § 1425 
olbč. zák., tudÍ'ž také pro nároky fiřertich osob, může e'xekuonÍ soud při ľOz
v.thovém raku jed.ll a t i i o- takový-ch odporujících si národ-ch, aby bylo 
dosaženo dohody meZ)l účastníky, luemi'rže však o- vy,dání slo,žené částky 
rozhodnouti, dokud se ve sporném řízení ner.ozřeší v.šecky sporné sikutkové 
i právní otázky mezi vymáhajícími věřiteli na jedné straně a třetími osobami 
na druhé slt,raně č. 16073,. 
z toho, že se třetí osoby, které byrly zpraveny o mzvLrhovém mk-u, ,k němu 
n,e,dost3Jvily nelze usoudi1i ,na jejilCl1 souhlas Č. 16073. 
přj složení p.odle § 1425 ahč. zárk. 'nemusí ani exekuční, alni neslPomý ,soudce 
určovatiL komu a jaké procesní postavení náleží, anj poukaz'Ůrva-ti ú6wsrníky 
na p-ařa'd práva; stane-li se přestO' tak, nepiatí lhůta vytčená v § 231 ex. ř. 
k provedení odporu č. 16073. 
zákonné zástavní právo- k hotovým,pernězůrn až do výše spo'mé 'poMedávky 
za zastupování krHenta přísluší advakátovi teprve jejich slo'žením u soudu 
č. 16407. 

Slup viz heslo: rybolo-v. . .. 
Služby vyšší viz hesla: poj i š t ě n í pell s i j ,n í, z a m ě s t ·,n a 11 c I S o LI kr omL 
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Služební poměr obecních zaměstnanců viz heslo: z a ID ě s t n a fl c i oh e C fl í. 
- - soukromých zaměstnanců viz heslo: z arn ě s t TI a fl C i s o II k r o m i. 
- - železničních zaměstnanců vIz hes'lo: z a m ě s t:ll a fl c i žel e z 'll i Č ,ll í. 

Služební smlouva VdZ heslo: smlouva služební. 
Sluř.ebnost viz též hesla: dražba vnucená (§ 170 Č. 5 ex. ř.), žaloba 

ko'nfesorní, zápůrčí. 
§ 488 o;bč. zák upra'Vuje jen služebnosti -k zřízení ok;na v cizí zdi podle 
§ 475 Č. 3 <obč. zák., nikali zápmné služebnosti domovní podle § 476 Č. 10 
a H ohč. zák., jež předpokládají Q'k,no ve vJastni neho společ'né zdi 
č. 15764. 
kdo tv'rdí, že vyd'11žel! z<ÍlpOI1UOU služebnost domovní, -musí dokázati, že za
káza.J majiteli služehného- pozemku konati na něm IItěc.a, k čemu by hyl 
j:i1uak oprá,v,něn, a že se ten' tomu zákazu podrOlbiI; nestačí jen skuteé-ný 
stav č. 15764. 
n~byHi vydražitel hezelstným, jSDu třetí osoby, které nabyly vydržením 
práNa služebnosti na vyd,ra'Žeoé nemovi.tosti, opráVlněny se domálhati slu
žebnost.i, třebaže právo to neohlási:ly před dražtbo.u č. 15849.. 
podle rozsudku, jímž bylo povinn.ému uloženo tnpěti vý-kon služebnosti a 
zdržeti se h-ránění jejímu výkonu, nelze vésti exekuci k 'Odstranění pře
kážky, jež zavdala po,dnět k podání žaloby 10 uznání služebnosti, nebylo-Ii 
j,iž v ž'alobě žádáno o odstra.něnÍ oné .překá::íky č. 15937. 
v ipochyhnosti nemá sa za to, že služebnost' zriad:ená bula ako n.epravidelná 
(iť-reguláa:na); kto tMo povahu' služebnostI tvrdí, musí }u nepoch~b[1,e do
kázať č. 16243. 
bytu: Jestliže byla vydražena pouze ideál:ní Ipolovice nemov.itosti, zatúžené' 
služebností hy tu, 'a služebnost ta ·byila vymazárna, ježto ji vydmži1:ell podle 
d!l:alŽebních po,ctminek nepřevzal, z<l'n1ká služebnost ja·ko' věcné .právo i co 
druhé ideální polovice, třehaže nehyla i -na této po.lov-ici vyma'lána; by-la-<li 
tato polorvi'na vydražena týmž vydražitelem za současnéh-o ;převzetí orné slu
žebnosti, trvá op'rávnění, které jest :o.bsathem služebnosti, nadále, avšak jen 
jalw 'Obligační rpoměr mezi orprávněným a vydražitelem, který převzal slu
žebnost Ipři vydražení druhé ideální poJovice zatížené nemovitosti č. 16297. 

Směnečné řízení: zmeška1 ... li žalovaný ,rok Utstanorvený op-řeď ok,res. soudem k úst
nímu jednání o podaný'ch námitkách, je olbdolhně užíti § 442, odst. 2., c. ř. s. 
a pnhJédnouti í ,k obsahu směneónýoh námitek Č. 15970 . 
.j v řízení ve směnečn.ých věcech (§§ 555 -a d-a,lší c. ř. s.) platí v pnclne 
odmítnutí soudců v obča.nslJcých věce,ch právních (§§ 19 až 25 j. ;no 14denní 
lhůta (§ 52:1 c. ř. 5.) k podání opmvJlého prostředku č. 16493. 

Směnka: v:iz rté'ž heslo: pen ě ž '"' Í úst a 'v y. 
směnečná poh:ledávka tpmti- vylfoV'nacímu dlužníku, zanikilá nucenýlm vyrO';;
.náníin, zapl'ac-ením vyrovnací ,k,v,oty l11eaŽŤViI1e, uznal-li ji vyrovnací dlu.~Olk 
.po pravOIplatném vyrov.námí- be'z směnečné formy č. 15754. 
za trvání směnečného závazku proti spo~udhlŽlníkům se vy,roVluací dlužník, 
jehož směnečný dluh zwnikl, nemů~e domáhati 'VTá.cení směnky, nybTž jen 
toho, ruby jeho ptnění bylo n'a směnce vyznačeno C. 15754. 
aj keď je akceptant v kOln:lmrze, treba zmenlku jemu prezentov,ať a vůči 
nemu učiniti protest Č. 15882. 
kdo _se zaručiil podpisem směnky na zaplaceni kupní ceny za věc ipl'lOdanou 
s "'ýhr,adou -vta'Stnictví do z.aplacení 'kupní ceny, není opr~~~ěn uči'~iti ~alPJ-a~ 
ce.ní směneč,né sumy závislým na tom, aby :prodatel (ventel) -nan p-revedt 
vlastnictví 'které 'si sám vyhradil do zaplacení kupní ceny č. 16483. 
směnečný' spŮ'luaJkceptant, z jehož jmění byl směnečný věřitel. ~-spokojen, 
nemůže žádati na vHiteli, aby mu vydal ověřeně podepsanou ltstmu o -po
stupu náruků ze směnečných ,platebníc'h příkazů a ysměn:~~é, plate~í J?ří
kazy; exekuóní titu-!, jímž bYllo rozhodnuto o rpome.ru ven tele k ne:k'Ůliika 
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solidánním spo'ludluž,níkům podle směne6ného práva, nemá význam právní 
mocí pro nárok některého z ,nich na náhradu proti osrfatním spo.JudluŽ11ikům 
Č. 1q553. 
§§ 6, 78 srn. zák.: ako bola adresa podpisanej biancoz.menky vypLnená 
menom toho, kdo sa svoj~m po.dpisům chcel a mal zaviazať len a'k!o zme-n
kový ručíte!', nebola zmenk-a sfalšovaná, ale -len bezprávne a protismluv.ne 
dop~nená a nemaže bezpráV'nosť tohoto doplll-enlia byť namietaná bezolstnému 
naJbyvatel'ovi zmenky Č. 16241. 
§ 73 srn. zák.: amortizácia ,biankozmen,ky deje sa podl'a ustanovení zák. 
č. 250/1934 Sb. z. a n. a nie podľa §§ 73 a násl. zmenlk. zák. (č. lj'1928 
Sb. z. a n.) č. 16268. 
§ 86, Odst. 2, srn. zák.: ani směnečný spo.lu.a:kceptant, ,ani j.iný směnečný 
spoludlužník nejsou ipodle předpisů směn. zá:kona zavázána k náhradě exek. 
útrat vzešlých směnečnému věřiteli v exekuáním řÍ'zení vedeném výhradně 
proti jinému směnečnému dlužnÍikovÍ č. 15845. 
§ 89: n<ÍJro'ku z obohaceni podle ,řeč. předpisu se moŽ!no domáhati pro kte
réhako,li z výstwvců aJ příjemců směnky, jenž jest olbohacen, bez zřete'le na 
to~ zda jsou -na směnlkou ještě delší směn. prohlášení jiného výstavce nebo 
příjemce Č. 15792, . 

Směnná hodnOta viz hesla: oh e c n á ho dno t a, od had, 
smlouva viz heslo: sm!Jo'llv'a směnná. 

Smír: bezdúvodnost -nám~tky za<háj-elll-é rozepře ve sporu o uznání otooV'stvÍ, byl-li 
dřívější ~olr O uznání otcovství a pllacenI výživného skončen smírem o od
bytném bez u-z1nání otcovství ,č. 15843. 
nelze ,povoliti exekuci podle smíru, jímž' se pory-i,nný zaváizal .přizpůsobiti 
v hudoucnu přiměřené ce:ny zboží jím prodávaného. cenám vymáhajících 
věřitelů č. 15887. 
soudní smír sjedina,n,ý v advokátském sporu obecným zmooněncem straony 
(manželem) není platným exekučním titulem, třeha'S byl takový zmocněnec 
k 'Uzavření ,smíru hmotněprávně zmocněn; taJkOiVÝ sm~r nebyl schválen tím, 
že se stmna: netbránila povolení e'Xekuce podle uvedeného srnku, ne,bo že 
její práv:ní zástupce nendtPorvěděl na dotaz soudu, před kterým hyll smír 
sjednán, ;[jda 'Souhlasí s tímto smírem Č. 16037. 
na zákJ.aďě smíru uzavřeného ve sporu někOIHka žalohců o zdržov:a-CÍm ná
f6ku podIe zákona pro-tj nekaJlé soutěži, který příSlušel padle své pavahy 
Ikaždému žal'obci samostatně, takže ka'ždý z [nkh měl samostatný zájem 
a námk, aby ~alO1vaný Illerozšifuva! závadné letáky, může každý z opráv
ně,ný,ch vésti samostatně ~xelkuci k uskutečněn.í svého 'ná,roku ze smí-ru 
č. 165J3,. 
bylo-li důvodem převzetí dluhu narov.nání podle § 1380 obč. zák, vyžaduje 
Se' zvláštní pl:né -mod, z.ně:jící na druh p:rá'v,ního jednání; pLná moc toho 
obsahu, alby zmocněnec z,a,řídirl, co za dobré uzná, i kdyby ik tomu :by'!'Ů 
zapotřelbí zvláštnÍ plné moci, -nevyhovUije předp!Í'su § t008 obč. zák. Č. 16520 . 
účinnost smwu, jímž se neman,žei'ský otec zaváza,l vyplatirt pro nemaonž,elské 
dítě odbytné :S výhradou sou-hbsu nemaJnželské ma1tky, třebaž'e dLtě IPO sjed
námÍ smíru zemřelo ,a že se souh1aJs nemanžetl-ské matky i schválení smíru 
iporučenským soudem staly teP'l'Ve po smrti' dítěte ,č. 1-6523. 
jest pOSOIuditi podle -okotností jednomvého .přňpadu, zda soudní' smír (§ 204 
c. ř. s.) jest novací, či nikoliv ,č. 16543. 
nebyl-li soudním smírem změněn ani právní dŮ'vod, ani h~a,vní předmět po
hledáViky, nejde o nov-ad ve smy,slu § 1376 obč. zák č. 16543. 
smluvce se tnemŮ'že domálhati neÚÓi'flifl.Osti soudního smím alJ1,Í pro změnu 
majetkových poměrů druhého smluvce (§§ 936, 1389 O!b-č. zák), 'llaJStalých 
dlouho po nastalém pwdle'll'í s piln.ěním původního závazku, musil..,li s do
tčenou změnou v době sjed,nání smJó,uvu po_čítati, ani rpro fQlzpor s dobrými 
mravy (§ 879 obč. zák), jde-li o okolnosti, jež nastaly prodlením smluvce 
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dovolávajícího se dobrých mravů; jen okolnosti, jež tu byly v době smí!ru, 
mO'hou založiti rOlZpor s dohrymi mravy Č. 16543. 

Smíšená smlouva darovací viz hesl'O: dar. 
Smlouva~ vi~ též hesla: ak ci e, a tl to lb II s, d'a'f, de vis o v é pře dlp i sy, 

de dle k á do hod a, do m o v TI í k, d '0 P J" a.v a žel e z ,n i ční, II e -p ,] a t
nost, placení, pozemková ,reforma, výminka. 
uzavírání smluv: nabyla-li žena podle pla,tného .práva na Slovensku pro

v~ání~ zle,til?sti (Srveprávnosti), mohla se samostatně zawazoQi\rati, by
dhla-h s ma'Hzelem na Slovensku; nezáleží na tom. zda byl-a tam v době 
sjedná,ní závaZlku též příslušná Č. 16156. 
~,árok závislý 'na odkládací výniiJnce pomí:jí teprve te.hda, až jest j!isto, 
ze se odkládací výrmLnka InemÚže splniti Č. 16137. 

odstoupení (§§ 918 a násl. obč. zák.): ne ka,ždé porušení depuraóního zá
va'Zlku opmvňuje kupujícího žádati zrušení smlouvy trhové podle § 9.18 
obč. zák; ujednání o· depufa'ci jest vY'kláda-ti vždy z.půSloibem slušným 
a podle jehO' účelu se z-řetelem k celkovému stavu věci, ať již jde o ve
dlejší lIIjednání, nebo O' podmínku kupní smlo~uvy č. 16044. 
nedodrží-li kupitell pozemku převzatý závaze'k, že zaplatí kupní cenu 
bezpodmí'nečně do přesně st<rflovené lhůty prodateli, který si vyhradil 
vbstnictví k prodanému pOlZemku do úplného zaplacení kupní ceny a 
~ep.sá:ní ,řádné kupní smlouvy ZlPŮISOlbi,lé k vkladu do pozemkové knihy, 
Jest pwdatel oprávněn odstoupiti od smlouvy, třebaže j,iž byl pozemek 
se svolenim prodateIovým za'stave:n Č. 16473. 
kupitel zboží ,objednaného z c.iziny na dohíf'ku 1l1,e:ní oprávněn, aJby od 
smlouvy odstoupi,l a zboží dal -k di'sposici, jestliže se alni nepokusil ob
staif1aÍli :sl ,po'VIolení Národní ha>n1ky {eskols'lovelllské k zapla,cení dolbiIikové 
čáslky č. 16577. 

srov., též S m I o u vak u IP n í (§ 1052 obč. zák.). 
darovací viz heslo,: d a 'f. 
domovnická viz heslO': .d o. m o v n í k. 
dopravní viz heslo: d o pta važ e I e z ll. i č II í. 
kolektivní: k pojmu ,knlektiv,ni smlouvy Č. 15746. 

nálezy rozhodčích soudů mzdolVých, zřízených podle § 12 zák. č. 45/ 
1930 Sb. z. a .n., p,okud stanoví mzdové podmínky ve smyslu § 12, 
odst. 1, poslední věty, řeč. zák. a ,nahrazují podle § 24 řeč. zák kolek
tiv,ni smlouvy, zavazují všechny zaměstnavatele a zaměstnance, zúčast
něné ve stavebních živnostech neho pOdnidch, vy,rábějících a dopra
vujících stavebni hmoty, pokud upravují jejich ,plfacovní a služební po
měry ve 'Smys,lu § 12 řeč. zák. v území, pf'O něž nález rozhodčí byl 
vydán č. 16034. 
byla-li výše mzdy staniO'vena smluvně, nemůže se zaměstnanec domá
hati na zaměstnavateli rozdílu mezi mzdou sjednanou a mzdou stano
venou v kolektivní smlouvě svazu zamě'stn,avatelů (Svazu z'a:městna
va:telů severočeSlkých stavebních živností v Liberci) a svazu z.aměs.t
nanců (Svazu dělnictva stavehního, kame.nlného a keramického prů
myslu v čSR. v P,raze a Svazem křesťanských továrních a stavebních 
dělníků pro čSR ve Svitavách), když pracovní poměr nepodléhal usta
norvenim ko·lektivní smlouvy, Ježto žalovaný zaměstnavatel ne:bYII členem 
uvedeného svazu zaměstnavatelů Č. 16'171. 
ustanovenie § 4 vl. na:r. Č. 89/1935 Sb. z. a 'no ,nedotý'ka sa platnosti 
mzdovej úmluvy zaměstnaollca, keď počas pracovného ,pomeru nebol 
členom zamestnaJneckej orgánizácie, ktorá uza'vrela priazll!i'vejš'Íu kolek
tívnu smluvu Č. 16439. 

kOmisní: byl-li komh;aonář podle smlouvy povinen po upl)llnutí šestimesióní 
lhůty buď vrátiti ne'j}rod3Jné zboží komj'tentovi vyp'lraccně, a to bez vy
zvání, nebo 'na svůj účet je převzíti a hotO've. zaplatiti, nedošlo k pro-
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dloužení šestíměsíční Ihúty na neurčito tím, že komitent neodpo;věděl 
.na návrh komisionářův na prodloužení lhůty Č. 16064. 
třeb~aže. smlouva '~omisní o pro~eji cenlných papírl! ,nebyla sjednána na 
prazske burse, alll nebyla uzavrena s odVOláním se ·-ua její zvyklosti 
plati přece pro prodej a pro .dobu jejich dodání pq.dmínky pro obchod 
s cennými pélJpky na pražské bmse, na níž dal komisionář prodej pro
vésti komisionářským substitutem Č. 16339. 
výzrnam předča,s.né exekuční koupě nastaJé proto, že byl prohlášen kon
kurs .na jmění komisioná:ře, pro povinnost komitentovu tk dodání cen
ných papírů podle bursovnírh podmínek v pozdější době Č. 16339. 
komitent, jenž da'l komi6ionářo'Vi (bankovnímu závodu) příkaz k pro-o 
dej i cenných papírů, není Cltprá'Vněn odstoupiti od smlouvy a odepříti 
dodání cen.ných papírů .proto, že nebyl komisionářem podle zvyklostí 
v banko'Vním O'bchodě s cennými papí:ry p i s e rn oll ě zpr,aven o prodeji 
č. ,16339. 

kupní: děd.ická dohoda, podle niž jediná zák dědi6ka (dcera) zůstavitelči!1a 
přenechala svému otci (manželU zůstavitelčinu) pozůlstalostní jmění za 
to, že n<li pozůstalostních nemovitostech zajistí pro ni urči.tou peněžitou 
částku, jest koupí inventárního jmění pod,le § 1053 obč. ,zák. Č. 15770. 
kupující, opráv:néný žádati na prodávajícím Zlpro'štětní prodané nemovi
tosti věcného ručení za převodní po,platek z dříyěj,šího práv,nfho jed
nání, v němž rne'b)lll prodáv,ající s:mluvcem, nemlH€' žalovati na zaplace,ní 
onoho poplatku ber. úřadu :neho složení u soudu s právem navrhnouti 
jeho poukázání ber. úřadu, je-li prodávajícímu moŽ'no i 'Fna1k 'Z'pmstiti 
nemovitost věcnéh-o ručení C. 15936. 
smlouva, kterou byly pozemky, přidělené po:zemkovou reformou pOdle 
zákona o zajištění půdy drohným pa'chtýřl!lrn propachtovány na dobu 
zákazu jejich zoizení bez svolen.í státního pozemkového úřadu s tim, 
že budou po uplynutí zákazu zCÍ!zení 'převedeny za předem zaplacenou 
částku do pa'chtý'řov:a 'VIastfllktví, jest zastřená smlouva trhová č. 16184. 
ujednáním, jímž se kupitel nemovitostí zavázal prodateli, že na koupe
ných pozemcích zřídí ur,č'Íté budovy (podniJk), při čemž časový postup 
staveb byl zůstaven na vůli kupiteH, nebyl pro kupitele stano'Ven právní 
závazek k zarpočetí staveb ihned Č, 16286. 
pOlstoup:i1a-1i manžeLka svému manželu za úplatu neoddélen.ou (ideální) 
část usedlosti s tím, atby z,a postupní cenu nakoupi,I živý a mrtvý ilnven
tář, 9taly se ja:k inventář manželem do usedlosti vnesený a později při
koupený, tak plody z .něho s,puluvhstnictvím obou manželiů v tom 
poměru, v ja:kém jim pa.tří usedlost č. 16293. 
keď sa kupitel' zab:ranej nehnutel'.nosti voči predavatJ:el'ovj dobrov-orne 
zavi'az,a;1, že prervezme závazak, ktorý po',dra smlll'vy schválenej štátnym 
pozemkovým úradom zaťa,žova'l predavateI'a, ,a tento závazok aj s,p'lnil, 
nemaže sa domáhat' na tpredarv,a-tel'ovi, aby mu nahradil to, ČO na splne
lUie tohoto závazku vynaložil Č. 16349. 
jde o :prodej Ipozemk'll (§ 1053 obč. zák.), jestliže člen stavebního a by::. 
tového družstva na oznámení družstva, že má složiti hot,ově určitou 
částku za přidělený mu iI1eza,s.t3lvěný pozemerk, jinak kdyby j:i nesložil, 
neb se .do urói,té thůty nťiproh1ásil, že hude pozemek odevzdán jinému 
členu, sloŽ'Í! požadovanou čá'stk'll u družstva ,a s jeho svolením si vy
stavěl na 'Pozemku tom domek; pozdějšími jednostrannými pačilay druž
stva .nemůže býti kupní poměr p'řeměněn v poměr nájemní Č. 16481. 
za kterých předpokladů zarvazuje prodartele ústní záruční p,rohlášení, Uči
ně,né jeho obchodním zástupcem (odborn~~m znalcem) při jednání 
o ,koupi stroje, třebaže 'nelbylo v prodatelově písemné nabídce, přijaté 
kupHelem, z.m~llIky o záruce a mLbidka obsahovala doložku, že se ústní 
ujednání _neuznávají Č. 16506. 
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§ 1068 obč. zák.:' uaednání, jímž byla stanovena výše kupní ceny pro 
výkon práva koupě ZrpáteČlní částkou, za níž byla věc koupena, pozbylo 
rozlukou měny (zák č. 187/1919 Sb. z. a n.) a jejím poklesem svého 
obsahu a jest cenu, za niž jest věc koupiti zpět, nově stanoviti podle 
zásad poctivosti se vřením :na ·úmysl srnluvců, jak se jevil v době ujed
nání podle tehdejších poměrů, a uvésti s ním ujednání to v soulad, jak 
toho změněné poměry vyžadují Č. 15768. 
předpis § 6 zák Č. 187/1919 Sb. z. a n. neplatí pro ujednání o koupi 
~páte'ĎTIí Č. 15768. 
§ 1052 obě. zák.! proda'telI jest opráv.něn odstoupiti od trhové smlouvy, 
by,jo-li kup.ite]~ (firmě sídlící v dziioě) znemožněno zaplacení kupní 
ceny v efektiv-nioh dolarech a vyvinuly-ll se devi'Slní poměry ve státě 
sídla (bydliště) kUlpitele v době dospělosti plnění taJk, že nastala ne
předrvidwuě právn-í a hOiS!podářská -nejistota Č. 15804. 
p.ředpIs, že smluvce může zadržeti své dlužné plnění druhému sm!uvci, 
dokud tento smluvce sám neplní nebo není ochoten plniti, neplatí, ne.
by,lo-1i to zV'lášť vymíněno, o Viedlej.škh závazdch, nenáležících přímo 
k hlavnímu obsahu smLouvy Č. 16020. 
hy1i-l1 smluvci v tr,va!ém obchodním spojení, za něhož bylo Zlboží dodá
váno na úvěr, mus.í prodate! při da-llší oojedmávce, chce-li se odchý,lifi 
od dosavadního způ~Qlbu prodeje zhoží ,na, úvěr, kupitele n.a to upo
zol1niti, jinak platí dudání zJbožÍ' na úvěr za mlčlky (ko'l1lldudenrtně) ujed
namé Č,. 16060. 
,bylo-li ujednáno, že -se kupítel pozemku za'va,wje zasplatiti kupní cenu 
bezpodmínečně do ,přesně stanovené lhůty, že si prod,wtel vyhrazuje 
vlastnictví k prodanému pozemku do ÚJp.Jneho zaplacení .kupní ceny ,a že 
teprve 'Poté má býti sepsána řádná kupní sm'l'ouIVa Zlpll'solbíláJ k vkladu 
do pozemkové knihy, není kupitel opráv.něn, odepříti zaplacení kupní 
ceny ani tehdy, kdyby prodatel se své stran,y ne'SlplnlÍl vzáJjemné své 
povinnosti vů.či !kupiteli, ledalže by to-to v,zájemné plněni bylo ohroženO' 
špatnými majertkÚlvými poměry IPrf,odatelovými;' ,nedodržel-li kupitel pře
vzatý zá'V,azek, jest prodatel oprávně,n podle ujednáni odlsrtolUpiti od 
smlouvy a požadovati, aby -kUlprite! vykIid,H po-zemek a odiervzda'i mu jej 
do- držby, třeba'že již byl pozemek se svolením prodatelorvý.ffi z.astavěn 
č. 16473. 
koupě fix:ní: byIo-li objednámo zlboŽÍ' v cizině s tím, že musí býti do
dáno do tuzemska ihned ,na určité dovlozní porvo<lení, a bY1l'a-li cizozem
ská firma upozDr,J1iěna;, ž,e řečené povolení platí pouze do určité doby 
(šeslt týdnů) po' jeho vystavení, jde o obchod fixni Č. 16096. 
náJr-ok lna- náhradu ŠIk'ody vzrnklé tím, že D'ÍiZozemský dodavatel nedodal 
ve lhůtě, po iktelfou platilo 'dof\liozlnÍ p.o'vlQllení č. 16096.. . v v 

krycí koupě: Ikupitel smí zpravidla sáhnouti ke .k r y cIk o Upl, trebaze 
Ineměl u!f'čité -O'bjednávky na z-boží jím koupené; prodatel mŮ'že však 
namítati že kupitell sp'ekulorva! .na jeho újmu, uz'a>vfel..,li ,krycí koupi, 
aniž b)nt Ik -ní nucen, ;ne:maj-e ur:čité ob1jedlll:ávlky; vč,asJ1iost 'krycí v Iwu.p~ 
je posouditi podle poměrů jedJnotl:hrého pf~pwdu; ,krycí koupe nem 
'Vč,asná, nepwvedl-lIi j1 kupite!, a'č taJk mohl uč-initi, Ibez újmy své i pro
daJtelovy v době, Ikdy již z prlO!date'luva jedn~ní seznal, že smlouvu 
pl:niti ,nemí.ní, nýbr-ž v době pozdější, kdy celny stouply 'č. 16330. 
čl. 344, 345 obě. zák.: třebaže dodávka zboží z cizÍlny š:Ja na n.e:~e'Zpe;ČÍ 
kupiteJovo, bylO' ua pwdatel1i, alby učinil včas .op'a-tř~ní umOŽň~i!k! vy
Dlení zho-ží bez Zlnačnějšího lP,růtahu, -P'řevza11-h pOVl,fi·nost ZJbOZl Ihn:ed 
dodati a je vyc1í1:i Č. 16049. . . . 
čl. 355 obch. zák: olP-ráv'fiIění -ku'P'itel'e odsto-upt'Ť! od smlouvy, odevzdal~h 
mu .pmdatel GlIutomobil bez tY'Poi\Tého os'Vědčení (certifikátu) Č. 15735. 

mandátni vi'z heslo: s m I o tl vaz m a c _n .i tel s k á. 
mezinárodní, státní viz hes,Jo: stát t. 
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- na oko (§ 916 obě. zák.): jestJi;že společníci za,m)'šleli založiti veřejnou 
obchod.ní společnost a jen z důvodů ušetření poplatků zv-oHli zevní formu 
tiché společnosti, je'Slt spo-lečenský útvar posuzovati podle jeho pravé 
po"ahy č. 15724. 

nájemní a pachtovní: viz též hesla: -k 1 í 'Č do m ,o v -n í, k ,o II k u r s _ú oll r a v a 
pachtovné'ho při zemědělských pa,cht-ech, v

1

ýpověd'. 
?ájemce může lpostoupiti nájemní prárvD jen se souhlasem pmna-jímate-le, 
Jehaž souhlasu je podle § 32 b) 'k1I1Iih. zálk .. p-otřehí i k vkladu .převvdu 
nájemníhv prá'va do pozemkorvé :kiTl1hy; tep'TVe po splnění uveden}'ch 
.podmí,nek vzniká mezi posrupnrfkem a p:f'oo.ajimate!em sml-ou'va -nájemní 
č. 15725. 
bylo--li při pmpachtování ujednáno, že v případě úmrtí protPacbtŮ'vatele 
za _pachtovní doby mají býti předmětem pachtu ještě další pozemky a 
že veškeré plody ovoce z pozemku, ;které podle pachtovní smlouvy 
ná'leže.ly propachtovateli, připadnou pachtý.ři bez zvýšení pachtovného, 
Jde o- jednotnou pachtofVnf smlouvu, jejíž rozsaJh 00 do !p:ředmětu byl 
závislý na úmrtí rpro!P'achtovwtelo-vě, a niko:liv o- dGltrD'vání -na případ smrti 
nebo o daúování bez skuteČtného odevzdání, vyža-ďují,cí formy notář
ského spisu č. 15793. 
pokud nelze odporovati :pro zkrácení, přes polovici ceny pachtovní 
smlouvě, .při níž bylo ujednáno, že v pří,padě úmrtí ipf1opa-chtovatele za 
pachtovil1í doby mají býti předmětem pachtu ještě další pozemky a že 
veškeré p-lody ovo'ce z pozemku, které podle pacht. srnlourvy náleže],o 
propachtovateJ,i, připadnou pachtýh bez zvýšení pachtovného Č. 15793. 
pokud !Se vyž-aduje nápadná -nedbalost k tomu, aby se pronájem-ce mohl 
domá'hati náhrtaJdy za škodu na ušlém zisku, vzeštou mu tím, že nemohl 
odevzdati- pl'ouG\ljatou n:emofVítost jinému nájemci, který j~ naia:l za 'Vyšší 
náJjem;né Č. 15951. 
smluva, ktomu byto1vé družstvo ,pri-deHlo svojmu členolVi byt v druž
stevnom dóme, je v <p'odstate -l1'á~.Qmnol1 smlu'Vou Č. 15979. 
u-mI'll'viJ.i-lj smluvci ,při sjednání nájemní smlouvy, že se ná,jemci záro
veň vyhra'zlllje práIVo koupiti t!1lwjatou věc do určité doby po, odevzdáni 
za urči-tou cenu, GlIvšalk ná!je.mce vyhrazeného mu ;práva nepoU'žil, nýbrž 
se rOZlhodl teprve p00ději věc koupati, nellze nájemnÍ' smlouvu pokládati 
za smlouvu, jíž se mělo dosáhnouti účelu splátkového .. ()Ibchodu a vzta
hovati na nájemní g,m~ouvu před'pisy splátko'Vého zátkoil1'G\ Č. 16114. 
pronájemce domu jeist 'I1áijemci odpověden za způsobenou škiOdu podle 
všeobecných usta11lO'v-ení o náhradě škody Č. 16169. 
nájemce ,nemá nárok n:a náhradu j-en t'atkQ.vé škody, která byla ilpŮS,O
b~a řádným a pečlivým pOlSŤupem při prowádění oprav domu 'č., 16169. 
povi-nnost <náJjemce učin-iti po dobu o.pmlv port:ř-elbmá opatření, aJby ne
utrpěl 'na svých věce-oh škQ'du, když a pokud mohl seznati hrozící ne
bezpečí; porvilI11l1ost piwuájemce upo!Z'Ů'r:J1,iH 'nájemce na nebezpečí, jei 
mu při ,opravě -budovy hrozí, zejména tehda, jsou-li pronajaté místniOls)d 
po dobu opra'V 'nezpůsobilé k užívání Č. 16169. 
vedl~li pTO!na1ímate.J pro sv-ou vyJmna1:e~nou pohledávku na Inájemném 
exekuci .na vnesené nájemcovy svrŠlky, Ikteré byly mimo to pro tutéž 
'POIh'ledáv:ku zájemně popsány podle § 1101 ,olbč. zák., má nárok ,na 
uspOkojení z pro.dej-orvého výtěžku na zálkladě s'Vého zákonného zástav
ního práva po.dl-e § 1101 ohč. zák., třeba:že mobilární e;xakuce byla 
pmvop'l:atně z,rušena ,č. 16317. 
vyklidil-li náljemce byt pfed uplYlnutím výpovědni lhůty, nechav trčeti 
ve dveřích bytu klíče, ale bytu neode.v:z'darv, jest p'ro·narj.ímatel oprávněn 
dožadovati se řádného odev::<:dámí bytu, t. j. požad-orvati řádné ode
vzdání, tedy i chylbící klíče, a domáhati se opravy bytu;, v tom, že taJk 
UČ1uil a da-l bez dotčení se zájmů vystéhovavšího se nájemce sám pro-
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vésti ,~otř,~b.né ,opravy (vymalováJní bytu), -nevzdal se nároku na za
p!ace~~ naJe-mneho za ce-Iou výpovědní lhůtu č. 16337. 
pronajl~'ate-I není ?práyněn jedn.ostranně upravovati podmÍrniky nájmu 
a nemu~e k v tak~~eto jednost-ranné . úpravě nájemního lpoměru dojíti 
pnuze tun, ,ze nal~~'ce v nájemním poměru pokračoval, nebo že na 
lednostmnne prohlasení pro'llajímatelovo neodpověděl bud' vůbec nebo 
opO'žděně Č. 16497. ' 
vlastnickou ža,lorboll (§ 366 obč. zák.) lze žalovati prolUéujímatele (pro
pachtovatele) věci Č. 16518. 
§ 1111 obč. zák.: Ipla'ti 'pm domáhání se ;nárO/ku na náhradu škody 
yzniklé v.prot!~mIUlvlHím uží,váJním nejen v najatých místnostech, ale' 
1 V dal-s1ch castech pronajímatetova domu s Ill1aJjatou věcí přfmo souse
dících Č. 159m. 
§ 1116 a) .obč: zá~.: předpis druhé věty se týká jen nájmu bytů v užším 
smyslu, mkoh' nájmu jiných místností (obchodnfch, živn!Qstenských a 
!Jod.) nebo pachtu Č. 15909. 
§ .1121 obč. zák.: vydra.žitel, jenž jest ipŮ'Vli:nen převzHi v pozemkové 
k'll1ze zaps'ané nájemní ,právo, po,kud bude podle svého pořadí uhrazeno 
z roz'vrho'VaJné podstaty, jest po knihovnfm vlkladu vlastnického ,práva 
k vydražené nemovHosti oprá,vnén i před prrávní mocí rozV!rhového usne
seni d~ti nájemci výpověď, když jest 'Podle stavu exekučního řízení 
v dobe, , kdy byla výp'ověď dá1na, nade vši Ipochybnost jasno, že roz
vrholVa:fla podstata nestalČÍ k úhradě nájemního práiVa č. 16218. 

o dílo: smlouva o převzetí zastoupení advokátem je smlouva Q, dílo Č. 16407. 
~, 11~7 obč. zák.: objednatel oděvu není oprávněn ustoupiti od smlouvy, 
Jde-li o vady takovéh'O ,rázu, které 'se u oděvu č'asto' vyskytují a u nichž 
snadné (poměrně s :nepaJtr.ným nákl:adem, bez obtíži a bez ;zttt,atemyoh 
nás!ledků) provedení opravy se podle názoru v obchodním styku do
volude; tu nepříSluší mu náJmk, aby mu by:1 dodán na místě vadného 
oděvu jiný IbezvaJdný oděv ,č. 162.26. 

j in ak viz heslo: ad v okát (odměna). 
o obnovu vdl hes!:o: '8' míL 
o rozsudím vi,z heslo: r o z hod 'č í s o u d. 
o zápůjčce viz heslal: mě 'll' a, z á p li j č k a. 
.odvážná viz heslo': di f e r e ITl ční ob ch o d y. 
osvojovací Viol heslo: o s voj e:fl í. 
pojistná v:iz heslo: tp-o'j i š ,t ě n í s m I u v n í. 
postupní viz heslo: p O' 'S tup. 
příkaztú viz heslo: s m 'lo u vaz <ll .Q C oll i tel s k á. 
rukojemská vi,z heslo: r u k oje m,g. tví. 
schovací: lze sjednati scho,vad smlouvu též o uschování v'l a s t n í VěCl 

S'chovate'lovy; převezme-Ii vlastník svou vlastní věc do uschování p'roto, 
že druhá osoba má nějaké jiné pnl!V-O k oné 'Věci, jest schovatel omezen 
ve svém vlastnictví a má jako ,sohovatel, :p-okud práv-o, druhé osoby 
trvá, pov1nnost pečovati o svou v!,astní věc tak, j,akoby šlo <o věc cizí; 
zrušení (výpověď) takovéto schovad smlouvy nel:ze spa.třowtí v tom, 
že schovatel podail žalobu na vy,!ouče:ní uschované věci z exekuce (§ 37 
e:x. ř.) Č. 16521. 
jestliže soudní výkonn)' orgán dá se 'souhLasem vymáhajícho véřitele 
(,jeho zmo,oněnce) exekuČlně 'zabavené 81vršky do 'Úschovy dosavadnímu 
jejich držiteli, který se pokládá za jejich vlastníka, ten výslovně pro
h:lá1sí a v záJ}emní'm zápise potvrdí, že přejímá uvedené sy.ršky do 
úschovy, a exekuóní soud tento postup ,sch;vá'lí, má dosavadní držitel 
j8Jko soudně ustamlQ!veiný ,schovatel (§ 259 ex. ř., § 968 obč. zák) proti 
vy m á haj í c í m u věř i tel i nárok -na ná,hradu nákladů Slpojených 
s uschováním za,bavených věcí č. 16521. 
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§ 970 obč. zák.: vrátil-Ii se host (obchodní cestující), -který, najav ho
telový ,poknj na 24 hQdin, odešel po zaplacení pokoje s částí 'svých 
Ziavazadel z hotelu, před uplynutím uvedené doby zpět do hotelu a ode
vzdal-lí hotelovému domoMníkO'Vi svá zav'aza-dla k odnesení -na ,nádraží, 
což domovník ten 5 vědomím hoteliéra ohvykle obstarával, odpovídá 
hoteliér podle §§ 970 a 1313 a) obč. zák. za ztrátu zavazadla a La 
Šikodu jsoucl se ztrátou v pří-činné souvisIosti č. 16089. 

služební: viz též hesla: doba pracovní osmih-odinová, dovo
I en á pia cell á, n á hra d a š k o d Y (o d P o věd !1 o s t z a'll ě s t
navatele), pracovni soudy, sm.!ouva kolektiv:ní, stat
k o ví ú ř e dní c i, z a m ě s t fl- a,n c i. 
námk zaměstnalnce nH vydání vysvědče1ní nepatří do konkursní pod
staty Č. 15924. 
prohlášení ko,nkursu na jmění zaměstnal\T:ate'lovo nemá vlivu a-ni na za
hájení, ani na pokračování ve sporu vedeném 'přímo pwti úpadCi na 
vydání vysvědčení zaJměs-tmunce č. 15924. 
po,jmovým zna:kem zaměstnání není, aby zaměstnanec byl schopen fy
si-oky vykonávati všeohny práce, jež z.pravidla koná ve stejlném nebo 
podobném pmco'Vlním poměru jbá normálně zdravá osoba, a alby byl 
z.aměstnavatel s to využíti pracoVlní schopilllosti zaměstnancovy vždy 
stejně č. 16227. 

směnná: § 1052 obL zák. viz též hesla: ods't'ourpení od smlouvy, 
smlouva kup,ní. 
směnou ipůdy z'wb-ran.é za půdu nezabranou .na základě dohody nemohou 
býti dotčena pralVa třetích osob ke směněnému poz,emku, nepodlé'ha
jícímu záboru; podle dohody O' směně pozemků 'a přídělové listiny ,nelze 
povoliti odepsání záboru nepodléhajícího pozetp:ku bez závad a převe
dení jeho do jiné vložky, nelbyLo-'Ji připoje.no pn>ipouštěcí .pr-ohlášení 
osob, pro ,něž vázla před IPoznám{{)ou zamýšleného .převzetí věcná práva 
Č. 16386. 
ustano,"ení § 31 náhl". zák. Č. 329/1920 ve z·nění zruk. č. 220/1922 Sb. 
z. a n. 'neplatí pro pO'zemky úskamé směnou č. 16386. 

smíšená viz heslo: dar. 
speditérská viz heslo: z a s i I a teL 
spo1ečet:lSká v~z heslo: s p .o I e 'č Jl o s t. 
státní: ·k výkIadu úmluvy me1zi ós. republikou a repulb.Jikou RakúSl{{)ou t. 60; 

1926 Sb. z. ,a n. o úpralVe závazkov v ra!k.-uh. korunách; !keď ide o zá
vazky spadajúce ;pod ustanO'V'elnJa ire-meho dodat. zápisu k úmluve č. 601 
1926 Sb. z. a n. ('č. 117 a 118/1929 Sb. z. a n., rozhodujú o nkh pod!'a 
čl. V dodat. zápisu riadne súdy a nevzfahujů sa na >ne ustan. čl. 46 reč. 
úmluvy Č. 15785. 
O' atázke, či 'Polhl'adáJvka mad'ar. veriteJ'a vzniklá pred 26. februárom 
191'9 v sta'rý<::-h knrunach rakúsko-uhorských pmtt čs. {Nu:lJl1íkov,i, za
nikla úplne alelbo čiastočne prevQdom na tuzemskú osobu, nemaže roz
hodovať súd (exekučný .úd) č. 15869. 
-r-iadný súd ,nemóže záva:z.ne 'rozhodnúť o tom, C:i sa .na určitú pohi"a
dávku vzťahuje ipo-k'račovanie :podra oddielu V. úmluvy ,č. 55/1930 Sb. 
z. a ll., ak si na ňu čiJnÍ nárok čs. zJÚčtovacie ústa:v Č. 15869. 

svatební: pOljem svatehní smlouvy podle § 1217 obč,. zák.; jelst jí jen taková 
smlouva, při níž jde smluvcům 10 dobou ,a účelem omelZené uspořádání 
majetkových ipoměrů, t. j. o -smlo-uvu, kterou smluvci IV úm~!u ,na man
želský svazek uspořádávají buď m<'ljetkoprávní vzt'ahy manželů, plynouCÍ 
z ma,nželského svazku samého, wnebo hmotné z,a,opatření pozůstalého 
manžela č. 16500. 
nejde -o _svatební smlouvu, ,převede-li jeden z manželů na druhého man
že:\a část nemOlVibsti bez výhrady, -ni'koii jen na dob1,l. manže!;g,kého spo
lečenství č. 16500. 
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trhová viz heslo: s m I o II vak ll.p n í. 
úplatná: nejde o smlou'Vu úplatnou, dá-Ii si žena něco slíbiti jen za to, že 

bude žiti s mužem jako druŽlka č. 15736. 

ve prospěch třetího (§ 881 obč. zák.): viz též hesla: k o n ,k u r s, P 0-

jišt~ní smluvní (životní). 
darování v po·době smlouvy ve prospěch třetího nevyžaduje formy no
tářs-kého Sipisu, není-Ii smlouva mezi sli-bujícím (ipromitentem) a pří
jemcem slibu (stipu!a:ntem) darovacím slibem bez skllkčného ode
vzdání Č. 16468. 
dá-I,j si .otec ipři postoupení nemovitosti jednomu z děti slíbiti, že část 
postupm ceny vyplatí přejímatel nemovitostí druhému ditěti, nabývá 
obmyšlené dítě nMoku na splnéní smlouvy v jeho prospěch sjednané 
i hez prohlášení své vůle; nezáleží na tom, že závazek ve prospěch tře
tího převzatý nebyl poJat do písemné postupní smllouvy Č. 16468. 
zavázal-Jí se pachtýř v pachtovní smlouvě vůči pmpachtovateli, že jako 
pachtovné bude platiti kniho'Vním věřítell'i:rn úroky z jejich pohledávek, 
kniho,:,ně zajiště,ných na propachtované nemovitosti, j-de o smlouvu ve 
prospeeh třetích osob (hy;potekámkh véřiite:lů) č. 16576. 
oZlnámení o uzavřeni smlouvy ve prospěch třetích osob, v jejichž pro
spěch byla uzavřena, má pouze deklara,tolillÍ v}'znam Č. 16576. 

zasilatelská viz heslo: z a s i 1 a tel. 

zmocnitelská: viz též hesla: advokát, falsus p\Tokurato.r, p.lná 
moc, s m 1'0 u vak'o m i sní, z op r'O s tře d k o vat e I s k á. 
ani prokurísta s knlekt:ivrní p!1okumu (čl. 41 obch. zák.) , ani obchodní 
zmocněnec (ředitel) akciové společnosti (čl. 47 obch. zák.) ,nemohou 
bez zvláštní obcho-dní plné moci k samostatnému jedná,ni s účinky 
zmocnitele zavazujídmi sjednati koupi pozemků se závazkem k jejich 
zastavění budovami podniku do určité daby Č. 16286. 
zda převzetí dluhu zástupcem vyžaduj,e zvláštní pLné moci, znějící na 
druh jednání nebo na jednotlivé jednání (§ 1008 obč. zák.), jest po
soudítivpodle záikladního jednání, jež bylo právním dúvodem převzetí 
dluhu c. 16520 .. 
bylo-li dílvodem převzetí dluhu na-rovnání podle § 1'380 obč. zák., vy
žaduje se zvlášt!ní plná moc, znějící na druh právního jednání č. 16520. 
plná moc toho ohsaJhu, aby zmocněnec zaHdi-!, co za dobré uzná, i kdyby 
k tomu bylo zapotřebí zvJ.ášt,nÍ p·lné mOd, nevyho-vuje přecLpis·u § 1008'
olbč. zák Č. 16520. 
za1městnavate-l, který dal zaměstna'lld zvláštní příkaz k zvlášť nebez
peĎné jízdě motof'ovým voz.idlem _piřes varování řidi'če vozidla a ~drá
hán'Í se zaměstnance, odpovídá zaměstnanci podle § 1014 obč. zák. za 
š'k-odu, která jej pos.tihla při automobilové nehodě na'Sblé smy,kem po 
náledí Č. 16418 .. 

zprostředkovatelská: úředník, zmocn-ěný k prodeji automobilů., může slíbiti 
_platně a záva:zně IPro prodávající firmu provi'si za zprostředkování pro
deje auto!fl1obi'Jů Č. 16129. 
nebylo-li umluveno nčeo jiného, neza>n)ká zplfostře-dkovatdská smlOllva 
smrtí toho·, kdo dal p-hkaz ke zprostředkovAní, nýbrž přecházejí vše~ 
chna práva a .povi>l1n,Qstí z uvedené smlouvy, zejména závazek Ik pla
ceiní zprostředkovatelské odměny (do,hod-čí provi-se) na dědice přika
zatelovy Č. 16428. 
zprostředkovatel má nárlok na odměnu jen tehdy, jestliže .se mu jednak 
po,dařHo umož'nW uz'avŤení dohozeného p.rávního jednání, vytčeného ko
mitentem j-ako žáda:ný výsledek, jednwk že se smlu'Vci o11oho zamýšle
hého práv,ního jednání skutečně o něm ZáV3'Zifl.ě shodli, třeba.že poté 
nedo~de.ke skutečnému formál-nímu uzavření smlouvy nebo že smluvd 
od smlouvy odstoupí Č. 16501. 
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není-Ii smluveno něco jiného, múže komitent podle svého volnélJO uvá
žení odmítnouti uza-vření zprostředkovaného právního jednání, i když 
zprostředkovatel naIezne takovéh,o kupce, kteif)' jest ochoten splmti 
veškeré podm:iinky komitentem sta'novené Č. 16501. 

Soůuvčí soud viz heslo: hon i t b a. 
Soůuvní pokuta viz heslo: z a m ě s t n a II c i s o u k r o mí. 
Smluvní pojištění viz heslo: poj í š t ěn í s m I u v n í. 
Smluvní zákaz zcizeni a zavazení viz heslo: z á k a z z c i z e II Í a z a vaz e Tl í. 
Snížení výživného víz heslo: v y z 1 v n é. 

- kupní ceny v,iz heslo: spr áv a pro vad y. 
Sociální pojištění viz hes-lo: poj i š t ě n í s o c i á I oll í. 
Solidárnost závazku viz též hesla: p o i i š t ě,n i srn 111 V '11 í, s m é II k a, s p o I e č

nost (§ 1175 obč. zák.), vyměnek. 
vzdal-li se poškoze,ný nároku lna náhradu ško,dy jen proti jednomu ze 
sOiJidárně, zavázaných škúdců (ta/k řečené sUbje-ktj'vní osvobození podle 
§§ 894 obč. zák.), ·nemá to vlilVu ani na jeho nárok na náhradu celé 
škody ,proti druhému solidárně zavázanému škůdci, ani na postížUÍ 
právo druhého škůdce, nahradil-li škodu poškozenému Č •. 16570. 

Soud: obsazení jeho viz heslo: z.matečnost (§ 477 Č. 2 c. ř. s.). 
o d mít nu t í S'Ů U d c e víz heslo: smě n e č n é říz e Tl í. 
IP' ř í s i ll' Š oll o s t viz tamže. 
-v á z a 'll- o s t viz ta-mže. 
dovolací, odvolací viz heslo: d o vol á n í, o d vol á n í. 
exekuční viz hes,lo: e x e k u c e. 
pracovní viz hesLo: p r ac o v n í s o u d y. 
krajský civilní v Praze viz heslo: při s 1 u š n o st. 
rozhodčí viz heslo: r o z h 'o d čís o u d. . 
smluvčí viz heslo: hon jo t ib a. 
trestní viz heslo: r o z s ude,k t r e s Ln í. 

Soudce viz heslo: syn d i kát ní o d IP o věd 'n D s 1. 
Soudní kancelářský asistent viz heslo: syn d i kát 'll í o d P o věd 'll 'O S 1. 
Soudní komisař viz heslo: not á ř. 
Soudní prázdniny viz heslo: p ráz d II i n y s o u dní. 

- smír viz heslo: smí r. 
_ úředník viz hesl,o: s y'll d i.k á t n í o d op o věd n o s 1. 

Soukromá obžaloba na ochranu cti viz heslo: a d li o 'k á t II í k o n ci, pie n 1. 
Soukromí zaměstnanci viz heslo: zaměstnanci soukromí. 
Soukromý účastník viz hes.Jo: a u t·o m o- b i lov Ý z á k o n (§ 6 a) au tom. zák.). 

_ žalohce vi't heslo: syTldi:kátní o·dpovědno,st. 

Soupis majetku viz heslo: stá t. 
_ pozůstalosti viz hes-Io: i n vell t á ř p o z Ů s tal ° s tn í. 

SOUS€:(l': viz té-ž hesla: nabytí 'Vlastll1ictví (§ 4]8 olbč. zák.), ohrazení 
(§ 858 obč. zák.), stavební řád prD čechy, vyvlastnění. . 
k:.do byl oheslán k stavební komisi laiko s o u s e cl poze:mku, který se mel 
zaJstavéti, a dal sŮ"uhlas k zamýšlené stavbě, maje myl.ně za to, že jde 
o cízÍ pozemek,' ač šlo ve skuteč:nosti o jeho v·J.astní _pozemelk, nepo-zbývá 
námitek, k njmi jest oprávn,ěn jaka v,J a s t n í k pozemku č. 16518. , 

Sousedské p,rávo: by,lo-li hospodářskému a výrobnímu společenstvu (družstev Ol 

mlélkár:ně) pnv1oleno správním úřade.m užIvánÍ (provoz) mléká'11l1Y, jest ža
lobu s·ous-eda domáhajícího se zákazu· zásahu dD jeho vlastnictví hřmotem, 
posuzovati podle § 3'64 a), a nikoli podle § .364 -obč. zák Č. 16203. 
předrp~s § 364 a) není omeze.n na zařízení živnostenské, nybrž vztahuje se 
i na p.odniky j.iné č. 16203. 

Soutěž nekalá (zák. Č. 1lli/1927 Sb. z. a 'n.): na základě smí,ru uza'vi'eného ve 
5pOHl několika žalobců o zdržovacím nároku podle zá!lwna proti nekalé 

1l8~ 
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soutěži, který příslušel podle své povahy -každého ža.J.ohci samostatné takžč 
každý z nich měl samostatny zájem a ,nárok, aby žalovan}' nerozšiřo~al zá
vadné letáky, může každý z oprá'Vl1enýoh vésti samostatně eXe'kucl k usku
tečnění svého -nároku ze smíru č. 16513. 

'nap-lňuje-Ii Ipřestupelk podle §§ 114, odst. 3, lit. i), 131 živfl. ř. skutkovou 
.podstatu podle zákona ,proti nekalé soutěži, je promlčení námků postiže
ného posouditi podle zákona proti nekalé soutěži a pOrStižený nemůže :la 
újmu druhé strany a proti" zásadám právní bezpečnosti opříti takovéto ná
roky o -předpis obecnčjší (předpisy občanského zákona) Č. 16281. 

§ 1: skutoč.nosf, že civi'lný geometer pri preskúmaní práce i'ného civi!ného 
geometra 'opatovne dospel k inému v~,,g.I'od'ku a oznámil ho k-lil"ntovi, neza
~Ia.dá sama o sebe skutkovú podstatu nekalej súťaže, a to ani vtedy, ked' 
leho meranie bolo vadné, ,neodborné a di:sdpli1náme stíhate!'.né Č. 16149. 
~ejde o jednání proti dobrým mra,vt"lm soutěže, _ nezasáhl-li soutěžitel svým 
Jednáním do nabyté soutěžní posice ji,ného soutěžitele a bylo-Já jeho účelem, 
alby odvráti,1 Šlkodu, která by mu mohla vzejíti z počinu druhého soutěžitele, 
nikolirv aby jej přímo poškodil č. 16197. 
ak sú druž-stvá podl'a stanov povinné nakupovat' tovar u družstevnej ná
.kupne, ktomj sÍl členmi, tým, že nákupna zakazuje členským družstvám 
nakupovat' tovar inde, nedopúšfa sa kOilla'o.ia proti dobrým mravúm súťa'že 
č. 16252. 

aJk továrňa na vý·wbu obuvi predáva ve svojich predajni,ach jednotlivým 
zákazníkÚlm v maloom vyradenú Dlbuv za snížené ceny vyznačené nápa-dne 
na podošvách obuvi, aby zákaZln~k .po-znal, že ide ,o ménecel11lImj tovar, d-o
púšťa sa neka·lej súťaže obchodník oh-uvou, ktorý ,od otbchodvedúceho pre
dajne konajúceho pro-ti výslov-nému púkazu tavárne, že obuv smie byť pr,e
dávaná .Jen v ma1om, nakÚipi tuto vydadenú úbuv vo ve11kom - hod musel' 
sl byť vedomý bezpráIVIUŮ'sti kon-ctnia O'bchodvedúceho a po o-dstránení vy
Zinačených den s podošví -a po prelepení originálnych fi,remných vinet to
váme na orba.J.och predáváva pntom ,obuv Za vyššie ceny, ako by išlo 
o ,riadný tOIV'<lir Č. 16253. 
konaním spasohilým poškodit' súfružitel'a je nioe len konanie, z ktorého maže 
súťažitel'ovi vznH{Jnúf bez IP r o str e d 'll á hmotná škoda, ale aj konanie, 
ktnré ohrožuje jeho sÚ,t'ažitenskú pozíciu č. 16253. 

trho'vec, ktorý v hádke siným trhovcom o miesto na tržišti kope do stánku 
tohoto trhovca a prevráN mu stól s tO'varom, d,o.púšťa sa kQlna'nia 'Pf{)'ti 
dobrým ml1a'vom súťaže č. 16254-. 

ipoužjtie § 1 zák. Č. 111/1'927 Sb. z. a n. 'nie je vyfúčené t)'m, že dn, zá
vadný s hl'ad:iska tohoto usta-no,venia, j-e aj 6n-om trestným podl'a iných 
zákonných ustanovení 'č. 16254. 
předpokJ,adem zdržov,acího ,nároku podle zákona proti neka,té s-outěž-i jest 
objektivní 'nebezpečí dalšího ,rušeni; takovéto nebezpečí tu není, přestal-li 
žaIovaný jako jednatel zaJmýšlené společnosti s r. o. již před ,podámím žruloby 
užívati závadného údaje '\Te firemním znění, ježto společnost s ručením ome
zeným nebyla za'ložena a mí'sto !Jí byla z.aložena veře;jná obchodní společ
nost, jejímž je .sice žalovaný veřej;ným společníkem, avšak není oprávněn 
spo.Ječnost Zlnamenati a ji zastu.povati č. 16530. 
§ 2: nelze zaká'Z'ati vůbec jaJkéhok'Ůliv sl'1ovná1úi vý,rubkil a zařízení soutě.žitel
skýc1h podniků, !nýbrž jen pokud se pří-čí dobrým mravúrn soutěže; tomu 
taik je, obirá-li se někdo bez zvláštního- popudu a nejsa k tomu nucen zvlášt
nimi orkoLnostmi případu poměry j~ného podnikatele tak, že za'sa:huje rušivě 
do jeho záj!mů, a powračuje-Ii v trukovém jednání i po upozorněni na závad
nost svého jednání Č. 16579. 

, 
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závadnost údajů automobilové t-ovárny v insertech a v oznámeních, že že
leznice jsou doprav·nim p-rostře-d,kem zastaral~'m, drahým a že se jízda 
v automobilu urč:ité značky vyrovná v každém smeru jízdě ve vlaku, ze
jména v pfVinÍ třídě vozové, nebo ji v každém směru ,předčí Č. 16579. 
je nekalou reklamou p-odl'a § 2 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. -reklama obchod
níka, že predáva »m-odely dámskyc-h klohúkov« za 19 Kč? Č. 16446 . 
»údajom« podl'a odst. 1 § 2 zák. Č. 111;/1927 Sb. z. a 'no je aj vyobrazC'nie, 
ktnré má nahradit' slovný písemný ale-ho tlačen)' údaj a je na to spósabHé 
č. 16450. 
ohchodník, ktorý pripevňuje na balíky priadze, určené vidieckému ndbe
ratel'stvu pre výrobu domáceh.o prádla, re-klamné vinety s vyobrazením sbe
rania bavlny na pla'ntMi a l'odnej dopra:vy, hoci sám nie je priamym dovoz
com bavlny zo zámnria a ani n-evy.rába priadrzu priamo z-o surovej bavlny, 
dOtpúšťa sa nekaolej reklamy č. 16450. 
§§ tO, tl: zl'ahčenia podl'a § 10 zák. Č. 111/1927 Sb. Z. a n. maže Sa do
pustiť aj l1esúťa'žitel'; k 8kutko-ve'j podstate odst. 1 § 10 zák.. Č. 111/1927 
Sb. z; a 'n. stačí, že uč,inený údaj ,nebol o\bjektí-vne pravdivý Č. 16445. 
nie je neka'loH súťažou, ked' majitel' drogerie zá·kaZlníkom, ktor~ :si síce žiadali 
»aspitfí:n«, a'le ktmí - ako sa do.ta:zom presvědčil - nepraJú si výslovne 
origi-nál'llY »Bayerov aspidn«, ponúka a predá'Va iný lacnejší Hečebn)' pro
striedok podohného účinku Č. 16251. 
pokud múže balení určitého druhu Ziboží dl' ohalu určité formy podle po
měru jednotlivého případu býti cbráněilo zákonem proti nekalé soutěži 
č. 16379. 
při ochTaně zevnějších zařízení podni'ku nerozhoduje pouhá .priorita jejich 
užívání a může :se ochrany té dovolávati i mladší podni!k, stalo~li se nno 
úlřízení pro něj příznačným; stane~l1 se takové za-řízení přízna6n)'m pro 
více podniků, nemůže se -žádný z nich ve vzájemném poměru dovolávati 
ochrany podle § ll, odst. 3, zák proti nekalé soutěži Č. 16382. 
název časopisu je zvláštní zevnější zařízeni podniku vydavatele časopisl! 
(§ 11, odst. 3, zák. proti nekalé soutěži) č. 16382. 
ak výrobca tovaru nepochybne prejavil vófu, že tovar má byť v detailnom 
obchode predávaný ako zna,čkový tovar za ním mČ,enú jednotnú cenu, do
púšťa sa nekalej súťa:že obchodmik, ktorý ho v detailnom obchode po:núka 
za nižšiu cenu č. 16444. 
pojem. značkového' tava'rt! č. 16444. 
§ 16: II nálroku .na náhradu škody podle lIved. us-t. se nevyžaduje přesllý 
důkaz všech pravotvorných skutečností Č. 16579. 
§ 46: i spulek, který je především organisací kultunní, má však i vla'silní pro
dejny, v níichž prOdává zbO',ží po ž,ivnoSŤensku k dosa'ženÍ zisku, je soutěžite
lem výrobce nebo proda,vatele zboží téhož nebo podObného druhu č; 16170: 
súťažj.terom rpŮ'dl'a § 46 zák č. 111/1927 Sb. z. a n. v pomere k vyrobeovl 
:Ie aj obchodník, kto-ry predáva tova.r toho istého a.Jebo podobného druhu, 
ak)1 vyráJba vý,robce č. 16450. 
železnice' a tová.ma vyrábějíd dopravní prostředky jsou soutěžiteli č. 16579. 

Sou-vislost příčinná viz ,hesla: a d v o kát (odrpovědnost), a u t o b u s, a II t o III o
bily, náhrada š'kody, příčinná souvislost. 

Spekulační obchody viz heslo: d i f e r e'n č-'n í ob c hod y. 
Spis dovolací, odvolací viz hesla: d~o voJ áil~ í, o d ~ 0.1 á n í. 

_ notářský viz hes,Ja: dar, p r e v z e tI .p ln e n I, S II 1 O II V a ve pro
s!pěch třetích. 

Splátkové obchody: umluvili-.li sm,luvci při. ~jedl!ání ná~emni sn:~Q.~vy, že se ná
iemci zároveň vyhraZUje pra'vo koupItI najatou vec do urc.j,te doby -po od~
\Izdání za určitou cenu, avšak nájemce vyhrazeného mu práva -nepoužJl, 
nýbrž se wzhodl tep-rve později věc. koupiti, nelze nájemní smlouvu poklá
dati za -smlouvu, jíž se mělo dosáhnouti účelu splátkového obchodu, a vzta
hovati na nájemní smlouvu předpisy splátkového zákona Č. 16114. 
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ust~n:ovenie §, 12 _~ak. č. 76/1935, Sb., z. a n. o súdnej príslušnosti 'ner1at1 pre splatkove obchody llzavmne pred účinnosťou tohoto zákona 
c. 16250. 

Splatnost: 'O d 'Ol ě fl Y vi!Z heslo: a d 'v o kát. 
podle vlád. nař. č. 250/1935, Č. 251/1935 viz hesla: zem ě děl c j, ne
zaměstnaní. 
poplatků viz heslo: poplatky. 
v Ý m ě fl k á 'ř s k Ý c h d á'V e k viz heslo: v Ý m ě'fl e k. 
.slíbi-l-li dluŽlník splniti podle možnosti může soud určiti dobu p-InL'ní po pří
padě -i do budoucna.; tomu nevadí §' 400 c., ř. s. Č. 16119. 

Spl~ění, sm}oU'vy viz hesl<;: p.l a cell í, s p,f áry a .p r o vad y. 
Spo~en~ sta~y ~everoamen~ké viz h~esl?: ~ m J o II vaD z á.p ů j č c e dol a r o v é. 
Spojeru opetne rozvedenych manzelu VIZ heslo: o b 10 o v a man žel s k é h ,o 

společenství. 

Spol~ens:k~ sml~uva .'Viz, hesla: oS ID 'I o II v a ln a o,k o, S IP o .\ e Č II o s t. 
Spol~enstv~ manz:-lske V'lZ hes!.o: obnova manželského společenství 
Spolecenství statku (§§ 825 a da'lší obč. zák.): koncesovaná léká:ma může 

. býti ve spOluvlastnictví několika osob třebas nemají 'všechny koncesi k ,pra-
v,ozu lékárny ,č. 15884. ' 
p!~~dóaSln~t žalohníha IIlMoku spoluvlastníků na vydání" poměrné části vý
tezku proŤ! společnému ,sprárvci veci před složením účtu o něž se zároveň 
ža;luj-e touž žalobou; nelze z cel a vše o b e c n ě phpustiti, aby bylo maŽlno 
teprve po rplnění uloženém částečným 'rozsudkem pokra'čovati v jedná'ní a 
mz-?:o~nouti ,o ~agích ~aloi?ních ~Mocíc:h, zejména teh-da, kdyby bylo lze 
daLsI zalohnl na-roky presne udati t e 'P rve na zá'khdě plnění podle čás
te6ného rozsudku Č. 16464. 
obdoby výj+me-óného předpisu čl. XII, odst. 3, uvoz. zák. k c. ř. s. nelze 
užíti na jiné případy č. 16464. 
proti ža'!obě ua zrušení spoluvlastnictví (§ 830 .o b č. z á k,) k dvěma budo
vám, z nichž je každá jruk stavebně a hospo,dářsky, taM právně samostatným 
ceI':{em, Inelze účli:nnč namíta,ti, že lze nemovitosti ty fysicky rozděHti tak, 
aby každému ze spo,lU'vJ,astntků připadla jedna z budov ,č. 15795. 
je-Ii nedostatek parce-Ia'ce a regl1llace po-zemků pomí'jejídho rázu, Iwní ža!loba 
na rozdělení spoluvlastnictví (§ 830 obč. zák.) padána včas; žalofbní žádost, 
ř.e spoluvlastníku ;přísluší pro-ti žal1-ov,a:nému spolu'vl-astníku prá:vo žádati zru
šení spoluvlastnictví soudní dražb-ou, nestačí k tomu, aby jí bylo dosaženo 
uušení spoluvlastnktví Ipodle § 830 ,ohč. zák. -Č. 16490. 
jestliže se spoluvlastníci ideáLních podílů lesa sdružiH ke vhodnějšímu les
nímu hospodaření a vedení řádné správy lesního celku, nejde o právniakou 
oS-o'bu, 'nýbrž o účelové hospodářské sdružení s ,právní Ipovahou spoluvlast·· 
nic!vi (§ 825 o;bč. zák) č. 16324. 
byli-Ii někteří spoluvlastnici pověřeni souborem spoluvlastníků pmvozováním 
zálež-Hostí v "P'říčinné spoleČiné věoi, jed-nají jako zmocněnci (§§ 837 a 1029 
obč. zák.) s prav'Ůmocí opatřiti 'vše, čeho vyžaduje správa nemovitosti a 
co s ·ní jest obyčejnč slpojeno č. 16324. 
>~správní výbor«, řádně zvolený podle společenské smlouvy, jest oprávněn 
k podání žaloby o vyklizení bytu lesního zřízence č. 16324. 
strunovení Ipodí!ů, j-imiž má býti v)ltěžek draŽJby rozdělen mezi podHníky 
(§ 843 obč. zák.) , lze ponechati dražebnímu řízení -Č. 16375. 
v rozepři viz též heslo: d ě -rl .i c. 
byli-li zákonní dědicové třetí třídy v pozl!stalostním Í"Íze-ní odkázi.,ni na J1oř-ad 
práva, aby vyvrátili důvod dědického práva záJkonn}lch dědkll druhé třídy, 
jest pravopl-atn)1 rozsude'k, vydan}' v rozťipř.i, určující posloupnost bližší pa
rentely (třídy), účinný .proti všem zákonný'm dědicům vzdálenější třídy. 
třebaže se někteří z nich dotčeného sporu nezúčastnili· Č. 16188. 

Společenstvo výdělkové a hospodářské (zák č. 70/1873 ř. z.) viz též hesla: d 0-

YO ! a c í říz e ll' í, kll í ž k a v k 1 a dní, n á hra d a š k o cl y. 

, 
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členy výrobního družstva, iprovozujícího družstevní mlýn a pekárnu, mo-hou 
býti toliko mlyl11áři a pekaři, kteří jsou zároveň majiteLi pozemků a pěstují 
zemědělské ·plodiny č. 15775. 
výdělkové a h'O'spo-dář-ské spo·lečenstvo nelze ža'lovati na vyd~ní členských 
podílů k g,polečenstvu, -ný-hrž pouze o výplatu ,Podílu, n~ast.3Jn~ou:h pro .to ~~re~~ 
poklady, před tím jen za podmínek § 228 c. t. s. o urce'm,' ze za-lobcl pnslusl 
podil č. 10031. . • . 
zákon č. 70/1873 ř. z. nemá ustanovení, že členský p-odíl může nalezeh 
několika oprávillěným č. 160~1.. . . y •• v, ',., 

výmaz společenstva po sko'lllcem hkvldace?e srpoJe.e. tejstnku nema vh~ na. 
rozepři, stal-li se teprve za spo-ru a spollec~nstv,o l~ zastoupeno adv,okatem 
nelbo v neadvokátském sporu obec. zmÚ'cnencem c. 16138. ., 
právnická osoba (spotřební spol~čell'stV'o), užívající přivp'ro;,ozu podmku n~~ 
kladní;ho automobilu, jest o,dlpovedna -podle § 1315 obc. zak za nczdatnu"t 
závozníka ná:kladJní-ho automobilu č. 16385. y'.' 
představenstvo společelflstv'~, ik j~h~ž působu;osti ·patří, :podJ.e staOQV i pr!'ll
mání č.Jenu, není po uply,nutl fUill-kc:n~ho OIbd~obl, pa .kt~r: ,~ylo zvo,leno, ;opra~
něno Ipřijímati nové členy společenstva, treba1z: Jey]este v ob:hodmm reJ
stříku zapsáno a nové představenstvo nebylo ]este dosazeno c. ~6482. 
dO'Ýolují-H stanovy -společenstva, <l!by se právní ná:stupc~ zeSln~.Je?,ov ,nebo 
zrun<iklého člena převzetím jeho závodních podílů strul na Jeho miste. c.le:?e~ 
sip'o1ečenstva, jde o členství nové, jeho'Ž právní nástupce lna-byl onglllame 

č. 16031. , • O 1 
čJ.enský podí! společe-ustevní není hm?tnŮ'l~ ve~í c., 16, 3. ,y 
členství ve spolleče:nstvu jest -nepřevodltelne ;tntversalm sU~~,esl c., 16031. 
d-o.nucujícímu předpisu § 78 zák Č. 70/1,8~3 1'. z: 'llev~hovuJJ} sta~o'~y, podle 
nichž zaniká .ručehní povinnost člena za:mke~ leh~o c1en;;tvI, 3J,ll1zv,le stano
vena zvláštnt doba aspoň jednoroční po zámku ~sle~~tvl; nezaleZl ,:],a !om, 
že výpovědni doba~ či~í podle ,stano;, tř,i y lé,taJ pocmajlc rnk-em, ktery nasle
duje po roce, v nemz byla da:ll'a vYIPoved c. 16332. 

Společenstvo stavební, bytové: je-li převod ,členských podílů. sta'Ve:b.~íh.o družstva 
podle sta.no,v přípu-stný, lze žalovaného pod podmmkou pmkazu" o, ~ou
hlasu představenstva družstva' odsou-dit! k t.?mu, ~by vyd~,l po~dllnl listy 
o čl-enský,ch p.odílech družstva a dal Je yprep'~aŤ1 na !m~no zalobcovo 
a aby mu uvolnil a odevzdal by! v y druz~tevifl.tm . don;e c; 1575L , . ' 
č.len stavebního dru'Ž-stva j-est opravnen pozado'Vah vracem stav.;-bm z,a
lohy složené :pod podmínkou, že v určité l'híttě do-stwne v druzsteynnll 
domě byt, která nebyla splněna ,z y pří-čyin tkvících mimo osobu clena 
družstva (dům nebyl vůbec vystaven) c. ~59?6. , y • • , 

předpis stanov, že vrácen! :rkladu ,(s,tayebllll~,zaJ.ohy) lze poz~dov'att J~!' 
po jeho předchozí výpovedl, s,e tyka 1:.0 P!lp~du, o 'kydy b~,~ ~le.nu ~ruz
stva byt skutečně ve smluvene 'nebo pnmere-ne Ihutz k UZIVrull1 -poskyt-

nu! č. 15956. . • . b d' 
smlúva kterou byto,vé družs.tvo pr.idělilo svoJmu clenovl yt v ruz-
stevn.o~ dome, je v podsta-te nájomnou SJn~ll1vDu ~: 15979. y 
třebaže se člen stavebního družstva nedom~,hal zl1-:eny stan~ov ~ruz'5-tva, 
může ve sporu namítati, že stalnoví -odporUji do!~rym, mravu~ c. 16S'9?· 
umožňuje-li se {'jenům domžsí-v'a spořením (splact;:r;lm

y 
~,en~lc~ .. meslc-. 

nich bezúmč'ných částek družstva) po~ky~.utt he-z~,:oone vz~p~jck~, na 
stavbu vlastniho domku, jež se paM splaCe]I .. v .;'1le~lS\c.~ meslcnIch cast
kách, jest čá,stky, ,kte~é de nové '~r,:~tva, tl-ll1Z zo:p~J:ka. byla po.s~yt
nuta, již dří'Ve zaplatil! 'na tuto Z&PUlokt~ v~ forme u~p~r, PO~~~Vltl ,~e 
smyslu ustanovení stan-ov n.a roveň zpetnym stavehmm pu}ckovym 
splátkám č. 16007. • • ., • 
přiznalo.,li shwelbní druzstvo ,cekatelske pravo k .dve~a domkům., man
ž-elů-m společně, 'nemá manželka ~saq1a náro~ p10tt dru.zstvll, wby II bylo 
přiznáno čekatelské právo k obem-a domkum, vzdal-ll se správce kon-
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kursni podstaty rnanžel-ovy čekatelského práva k .nim a družstvo jej 
tohoto práva i následkem výpovědi členství ko·nkursním správcem zba
v.ilo, a ·nemůže žádati, aby jí byly prodány do vlastnictví olba domky 
č. 16008. 
stavební družstvo jest vázáno úmluvou sjednanou se svým členem 
o úrokování stavebního vkladu, n~bylo-Jj ani při sjednáni úmlnvy, ani 
stanovami družstva stanoveno, že jest oprávněno usnesením svých 
mgánů u.praviti j'i:nak úrokování stavebnkh vkladů; úmluvu tu ,nelze 
změniti jednostranným usnese-ním orgánů družstva Č. 16022. 
za příročí stanoveného podle § 3 'Vlád. nař. č. 160j1r934 Sb. z. a ll. 

ne:lze pro stavební příspěvky jednotJi,vých čJenů vésti ani exekuci za
jiš,fov'aCÍ; jde o skutečnost nátok zastavující ve smyslu § 35 ex. ř., 
by,I-li po vz:niku exekučního titulu povolen další odklad výplat podle 
§ 3 vláJd. naŤ. č. 16Qf1934 Sb. z. a n. č. 16045. 
bylo-li ujednáno, že člen starvelhního družstva ·bude platiti střádalské 
částky V určité (výši a že mu svého času bu-de dána zápůjčka, není po
\~~nen platiti sjednané částky, octlo-Ii se dmžstvo V takovém majetko
vém stavu (konkursu), že jest jisto, že není a nebude moci iposkyt
lnouti zápůj-čku ,č. 16110. 
jestliže staveb-ní družstvo prodalo svému členovi pozemek s výhrad-ou 
souhbsu zemského správního vý'bOtfu bez stanovení určité lhůty a vy
volalo postupem příčícím se zásadě poctivosti v právnfm styku záporné 
rozhodnutí řečeného vý·boru, nelze spatřovati ,konečné zmaření dotčené 
odk!ládací výminky, ná,sledovaJa-li vzápětí rea'Sumace schvalorvacího 
říze.ní, v němž byl udč'len souhlas s prodejem pozemku č. 16137. 
s}ednalo-li stavební a bytové družstva s členem zvláštní smlouvu o vy
pověditelnosti ,a splatnosti stavebního vkladu, odchylující se -od stanov 
družstva, aniž bylo výslovně uvedeno, že se člen v tom směru podro
buje stanovám a jejich budoucím změnám 'ueb budoucím usnesenim 
družstva, platí pro vYIPověditel>nost stavebního vkladu pouze tato 
smlouva, 'niko,li,v stwuovy nebo pozdější usneseni družstva Č. 16206. 
člen stavebního družstva, který s'loži1 staJvební zálohu na byt, odpovi;.,. 
dající vel~kosti a jakosti určitého bytu, jest oprávlně.n se domáhati na 
dTužstVU vrácení toho, oč za-plaHl více na záloze, najal-li si se souhla
sem družstva od n.ěho po'Zději na místě dřívějšiho bytu jiný byt, na 
který př:ipadá menší starvební záloha než na .byt dřívější Č. 16478. 
prodej ,nebo pronájem nezastavěného pozemku, patřícího stavebnímu 
a bytovému družstvu, ať členům, nebo nečoJe.nůn1, není nicotn)' (§ 879 
obč. zluk.) č. 16481. 
jde o prodej pozemku (§ 1053 obč. zák), jestliže člen stavebního a by
tového družstva na oznámení družstva, že má složiti hotově urč,itolJ 
částku za přidělený mu nezastavěný pozemek, j-inak kdyby ji nesložil, 
neb se do urč,ité lhůty neprohlá!si.l, že hude pozemek odevzdán jinému 
členu, složil požadovanou částku u družstva a s jeho svolením si vy
stavěl na pozemku tom domek; pozdějšími jednostrannými počiny 
družstva nemůže býti kupní poměr přeměněn v poměr nájemní č. 16481. 
byl-li sta-v'ební vk;lad sLožen na základě prospektu, ikterý byl vydán pe
rněžním ústavem, zí.skávajícírn členy a přijímajícím od nich vklady pm 
družstvo a v němž byl obsažen slib úrokování a umořování stavebních 
vkladů, a použilo-Ii družstvo složeného vkladu pro sebe, jest povinno 
jej zúrokovati ne·hledíc na to, zdali se jeho valná hromada :na zúroko
vání usnes.la či nikoli; pozdější us.nesení valné hromady družstva a 
zúročení stavebních vkladů nemá vliv na nárok člena na úroky, do té 
doby již splatné č. 16541. . 
co do stavebního vkladu. (zálohy) jest j. člen stavehního družstva Jeho 
věřite.J.em a platí co do jeho splatnosti to, co bylo mezi ním a druž
stvem ujednáno Č. 16562. 
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složení staveb-ního vkladu na činžovní dům stavebního družstva není 
povi,nností ,plynoucí z členského poměru, n~!b-rž jest jen podmínkOU po
skytnutí hy tu v takovémto domě Č. 16562. 
stalIl"Ovy stavebniho družstva o splatnosti, úrokování a umořování sta
vebních vkladů se vztahují na zapůjč,itele sta'vebního vklad-u jen, po
drobil-Ii se v té příčině stanovám družstva, jejich budoucím změnám 
nebo usnesením va.lné hromady č. 16562 .. 
příročí povolené obecně prospěšným stavebním sdružením podle § 3 
vlád. naŤ. č. 160/1934 Sb. z. a ,no se vztahuje neje,n na exekuční vy
máhání, ale i na sporné řízeni; též na toho, kdo uvedeným stavebním 
sdružením přiSlpěl k úhradě stavebního nákladu v době, kdy sice nebyl 
ještě jeho členem, aJe vZ!hledem k svému bud-oucimu členství, a pak 
se skutečně členem stal, se vztahují účinky přiTOčí podle řečeného před
p;su č. 16562. 

střádatelské: přistoupil-Li někdo k střádatelskému družstvu za člena jen 
proto že HaJbytí členství mělo býti jen prostředkem a předpokladem, 
že m~1 družstvo poskytne do určité doby z<Ítpújčku v urč-ité výši, jinak 
že si vyhrazuje vzetí prohlášení o přístuipU ok družs,tvu :opět a vrá,cení 
zápisného, stalo se přistoupení ,k družstvu jen podmíněně; nebyla-li pod
minka ta družstvem přij'ata a přihláše·ný mu oZlnám;.!, že pokládá své 
nároky' za vzaté zpět, není vázán č'lenskými povim:oostmi Č. 16321. 

Společnost podle § 1175 obč. zák. viz též hesl?,: s m I o u van a o k 0, 
jednat-el s-poleĎnosti výdělkové, ustanovený podle § 1090 obč. zá!k. ok ve
dení spO'Iečného podniku, jest opifávněn sjednati i bez zv'láš.tní .pl~.é 
moci § 1008 abč. zák. zá.půj6ku závazlnou pr-o ostatní společníky, UCl

ni:l-li tak, aby zaplatil llutkavé dluhy a tak zaJbránil zastavení provozu, 
a to čáJstkou úměrnou !poměrům podniku č. 15844. 
zá'vazek společníkft výděl,kové spoleČlno:sti olbecHOiprávnÍ (§§ 1175 a další 
obč. zák.) k zaplacení po,ji,stné prémie př,j pojištění proti škodám jest 
nedHný, je-Ii pOjištěna věc náležící jim v,espo!ek ~ zá~i'6í-l,i j.eji:h !nárok 
n.a pLnění z pojistné smlo-llvy na za:placenl cele PO'jlsÍlIle premle c. 16046. 
po-kud lze v tom že se podnikatelé dohodli na podání sp.oleč,né nabídky 
na urč.jtml stavbu a spolčili k j.ejímu společ,němu provedení, spatřovati 
zřjzen.í společnosti podle § 1175 o:bč. zák. č. 16066. 
nárok společ.ní.ka na odměnu za vlastní přičinění Č. 16066. 

akdová viz též hesla: akcie, sl'Ůuče;ní, sp,o:řitelny. 
přešel-li zá'vazek přisopívati okresu určitou částkou za zúročení a umo
ření zápůjčky až do jejího úplného umoření. se zavázané a~(ciové spr?
leč.nosti fusí na ji-nou akciovou spoleóD!ost, jes.i tato spoleon.ost zava
zána k p-Inění, třebaže převzatý podnik zrušené akciové .společ.no~ti 
prodala a že za onen závazek ručí i nový ~abyvatel. 'podIl1!w; to, z~~ 
se oprávněný ohráti.! o pln6ní závazku na kUiP'ltele podmku ~ ze po 9~ls~ 
dobu proti nabyva'telce podniku nenastupoval, nezname~a pr?pust~m 
nabyvatelky z onoho závazku a souhlas s jeho výhradnym prevzeh-m 
kupitelem podniku Č. 16465. 

komanditní: byly-li v exekuci vedené proti třetí osobě zaibaveny věci pa
třící do jmění neprotokO'lov3J11é komanditní společnosti, jsou k žalob~ 
podle § 37 ex. ř. oprávnéni všichni členové společnosti společně 
č. 16390. 
splácí-li 'komp'lementář pohledávku pHslušící komwndiltisnov,i na pod
kladě z,rušelllí spo1eónosti dissolučním ujednáním pro neplatnost spole
čens.ké smlouvy nejde o splacení komanditis,tova vkladu .podle čl. 165, 
odst. 2 ohch. zák. a komanditista tu neručí věřitelům komanditní spo
leČlnnstl do výše ,přijatS'ch částek, jestlíže věřitelé nedokázali, že ct.i,ss.'J
luč.ní smlouva byla sjednána k }ej.ich zkrácení a že vliči nim jest ne
účinná Č. 16552. 
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s ručením omezeným: viz též heslo: .p o Š t o v n í s P o ř i tel n a. 
prohlášení konkursu na jmění společnosti s ruč, obmeze-ným maj1Cl 

sídlo v Německé říši nemá vHvu na její způsobilost ke sporu týkajícím 
se movitého jmění v tuzemsku, pokud nenastaly podmínky vytčené 
v čl. IX uvoz. ustanovení ke konk. ř. Č. 1588'5. 
ustanovení §§ ll, 59 zák. Č. 58}1906 ř. z. o spoleónostech s r. O., že 
povolení záp.isu odštěpného závodu společnosti s r. o. přísluší so-udu 
závodu odštěpného v tom směru, že tento soud je oprávněn zkoumati 
podle § II řeč. zák. i zákonnost opovědi odštěpného závod.u a jejich 
.příloh, nezakládá ·rekursního dŮ'vodu nezáJko:nnosti č. 15998. 
firemný súd ,nie je oprávnený skúmať dóvodnost' námietok, ktoré uči
oHo mi,uisterstvD vnrútra pod.I'a § 2 vl. nar. č. 465/1920 proti zápisu 
spoločnosti s ručením obmedzeným, ani to, č.i trvajú mimoriadne po
mery sposobené vojnou v hospodárskom podnibka:ní v smyste cit. §u 
č. 16602. 
k účasti společnosti s ručením .ameze1n)'m na veřejné obchodní společ
nosti není potřehí souhla'su ministerstva vnitra podle vlád. nař. 'č. 465/ 
1920 Sb. z. a n. 16325. . 
to, že na podnik jednoho spole6nflka společnosti s ručením omezeným 
jest vedena exekuce vnucenou sprá,vou jeho podniku, -nepřekáží tomu, 
aby dotčený společník nemohl při!stoup1fi za veřeJného spOlečníka, po
kud jeho jednál11,í neodporwje předpisům zá,kona o maření exekuce nebo 
odpůrčiho řádu Č. 15325. 
likvidace společnosti oS ručením omezeným (§§ 89 až 94 zák. č. ,58/ 
1905 ř. z.) jest zákonem stanovená mimosoudní úp-ra'va majetkových 
pomě:rů zrušen.é společn:osti a n~koJi,v jen pouhá příprava likvidace n.ebo 
j-vné úkony, jimiž se bez předchozího zrušení spoleóno'Sti po:nenáh!u 
ukončuje obchodní čílu-nost a snad i skuteč,ná existe.nce spoIe'čnosti 
č. 1649l. 

ticha: viz též hesla: smlouva na oko, společnost veřejná 0-
chodní. 
ma'jetkov)'m vkladem může býti i závazek tichého spo!.eČ<níka za po
měJ1llou část úvěru poskytnutého majiteli olbchodní živnosti; takový zá
vazek se v poměru společníků 'vzt3Jhuje též 'na případ, !kdy lze z po
skytnutého úvěru žalovati jen z dú'V.odu kondikce Č. 15904. 

Společnost veřejná obchodní: viz též hesla: doručení, smlouva na olkD. 
nejde o zmčnu žaloby, nýbrž o vstup jiného právníhO' podmětu do sporu, 
podal-li t,ichý spo,leónÍk žalobu o zrušení tkhé SijJolečnosti nejprve .na 
veřejnou obchodní spoIečnlOst a teprve k námitce nedostatku pasivn:ního 
oprávnění k žalobě navrhl změnu žalQby tak) že na místě ža:1oIV'amé 
veřejné společnosti mají býti ža.JQván,j veřejní obchodní společníci osobně 
č. 16300. 
zastupování: význam změn v zástupčím oprávnění veřejných spo.!:eóníků, 
jež ,nebyly zapSány do rejstřÍllw Č. 16091. 
nezapsáním změn nastalých u veřejné obchodní spoleónosti dG obchod
ního rejstříku není jim odňata ,právní platnost Č. 16091. 
na,stala":Jj změna v osobách společrníků a v Jejich právu zástup čím, musí 
veřejnou obchodní společ'nost vůči osobě, jíž je skutečný sta'v 'Ve "S.lo~ 
žení spo:]ečnosti znám, zastupo'vati skuteční společnici, třebaže nebyli 
do rejstříku zapsáni, a musí taiké podepsati plnou moc udělenou práv
nímu zástupci veřejné o:bchodní společnosti ,č. 16091. ~_ 
nezapsání změn týkajících. se právnkh poměrů veř. obch. spo.!eC?Ostl 
nemá vlivu :Ha t-rvání změ:néných prrávnfch poměrů a není ta:kmTymto 
nezapSan}'ffi skutečnostem odňata prá'Vní platnost č. 16561. . 
nebylo-li z!\'llšení zástup čího práva veřejného. spolešníkp z,aps~n.o .do ft
remního rejstříku, může se společnost ,na ono zrusem odvolavatI, do~ 
káže-li, že třetí osoba o něm věděla Č. 16561. 
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kdo muze býti členem: k účasti společnosti S ručením. omezeným. na 
veřejné obchodní společnosti ,není opotřehí souhlasu mimsterstva vmtra 
podle vlád. nař. č. 465/1920 Sb. z. a n. ·č. 1632'5. 
to že na podnik jed,noho společníka společnosti s ručením omezeným 
je~t vedena exekuce VLnucenou správou jeho podniku, nepřekáží tomu, 
alby dotčený spOlečník nemohl přistoupiti za ve.řejného společníka, po
kud jeho jednání neodporuje předpisům záJkona o mařelní e.xeJkuce nebo 
odpůrčího řádu Č. 16325. 
exekuce proti společnosti: též podle exekuoních titulů, vydaných proti 
veřejné 6pchodní společnosti, ne z a IP s a n é do obchodního rejst,říku~ 
lze vésti exekuci přímo. proti jejím veřejllllým Slpolečníkům; náležitost! 
náv;rhu č. 16367. 
zrušení: nepřátelský poměr mezi veřej. spoleónfky, z,uemožúující zdár
Ill:OU společJflou či'unost, je dúležitým důvodem pm zrušení společnosti 
(čl. 125 obch. zák.); stačí spoluvina ža'lovaného spO'lečn~ka Č. 16041. 
odpovědnost: veřejná O!bchod:ní Slpo.JeĎrliost jest zásadně 'Odpovědna z~ 
škodu ZlpůsobeniOu trestnými dny, jkhž se dO!pusti.! jménem 8'po.ječflost~ 
v,eřej:ný spOlečník nebo úředník opráv:něný za spo·JeČnost jednati 
č .. 16596. 

Spolek: vliz též heslo: s o u těž ne k a I á (§ 46). 
- ustano'vují-li spolkové sta:novy, že jest potřebí kolektiVluího zastoupení spolku 

předsedou a jednatelem při po,dpisování J.~sNny, 'spisů, kor~'5!ponde,J1ce a 
oSltanních písemností, platí tQ i o úst.ních ujednáních, mají-li byt! pro sp.olek 
záIVawá Č. 16176. . 
smlouva uzavřená bez nutného usnesení. výboru s.polku, se nestala pro 
spolek záv3'zlll.ou tím, že z,boží bylO' za'slálflo na jeJlO jméno, j~-ho čl~ny spo
třebováno a předsedou sp:o~ku zaplaceno, nestalo-It se tak s vyslov1nym ~ebo 
s mlčky předpokládaným souhlasem výb.aru spolku 'Podle s.tanov k proJeJVu 
vů.Je způsobi1lého Č. 16175. 
je...,li podle ,spolk,ových stwnov orgám spo:lku oprávněn u s t a,~ o v,i t i i SI~ol: 
lmvé zaměstnance, je tím oprávněn ,j k úpravě hmotných Siluzeb~'lch p,omt;flt 
zaměSnn3JflCŮ a k Jejich změně; nejde o změn.u stanov, by.J-b ,k navr·hu oprav~ 
'něného spolkového. orgánu přiználfl, zaměstnwncům sp?!'k~ nélJrolk '?Ia· ~dbyt:l,e 
usnesením valné hromady p.ovolane podle stél!HnV usnase-rl se 'Ů naNrzlch pn
slušného- orgánu v otázce uspořádání služebního poměru spolkových za
městnanců Č. 16435. 
jde ,o převzetí jmčmÍ ve smyslu § 1409 .obč. zák., př~vzal-I~ }i,~ý, spolek vS~1?1l
vou, 5Jjednanou se soudně ustamovelfl'ym .Q.patro"~nJkem, ]ll1ť\nJ ro~zIPu~ten~ho 
spolku Ipodle zákona č. 201/1933 Sb. z. a fL, jako ce.lek se vsemI pravy 
a závazky na jmění tom váznoucími Č. 16435. 

Spoluvlastnictví viz heslo: man žel é a s p O' Ječ e ,fl 'S tví s t a t k ů. 
Spoluzavinění viz hesla: a u tom o bilo v Ý z á k o .o, n á hra d a š k od Y (§ 1304 

Qtbč. zák.) , sy.n.dikát.ní odpověd·nost. 
Spor advokáts.ký viz heslo: a d v o kát, smí.r. 

O přís.lušnost: zápomý SIPQ.f o příslušnost k rozhodnutí o ná'Vrhu na prohlá
šení k,onkursu Č. 16038. 

kom.petenční viz heslo ': sen á t pro ř.e š e:11 í k D m p e t e 11 ční c h k o n
f 1 i k t ů. 

směnečný vi,z hesb: 5111 ě 11 e čilé říz e 'fl', smě 'ofl k a. 
Spornost viz heS'lo: k 'n i h a op o z e 'ID k o v á (poz-námka s,v.omosti), -s tíž .ll o s t. 
Spořitelny (zák. č. 302/ Sb. z. a n.): viz též hesla: dražba (§ 184 č. 7), exe

kuce knížky vkladní, zaměstna.nci spořitelny. 
'1 mi'l1i~terst:vel11 vn.Jtra ·neschválený disciplinární řád pro úřední,ky spnřitelel: 
platí VŮČli zaměstnanci spořitelny, stal-li se součástí obsahu jeho služebfl1 
smlouvy l:. 15743. 
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ani zá~: č. 302/1?20, ani ?O'~ré ~.ra'v~ nevyžadují, aby ředitelství spořitelny 
bylo v~bec vyJ~uce~no z ka!neho nzem proti zamestnanci spořitelny Č. 15743. 
~?udy JSou oprayn~~y ~ pr,ezku?1u kárných ná'lezů proti zaměstnancům spa
ntelny po i'OTma-JmI 1 vecne strance č. 15743. 
k ?t~zce ~zá:kon~ného omezení spoJittelen co do ,nabývání nemovitostí exe
kueO! drazbou·c. 15969. 

jes! nU,tnou 'Pod?1i~l~ou uděl,ení :pH~~epu sp.oř,itel'ně, podle jejíž stanov se 
vy.za~uJe k nabyvam nemovitosti pnklepem v exekuční dražbě schválení 
~!atnI správy, aby předložIla -písemné schvá'le<ní příslušného stát dozorčího 
l,,:adu k vydražení nemovHosti; nestačí pouhé oznámení s,pořite'Iny onomu 
uradu o udělení příklepu, na něž úřad ten nereagoval č,. 15969. 
~ zákonnému omezení spořitelen v ,nabývání nemovitostí je přihlížeti z úřadu 
c. 15969. 
výk'lad smLouvy o převzetí prorvOIZU spořttej'ny jmou spořitelnou; sloučení 
(fuse) je možné i u právnický'ch osolb ,nebo utvarů jiné povahy, než jsou 
akciové -spoleóností č. 16027. 

drži:el vV'Í'fikulované spnřitelní 'knÍ'žky (vázané na hesJ,o) které nez'ná jest 
oprayne.n k vybrámÍ vkladu, dokáže-li, že jest oprávně~,ým věřitele~ po
hledav;ky z v,i,nikuIovwllé vkladní knížky Č. 16136. 

Sp,ořiteJna poštovní viz heslo: JJ o š t o v ní s p o ř i tel II a. 
Spořitelní a záloženský spolek viz hesla: s pol e č e II s t v o výr ob n í a ho s

podářské, zápůjčka. 

Spotřební společenstva viz hesl-o: sp o leč e:n s tv a v Ý r,o,b n í a h o s p o
dá ř s k á. 

Správa justiční v.iz heslo: s i rot č í pen í z e. 
manželčina jmění viz heslo: p'l a n žel é. 
obecního jmění viz heslo: 'O b e c. 

obchodního podniku viz hesla: p o z Ů s t a los t, z a m ě ,s t,fl a 'll c i. 
pozůstalosti viz heslo: op o z Íl s t a I o. st. 
společné věci viz heslo: s pol e č e'll s tví sta· t k Íl. 

vnucená: nemovitosti: l]1'a výťažolk vnútenej sprá,vy uplatňuje sa zákonnt: 
pr:dnost?~é prá,:""o zMo~né (§ 255 zák o -pnamych dalHi'ach v znení prí
l~y vyhlasky v~run; hn. c: 2,2?/1936 Sb. z. a: n.) platehnou V)'ZVOU podLl 
§ 266; ne-staCl p:uha pnhla'ska k ro,zVlrhu č. 16537. 

po~stll'pní1{, je~~~ ~rn;ál~a~Ící v~.řite'1 postoupi.l vymáhanou pohledávku, 
ma~ n~ro~ na JeJI .'PnkazanI~.z ,vyt~ž.ku vnucené správy stejně a v témže 
poradl, Ja~k? by JI bylo pnkazatl postupiteli; v takovém případě staéí, 
z.e ,P0stupmk oznámil .postup exekučnímu soudu a p'ředIožil .postupní 
llstmu Č. HJ042. 
§ .104 ex. ř.: rozsah a pořadí uspokoiovaciho práva vymáhajícího vě-
řitele při v'l1ucené správě č. 15806. . 
P?V~f1n~8! ~ dlužníka r:e'5lp .. sprá'vce konkursní podstaty dlužníkovy k vy
dam vytezku nemovltosŤi (paohtovného) vy;bramého v mezidobí od po
volellí vnucené správy do odevz.dánÍ nebo do sko.nčení odevzdání ne
movitosti vnucenému· správci Č. 15806. 
vnucený správce: by,la-11 někomu svěřena správa družstevního domu 
za ?dménll, zM~žíci v slevě n~jef!l,ného na urói"tou dohu, není vnucený 
Slpmvce uvedeneho domu opravnen smlouvu tu porušiti a žádati zvý
šení nájemného Č. 16081. 
nav.rhl-'li věřitel vnucené sprá,vy při roku k vyřízení účtu vnu-ceného 
s.pr~~ce, ab~ bylu 'vý'ffiáha:jí;ím~1 věhteH uloženo zaplacení částky za 
Z·bOZI doda;ne vnuceUemu Spora,VC1, a byl-Ii na 'odpor vymáhajícího věřitele 
popíra~~cího dŮ'vvod i v)rš,i pOhledá,:"ky, odkázán na pořad pJfáva, je po~ 
rad pravo p.ro za\.ohu 'Ů zaplaceni dotčené částky l?řípustný č.--15958._ 
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před schválením účtu vnuceného správce jest k žalobě o za'Placei1í 
částky za zboží dodané vnucenému správci pasiv1ně oprávněn vnucený 
správce Č. 15958. 
žalobě podané vnuceným správcem proti téže osobě a o týž nárok, 
jichž se tý-ká spor zahájený povinným před zavedením vnucené správy, 
překáží zahájenost rozepře; nero,zhoduje, že na jmění povinného byl 
prohlášen konkurs č. 16219. 
právní postavení vnuceného správce nemovitosti ve spolrech zahájených 
povinným již před zavede'nÍm vnucené správy č. 16219, 
proti rozhodnutí soudu druhé stolice ° výši odměny vlJ1uceného spravce 
a o tom, kterou částku smí vymáhajíCí věřitel účtov:ati ja'ko náklady za 
fina·ncování vnucené správy, ,není dalšíh.o opravného prostředku t.. 16472. 
Ik 'Vymožení nároku na oddělené uSipoikoje'l1í z ne.movi,tnsti lze vésti eX<2-
kuci též na její pLody vnucenou -s:právou nemovitO'sti č. 1'6358. 

dokud nebyly přídě.!ové nemovitosti připsány do kni'hoVlního vlastnictví, 
nelze na ně pmH -přídělej vésti exekuci jejich vnucenou spi'á\"ou, nýbrž 
jen exekuci na příděkova práva k přiděleným pozemkům (§ 331 ex. ř.), 
třehas povi·nný na:by.l pozemků od jiných příděleů kupní smlouvou 
schválenou m~nisterstvem zemědě:1ství (dříve státním pozemkovým úřa
dem)č. 16410. 
ja,k knjhoVlní věřitel, který poskytl povinnému zápujeku, tak fl Česko
sLovenský stát, který ,poskytl za lni záruku, jsou opni.vněnj k rekursu proti 
usnesení n ro:wr:hu přebytku výtěžku v&lucené správy domu č. 16591. 
anuity ze zápůjčky zaručené podl,e § 27 Č. 1 :zák o ,stavebním ruchu 
Č. 45j1922 Sb. z. a ,no je při vnucené správě domu zapravo'vati přede
vším :bud' přímo z výnosu domu, neoo z přebytků výtěžků vnucené 
správy, třebaže v,nucená správa byla vedelna k vymožení jakék'oliv Jiné 
pohledá'vlky než státem zaručen.é Č. 1-6591. 

p.i:O vady: při smInuvě 00 dílo viz heslo: smlouva o dílo (§ 1167" 
obč. zák.). 
též· postupník jest oprávněn k přij.etí .oznámení vad ze správy, které 
vZ1nrk,ly proti postupitdi před postupem č. 15763. 
podmínkou .nároku ze správy (§ 932 obč. zák.) jest vadné s p -1 fl ě II í 
úplatné smlouvy; iI1epNj.al-h kwpUtel 'dodané mu zboží jwko smluvní 
plnění, nepřísluší mu nárok ze správy (na slevu kupní ceny), nýbrž jer. 
práva vyhrazelllá v čL 355 ohch. zák., jsou-li tu Ipředpo'klady uvedeného 
předpisu Č. 15996. 

ustanovení 'o správě pro vady ,nelze užíti tam, kde nejde o vlwstnosti 
věd, nýbrž o smlouvu uzavřenou pod určitou vými,nkou Č. 16109. 
§ 928 obč. zák.: tý.ká se jen vad, které 'byly -kupiteE známy nebo po
znatelné při ,sjednáJl1í smloU'vy č. 1-6002 
zcizitel moto~Ú'vého vQzidl.a ručí :naibyvateli, jenž zCllp].atil zadrženou dal"! 
z motofOivých Vloúde,l, vázJnorl.1ICÍ na motororvém vozidle zá'lwnným zá
sta,v,ním právem již v době zcizení, ať mubyvate1 .o nedoplatku vědě!, 
či ni'koliv; pro uplatněni dotčeného 'náhradního nároku neplatí IhMa 
stanovená v § 933 o'bč. zák., nýbrž tříletá lhůta promlóecí č. 16599. 
pJ'lOlpadrnou .JhÍltu podle § 933 obč. zák. lze prodioužiti VÍlIí stran i mlčky 
pmjevenou jen tehda, by-la..tJ,j stanovena určitá lhůta, na př. lhůta ga
mn-ční .neJbo při záruce za určité 'vlastnosti dobytóete, které se maji 
projeviti v II 'I' čit é době; nejde o takovýto souhlasný i mlčky proje
vený projev vúle smluvcÍl o pmdloužení propa,dné lhůty, zaručil-Ii se 
prodat.el za to, že dobytče :netrpí .určitou nemocí, aniž byla stano,ve:na 
určitá garanční lhůta, třebas podle 'Povahy věci mlč'ky vyplývajíd 
Č. 16316. 
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čl. 347 obch. zák.: kupitel není povi.ne-n vYŤ)'kati vady hned, jakmile 
vznikne podezření o vadnosti zboží, 11)'brž teprve až nabude jistoty 
že zboží jest vadné Č. 15825. ~ 
je-U před dodáním zlboží jisto, že bude míti tytéž vady jako zboží již 
dodané, a prodatel neuzná'vaje vady, odepřel vadné a neprodejné zboží 
vzíti Zlpět, jest kupltel oprávněn zrušiti smlouvu též o zboží ještě ne
dodaném bez stanovení dodat-né lhl'lty, lze-li z chová-ni prodatele se
z·nati, že nechce vad ,napraviti (prodatcl trval na tom, aby kupj,tel ode
bml zboží stej:né vadné ~la!Stnosti) Č. 15825. 

Správce družstevního domu viz heslo: s'P o 1 e č e n S t v a s t a veb :ll í aby to\' á. 
- konkursní podstaty viz hesla: e x e 'k tl C e, k o n ,k II r s. 

manželčina majetku viz heslo: man žel é. 
vn'ucený viz hesIn: s p :r á v a v n u c e!n á 'll e 111 o v i t o s t i. 
vyrovnací viz heslo: v y r -o v n á -n í. 
zabaveného majetku r o z p u š t č ,flJ é p o I i t i c k é str a n y n e b o s P o 1-
ku viz hesla: oprávnění ke spo,ru, spolek. 

Spravení knihovního záznamu viz hesla: k:n i h a p o zem k o v á, k n i h o v n í 
z á z n a m. 

Správní úřad: akt vydaný nepříslušným úradom ako akt arbsolútne zmatnóný nie 
je pre súdy závazný č. 15983. 

- uznraly...:li spr~vní úřady nadřízené obci pravaplatně v opravném řízení o bez
dů'vod>nos'ri námitky neplatnosti podle § 5 zák. č. 76/1919 Sb. z. a H., nelze 
k ní při-hližeti ve sporoném· řízení soudním č. 16158. 

Správní výbor viz heslo: sp ol e č e'n s tv í st a tk ů. 
Stanovy spolku viz hesla: sp o I e k, z a m ě s t'll a n c i. 
Starobní pojištění vi'z hesl-o: poj i š t ě ln í s o c i á I ll' í. 
Starosta obce (nsac1ní) viz heslo: -o b e c (odpovědnost star-osty). 
Stát viz též hesla: exekuce berlní, pnjiště.nÍ pensij'ni, pořad 

práva, smlouva státní. 
stát neodpovídá za škodu způ-sobBnou usmrcením OJktivního vojína při v}'
kŮlnu voj-enské služby č. 15944. 
nemožno poradom lprárva uplatúovať proti eráru nMork na vráte.nie vecí za
bavených fi-n:an:čnou -správuu .pro podozre,nie, že boly cez colnú hrarnku pod-
11Idne preveze1né; nezáleží na tom, že dochodkové trestné rpofkrač-ova-nie bolo 
pre umretie ubvj.neiného zastavené č. 16605. 
s lesným ma}etkom bývalého král'ovstva lI'hor,ského prešly podl'a zák. č. 354/ 
10921 Sb. z. a n. na českoslovens1ký štát aj p'O'hl'adá'vky samostatných les
ných správ za odpredané drevo proti obyvatel'om maďa,j"S-kým, kt,oré boly 
splatné u tý'chto le,sných sprá,v; 'na tieto pO'hl'adávky nevzfahuje sa ani 
úmluva z 26. mája 1928, č. 55/1930 S-b. z. a n., ani pozdej-šie úmluvy, lIza
v'mné medzi českoslovens.kou republikou a král'ovstvom Maďarským, a sú 
Sipl:atné v korunách českoslove1n.s:kých podl'a kl'úča I K = 1 Kč č. 16262. 
druhý odstavec § 11 vl. na'f. č. 576/19210 Sb. z. a n. o mene na Po-dk. Rusi 
bO!I z:me;ne;ný, -pokjal' ide ,o vklady maďaflské, článlkom 1. úmluvy medzl 
československou repuhlikúu a král'ovstvom Maďarským č. 55/1930 Sb. z. 
a ·n., a to tak, že peňažité vklady z doby,pred 26. i-ehruárrom 1919 sa vy
rovnaly deari,ngom podl'a oddielu V. úmluvy, vkl'ady pochádzajúce z doby 
od 26. fehruára 1919 do 23. olktábra 1920 sa majú vyplatiť v korunách 
československých podl'a ,kl'úča, stanoveného cit. vt narL č. 16263. 
prepo-čítaniu a vy,plate vklad-ov pochádzajúcich z doby pred 23. októbro~ 
1920 podl'a § 9 Č. 1 vl. n,.,. Č. 576/1920 Sh. z. a n. v .pomere 1 K ~ 1 Kč 
nerprekáža, že č,a,sf vkladu po,chádzwjúca z doby pred 26. februámm 1919 
bola vy-rovnaná ~Iear:ingom p.o.dl'a oddielu V. úmluvy č. 55/1930 Sb. z. a n. 
a že v dosled-ku toho muse!la byť na neS'koršie vklady vyda-ná nová v'kladn;í 
knižka Č. 16263. 
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ak vklad nebol riadne pnhlásený k súpisu podl'a vl. nar. č. 110/1919 Sb. z. 
a n a dávka z majetku nebola- zaplatená, ruči Viklad za dávku z majetku 
I sumami uloženýmI po 1. marCI 1919 a žalobe :na ieh vyplatenie nemaže 
byť vyhovené Č. 16263. 
v ntázce přechodu ,pohledávky bývalého mocnMstvi Rakouskouher.sk~ho na 
českoslovens.ký stát podle zákona č. 35~/1921.y S~b. z. ~ n. ~oz-hoduJe Jen to: 
zda dlužník měl d,ne 28. října 1918 sve bydJ,l'ste na uzetnl Československe 
republiky; nerozhoduje, zda dluž·ník byl též českoslovenSlkým státním pří
slušnikem; pohledáv,ka ze zápůjč-ky, jež přešla, po~,le. řečenéh.o zák~,na ,n~ 
českoslnvenský stát, je splatná v ceskosJovenske mene (§ 6 zakona c. 187) 
1919 Sb. z. a n.) Č. 16310. 
důkazní břímě domáhá-li se klnihovní vlastník nen1O'v-itosti ,na žalovaném 
státu (finwnčn/ sprá:vě) výmazu exekučního zástavlního práva zap~ané~o pr~ 
daňové nedoplatky z důvodu, že příslušný berni ú!ad II Z,fl a I'.,. ze ,zy~stavl1~ 
právO' bylo <na nemovitO'sti zřÍze-no nep!áv~m, a ze p~o~o (pred ~cm~.?stl 
zák. č., 76/1927 Sb. 'L. a n.) ode~sal dana:::. 'ned()\pl?tk~ .lal~ v berm~ kn~zce~ 
tak na dahovém kontě, a že takE: z té pflony nepnhlasl] je k pozustalostl 
po zemřelém paphtníkovi č. 16276. 
pouhé zastawenÍ trestního řízerní pro úmrtí o?S'ou!;ené?o. podle §y 224 (~27) 
tf. z. po p!Ovolení mimořádné obnovy trestmho r}'Zen~ ve p'r-o-sp~ch Qi?zal,J: 
vaného pO' jeho smrti 'neodůvo-dňu:je nálrok na vractlm zapla-cenych nakladu 
trestníh řízení Č. 16282. 
ustanO've<ní čl. III. uvoz. zák k exek. ř. bylo předrpFsy §§ 284 a násL .zák. 
č. 76/1927 v do-slovu přHohy k vyhlášce· Č, 2-27j!1936. Sb, ,z. a 'n. ,:truše.n~o 
jen 'P'otud, pokud se týká zajiš.ťováJllí přímýc? ~d~m ~ tec~ davek a poplat~ll, 
u kterých jest se říd,iti předp.\'~y ,usta:~~o~e~1 rece~eho za;kQ,n~, nebY,l'O ,vsak 
dotčeno v té části kte,rá se tyka Za]ilsteil11 takovych pohledavek statm po
kladny, ° nichž j-~ pnkázál0'9' rozho~'~u!í a likvid,Ů!vání správ,~ím Ú~-adŮ~1; 
zajištění na služebním platě lze porvalItl Jen v mezI ch sta.~ovenych predrplsy 
zák. Č. 314j1920 ve znění zák. Č. 177/1924 Sb. z. a ~. c. 16489. 

Státní úředník: dv. dekret zo 14. ma1íca 1806 č. 758 Sb. z. s. _platí aj na SlovensKu 
Č. 15883. 

_ zvěrolékař: státni okresni zvěrolékař 'nemůže bS/ti pro své úřední jedná.ní 
hrán Je odpovědnosti před řádnými soudy č. 15883. 

Statkovl úředníci (z á k. č. 9/1914 ř. z.): pro výši nárro-ku. st~tkové!10 úředn;íka ,na 
plat po dobu nemoci podle § 12 řeč. zák r~'z!hod~]e )en z a k,o n·n a ~oba 
výpovědní (nikoli smluvená); o jeho dovo,lene platI vse-OIbec. zasady obcan-
skopráv,ní, tedy i zák. Č. 67/1925 Sb. z. a n. c. 15742. ., . 
soudním uplatněním nMoku 'Pro předčasné propuštění ve smyslu § 3~ rec. zak~ 
je též uplatnění m~roků těC'~, před}1oz'~odci 1?odle §§ 971 a da:l. c. r. s. nebo 
u m1iffiOlřád. soudu ,rozhodclCh znzenych zarkonem c. 15762. 

Status viz heslo: ro z s ud ek st a tu's ov ý. 
Stavba na cizím pozemku (§ 435 obč. zák.) vi-z t~ž h~s.ja: převod vlas~t ~ 

ni-ctví, 'pdsluše.nství (§ 252 ex. L), zaloba (~37 e;c. r.). 
_ _ kdy lze poMádati lodní garáže za stavbu ve smys.]u § 435 ob-co zák 

Č. 15949. 
Stavební družstvo viz he,slo: s p o leč e,n s t,v o st a veb TI í. 

komise vliz hesla: na byt í v I a s t TI i c t v i, s o u sed, s t a veb n í řád. 
pro Č ech y. 

povoleni viz heslo: h o ,r y: 
policie viz hes,lo: s t a v i t e 1. 
příspěvky viz heslo: s 'p o 1 e č e -ll s t v 9 S t a veb Tl í aby t o v é. 
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příspěvek pod I e z á :k. Č. 139/1926 Sb. z. a n. viz hesl·Q: e I e k t r i s a c e 
venkova. 
pod I e zák. č. 45/1922 (§ 27, odst. 1 č. 2) Sb. z. a n. viz heslo: 
s t a veb fl í r II c h. 

ruch: lze exekučně zwba'viti :nárok vlastníka <nemovitosti proti Čs. státu na 
vyplacení Č. 45/1922 Sb. z. a ,n., nevede-li se exekuce 'na reální právo 
v jeho celku, nýbrž to!,j,k,o na požadavky, které z něho ply,nou a přísluši 
vhstníku JnemoIVitost1 Č. 15957. 
na nemovitost, na kterou stát poskytl rpndporu ve způsobě státní zá
ruky a lna niž je z'a'Psán ve prospěch státu zákaz zcizení -a zavazení, 
lze vésti exekuci vnucenou dražbou jen se souh.lasem millllisterstva so
ciální péče i tehda, když bylo pro vymáhanou pohledávku vloženo 
exekuční zástavní právo se souhlasem -řečeného ministerstva Č. 1642·9. 
jednotlivé zá:k,ony o sta!vehním ,ruchu jIS'ŮIU samostatné a 'je proto posu
zovati prá'vní poměry z určilté státní záruky výhradně podle toho zákona 
o stavehnim ruchu, :p-odle něhož by ta záruka poskyt~uta Č. 16591. 
jak knihovní věřitel, který poskytl povcin:nému zápŮJčku, tak i česko
slovenský stát, který rposkyN za ,ni záruku, jsou oprávněni k rekursu 
'Proti usnesení o rozvll'hu přerbytku výtěžku vlnucené správy domu 
č. 16591. 
anuity ze zápůjóky zaručené podle § 27 Č. 1 zák. o stavebním ruchu 
Č. 45/1922 Sb. z. a n. je při vnucené správě domu zaprav,ovat1 bud' 
přímo z výnosu domu, nebo z přťibytkú výtěžků vnucené správy, tře
baže vnucená správa byla veden.a k vymožení jakékoliv jiné pohledávky 
než státem zaručenéč. ·č. 16591. 

řád pro čechy viz též hesla: náh'rada'škody, obec, soused. , 
strany zúčastněné na sprá'vním .řízení, zavedeném o žádosti za povoleni 
stav1by, mohou ollprarv.iN svá práva a nároky souk;omoprávlní, týkající 
se provedení zamýšlené stavby, dohadou a n.e,ní zavady, aby tato do
hoda neby:la pojata do protokolu ú správním jednání Č. 16019. 
oprávněný z této. dohody může H.dati, dotý-ká-H se provedená stavba 
jeho prá'v, aby hyla postavena podle dohody č. 16019. 
pro Moravu vi,z hesllo: ob e c: 
pro Slezsko víz heslo: hor y. 

záloha viz heslo: s pol e č e,n, s t v a s t a veb 11 i aby t o v á. 
živnosti viz he8Io.: r o z hod čís o u dym z d o v é. 

Stavitel viz též heslo.: f jr m a. 
starvitel (staVlbyvedoucí) provádějící nástavbu domu a stavební pOilÍif, jemuž 
by.lo svěřeno provádéní stavby (§ 52 Č. 2 stav. ř. č. 5/1889 z. z. č.), od~o
vfdaii za škodu zpCtsO'benou chodci pádem části staveh. materiálu, jest-bže 
se nepostarali o talmrvá bezpečnostní opat.feni, aby bylo zabráněno nebez
pečí z pádu části cihel, malty a pod. s lešení Č. 15900. 
odpnvěd-nost stavitelova jest osobní odpovědno-st, jež nemůže 'býti přesu
nuta na' jiné osvby ·č. 15900. 

Stížnost: rekursní soud ,není vázán návrhem sŤraJn v rekursu Č. 15908. 

ve sporném řízení: 

rekuírsní soud není vázán návrhem stran v rekursu Č. 15908. 
třeba bylo v ,rekursu na'vrženo j-en zrušení napadeného usnesení, není. zá
vady, aby byla podle povahy věci a z důvodú rekursních vysloLvena Jeho 
změna Č. 15908. 
pnkud jest formálně z.rušující mz·hodnutí rekursnílho soudu ve skutečnosti 
z-rušujícím rozhodnutím č: 16341. 
jestliže vypovídající nepodal op-raV1ný prostředek proti usnesení soudu dr~hé 
stolice, jímž byio vyhověno rekursu vy;povídaného do odmítnutí jeho námitek 
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proti výpov~di a prvému soudu uloženo další jednání a rozhodnutí ve věci 
samé, naby.lo usnesení to právní moci a nelze je již napadati aní dOlVolánfrn 
proti potvrzujícímu mzsudku odvola-cího soudu s hlediska § 502, odst. 4. 
c. ř. 5 .. ; nepřevyšova-l-li .předmět sporu 7.000 Kč, jest v takoiVém případě 
dovolání nepří,pustné Č. 16341. 

v nesporném řízení: 

- viz hesla: 11 e s por n é říz e 'll í, p o z Ů s tal o s t. 

v exekučním řízení: 

odkladný účinek (§ 524, OdlSt. 2, c. ř. s. a § 78 ex. ř.); kdo nay,r~hl, aby byl 
rekursu přiznán odkladný ú6nelk, může s plněním, jež mu ,bylo ,napadeným 
usnesením .uloženo, sečkati až do vyřízení nárvlflhu na zastavení 'Výko.uu usne
sení Č. 15926. 

jestliže byl v exekuóním usnesení omyJem uveden jako vymáhající věřitel 
'někdo jiný než pravý vymálh'ající věřitel a ji<ná vý.še vymáhané pohledávky, 
takže z něho nebylo možno sezna'h, že se týká právě p.ohle.dávky pmvého 
vymáihající.ho věřitele, je rekursní IhiHu počítati od doručení opraveného 
usnesení vymáhajídmu věřiteIi č. 16455. 

v řízení kOnkmsním: 

'proti rOZihodrnuHm a opatřením ko,nkursního komisaře, vydaným podle § 89 
konk. ř., je rekurs přípustný č. 15990. 

ve věcech poz.emkové reformy: 

viz heslo: p o zem k o v á r e for m a. 

ve věcech jazykových: 

- viz heslo: j a z y k stá t,fl. í. 
Stížnost dovolací (na dovolací soud): viz též heslo: 'P r a c o V.fl í s o II d y. 

ve sporném řízení: 

§ 528 c. ř. 5.: jde o souhlasná us,nesení, nevyho'vě~l-li odvolací soud 
odv,olání podanému pru zmatečnost (§ 477 Č. 5 c. ř. s.) R' potvrdj,I-'lli usne
se.ní pmcesního soudu, jenž IpřipustH osohní (lSIubjektiiVuí) změnu ž,alohy 
tak, aby místo. zů'Stav-itele, zemfťllého- ji'ž před podámím žalo:by, V's.tou
pila do sporu jeho 'Pozústalost Č. 15818. 

nejde o otázku l1epřIpustIllos1i pořadu práJva, n:0brž o- _o1áZlku ,l1iep-řisluš
nostI řádného soudu, o niž rozhodiuJe soud druhé stolice s kOlll.eČlnou 
platností, uplatňuje-li ,se 'V dOlVolacim reilmrsu, že .k 'l'Ozhodnutí spomé 
věci z poměru spolkoiVeho jes.t povolán roz:hodčí soud zřízený vůlí straJll 
(§ 577 c. ř. 5.) nebo rozhodčí soud spO'lkov)' podle § 599 c. ř. s. 
Č. 16086. 

opraVEný prostředek pmti rozhodnutí soudu dJruhé srorlice v otázce pří.:. 
slušnosti není ve spŮlméll11 řízení právně mOŽlný, ať ·rozhodl soud druhé 
stolice otázku tu předběžně, či konečně, ať rozhO'dl věc.ně, či odepřel 
věcné 'TOzhodmutí, ať byla otá'Zlka ta řešena z úřadu, nebo k námitce; 
výhrqda práVlní moci jest v té přIčině .bezvýznamná č. 16319. 
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'I 

v exekučním řízení: 

nepřípustnost dovolacího rekursu do usnesen.í rekursniho soudu po po
volení odkladu exekuce exekučním soudem bez jistoty na základě ex,:" 
cindační ža,joby, jímž byla uz:nána bezpředmětnost jistoty následkem 
uz,oáni nároku a ,mzhodnutO' jeln o útratách, jehož -náhrada byla uložena 
žalobci (v~lllčo'Vateli pod,le § 37 ex. ř.) Č. 15824. 

proti rozhodnutí soudu druhé stohce o výši o-dměny vnuceného spráJVce 
a o tom, kterou částku smí vymáhající ,věřitel účtO'valti jako náklady 
za fimuncování v,nucené sprá'vy, -není dalšího opravného prostředku 
Č. 16472. 

odkladný účinek (§ 524, odst. 2, c. ř. s. a § 78 ex. ř.): kdo navrhl, aby 
byl dovolacímu rekursu pNznán odkladný účinek, múže s ,plněním, jež 
mu bylo ,naJpadený-m usnesením uloženo, sečkati až do vyřízení návJ1hu 
na za'sta'vení výkonu usnesení Č. 15926. 

v řízení nesporném: 

viz hesla: 11 e s por n é říz· e -TI í, IP o z ů i5' t a ,1 .o s t. 

v řízení knihovním: 

zamítl-li knihmrní soud žádost za vklad zástav:niho práva v pořadí po
z'námky podle § 56 ,kn.ih. zák. vi'tbec a a'ekuT'sní ,soud jí vyhověl tak, že 
p.ovolil vkJad jen v pořadí běvném, není dovíolad rekurs v příčině ne
po-vo:lení vkladu v pořadí poznámky p'řípustný č. 15903. 

proti rozhodnutí 'soudu druhé stoJi.ce o p.oznámce spor,oco,sti (§ 61 knih. 
zák.) není da'Išího Dtp-ravného prostředku (§ 402, odst. 2, ex. ř. ve z,nění 
čl. 11. zák. Č. 314}1936 Sb. z. a .n.) Č. 16328. 

v nzeni konkursním: 

§ 127, odst. 2: -nepřipustnost duvoladho rekursu do rozhodnutí rekurs
ního soudu, jehož předmětem jest, z.dil má 'býti :podle § 20 vlád. uař. 
Č. 115/1931 Sb. z. a n. záldadem prn Úiprarvu zrvláštní !Odměny správce 
konkursní pOdstaty sazba úhrnných odměn A, připojená k řečenému 
vlád. nařizenj, či' zda má býti odměna upra'Vema podle § 22, odst. 2, 
uved. vlád. na:řízeni na základě jednotlivých položek, ať jde o Čís.etnou 
úpravu zvláštní odměny, aneho o usnese:ní rozhodující vůbec o této 
odměně (o tom, podle jaké základny má býti výše odměny určena) 
Č. 16057. 

v řízení vyrovnacím: 

§ 52, odst. 3, vyr. ř.: nepřípustnost samostatného dovoladho ,rekursu 
dO' rozhodnutí rekmslního soudu, jimž byJ,o vy.rovnadmu věřiteli ode
přeno hlasovací prálvo pro přihlášenou pohledávku, třebaže rekms'ní 
soud usnesení prvého sO'udu, jímž hy.Io věřiteli přizná.rno hlasovací p-rávo, 
z jiných důvodů zrušil s výhra-dou právní moci; dovolací rekurs jest od
mítnouti pro tentokráte č. 16058. 

samostatná 'áz hes,J.a: 'neslP'Ú',rné říze,ní (§ 35) stížnost v říz.ení 
vy r o- v na c í m. 

v řízení o pozemkové reformě viz heslo: p o zem k o v á r e for m a. 

! 
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v zemědělském vyrovnacím řízení viz heslo: vy r o v n á n i zem ě děl s k é. 
zrušovací pod 1 e § 46 čes. h o ,ll. Z á k. viz heslo: h o TI i t b a. 

Strana viz heslo: v Ý s I ech str a n. 
Stravné viz heslo: p'Ú d d lu ž'll í k. 
Strážní přídavek viz heslo: z a m ě s tn a,n c i ob e c n í. 
Strážníci obecní viz heslo: z a.m ě s t n a n c i o b e c ,Jl i. 
Stroj (§ 297 a) ubč. zák.) v,iz -heslo: .p ř í s I u š e 11 s tví (§ 297 a) obč. zák.). 
Střádalské částky viz heslo: s IP o leč e'/1 s t vos t řád a tel s k é. 
Střadatelské družstvo viz heslo: s p -o leč e TI s t v O' st řád a J s k é, 
Střelci viz hes'lo: 'náh,rada šk:ody (§§ 1301,1302 a 'odpovědnost při 

hOlně). 

Střelecké stanoviště vá heslo: .n áh rad a š k'o d Y (o d P o véd n 'o st při 
honé). 

Styk dětí s rodiči viz heslo: d i t ě. 
Subgaranční závazek: přešel-'li zá'varzek pHspívati okresu určitou částkou na zúro

če,ní a umoře"ní zápůJčky až do jejího úplného umo-řelní se zavázané akciorvé 
společnostil fusí na j'inou akciov.ou společnost, jest ~polečO'ost za:vázána 
k pl-néní, třebaže převza'tý po-dln~k z,rušené akciové spu.!eónusti prO'dala a že 
za o,neoll zá'Vazek TUčí i lnový nahyvatel podniku Č. 16465. 

Substituce fideikomisární: viz též hesla: d i ,1 P o v i n fl! ý, d ,r a 'ž b a (§ 209), e x e
k II C e (§ 331). 
dokud nedošlo ke kolisi při!h-lášek presumptívnkh dědicll, nelze mzhod
nouti pnřadem práv<l o- dědickém právu; o-tázlku, zda zwni;ldtl' či neza
nik,la tideikomisáwi 5'l~bstituce pw tvrze'né odmít'l1uti .dědictVÍ fideiko
misárnJm su'hsltitutem, je ř,ešiti pořadem práva 'teprve tehdy, došlo-li ke 
koHsi dědický,ch přihlášek k témuž podílu pnzů:Sta'io-Slti č. 16357. 
v 'PozůlStalostním řízení o ,návrhu na prohlášení fideiko;ffii'sM~ní substi
tuce za .neplatnou j'sou všechny 'Osoby, jichž se fdeikomisál'n.í substi
tuce týká, oprávněny k opravll1ým prostředkům proti rozhodnutí o do
tčeném návrhu -č. 16403,. 
svěřenské nástupnic-tví (fideikomisár:ní substituce) předpokládá, že zů
s:tJa;vitel sám ustano'dl svěřeOlského nástupce (substituta); neuči.ni!..Ji'Í 
ta!k, nýbrž jeln blí:že urdl kruh osob, z nkhž má býti nástupce vybráLll, 
a stanovilI jeho. ,V:lastno5ti, ponec-hav určení .nástu\pce- výroku třetí osoby 
(dědice), nedošlo ke zřízení svéře<nského nástupnictví č. 16584. 

Substituce podle zák. č. 68/1908 čes. z. z. viz heslo: exekuce (§ 331). 
Substitut zatímní 'viz heslo: 3.dvo.kát (nucené zastupování adv'o'ká

tem). . 
Súkronmý žalohca viz heslo: s y,fl d j kát 111 í od 'P o věd n o s t. 
Superaedikát VIIZ hesla: movitá věc, převod vlastnictví, žaloba 

po dle § 37 ex. ř. 
Superiegalisace, vliz heslo: IP o z ťi s t a los t (Ipmjednání). 
Suspendovaný advukát viz heslo: ad v-o-ká t (nucené zastupování advo'kátem). 
Svatehní smlouva viz heslo: s m:] o,u v a s vat e b ll' í. 
Svaz odborový viz heslo: s:p o I e :k. 
Svaz sověts,kých socialistických republik viz hesla: a u t e ,n tj c k á i -n t e r p r e-

tace, zpětná účinnost. 
Svědci viz heslo: .p o říz e n í p o sl ed·hi. 
Svedení (§ 1328 obč. zák.) viz hesI!O': il1,áhrada škody (§ 1328 'obč. zák.). 
Svěřená' věc (§ 367 obč., zák.) vi'z heslo: nabytí v,las~'Ili,ctví, o:boha-

cen í bez d ťi V'O d n é. 
Svěřenské náhradnictví nástupntctví viz heslo: s u b s t i t u c e f i d e i k o m i

s ánn í. 
Svěřenství rOdinné (zák. Č. 179/1924 Sb. z. a .o.): dědická poslou.pnost po zůstél

viteli, jenž ,nabyl podle § 3, odst. 1, zák ,o ZTUŠ. svěř. č. 179,/1924 Sb. z. 
119' 
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a n. jmění zbaveného svěřenskéh.o statku (zrušeného rodin.ného fideikomisu) 
jako přední dědic (fiduciář), omezen)' fideirkomisární substituCÍ 'Ve prospěch 
prvlll'ího čekatele Č" 16331. 
ustanovení zřizovací listiny, že mužSkým čekatelům náleží přednost před 
žen3JIDii, lle!by.to zrušeno § 106 ústaViní lisHny a nelze je pokládati za ome
zení příčící se právnímu řádu -'ll'a:sta:!érnu po 28. říjnu 1918 zrušením šlech
tictví č. 1633!. 
je-li ze zhzovací HsHny zrušeného svěřenství (rodi,nného fidei'komisu) pa
trno, že podatd přihlášky k dědictví 'Po předním dědici Inení prvým čekate
lem, který by byl ,podle zřizovací .\ilstiny pO'Vlolán v čas nápa1du k ,nástup
nictví ve ~věřenství, lest dědickou přihláškou odvolárvající se na zřizovací 
listinu odmítnouti Č. 1633'1. 
pokud tu jest první čekatel podle zřizo'Vací u,sHny o rodinném svěřenství, 
nenastává dědická posioupnost podle usta1l'o:vellÍ ohčanského záJlmna o po
sloupnosti dědické ze zákona nebo z testamentu; us-tau'OvenÍ § 1, odst 3, 
zák. o zrušelnÍ 'svě.řenství Č. 179/1924 Sb. z. a n. nemá na mysli zál!1ik tako
vých práv, ,která zákon o z,ruše:ni svě'řenstvÍ č-erkate'lům výslovně zachovává 
v platnosti, jako je právo 'prv,nÍ'ho čekatele, ustanoveného zřizorvRcí rHstinou 
č. 1633!. 

Svolání pozůsta1ostnich věřitelů viz heslo: děd i c. 
Svoleni soudu k výpovědi viz heslo: och ,r a·n a ,n á j e.m c ů. 

stát. pozemkového úřadu (Inyní ministerstva zemědě.J.ství) ví'z hesla: p 0-

zemková reforma, zajištění púdy. 
Svršky viz heslo: e x e k II C e. 
Syndikátní odpovědnost (zák. č. 112/1872 ř. z.): my!'lnosť súdneho fozhodnutia 

nemóže byť saJma o sebe zákIadom n.árr'Ůiku podl'a reč. zák. Č. 15872. 
p.roti syndrikátnimu nároku [ze n.amítati 'spoluzavinění p'Ošlkozeného Č. 1'6051. 
jest spOrluzavi'nělllím, zanedbal-li 'O'rgwn pO-škozeného peněŽlnfho ústa'Vu 
(okresní záloŽiny hospodářské) '~woji p'0',vim1Ost, uloženou mu stanovami, 
zkoumati·, zda jsou do pozemkoiVýreh knih řádně vložena 'práva zástavní pro 
poskytnuté zápújč'ky Č. 16051. 
S.llkJromný ž,rulobca má eyndiikátny n~mk 'na náhmdJu útrat, vz,niklých mu 
v trestlITom pokračovaní, ak toto bolo prre rpremlč'Rlnie, n:asta1lé ltknav·os-ťou 
s,údu, skončené osJ.o'bodzujúdm mzsudlka:m č. 16150. 
stát neodpovídá za škodu zpúsobe-norU notář-em, který sice jednal v pozťt
sta:lostním řízení jako soudni komisař, 'aJvšaJk pozůstalostní věci, jež :zprone
věHI, převzal podle zvláštní úmluvy s dědicem 'jalko správcem IpozůstaIo-s.ti 
č. 16177. 
l1iStO'v:nÍ hrubě poruši,! svou úřední povinnost, přehlédl-li pňi lustrování 
k:nihoVlní žádosti IkJn~h:ovní poznámku 'vyv;lastňovadhn řízení č. 16470. 
k saJmostatné p'Ů'sobn!Ůsti soudní lkaJnceláJře nenáleží přijmouti do Iprr,otokolu 
prohlášení předražitel'ovol podle §§ 195 a 196 ex. ř. Č. 16471. 
soudní :kancelářský aSisten,t, který odmfN přijmouti penÍ1ze určené ,na pře
dražek, nespdvně poučil osobu ,nabízejí-cí předražek a sepsal s ní zápi's, !ne

) jednal ve :výkonu své Ú ř e' d lIT í. půsiobnosti jemu přidělené inebo svěřené 
č. 1647!. 
jde O: přestoupené úřední půsohnosti :při vykouárvání úřední :púsohnosti, jestliže 
přednosta okre-sn~ho soudu odkázal toho, kdo chtěl g,1.ož.iti 'na' soudě pře
draže-k, na ka;ncelářského asistenta, místo aby sá'm vyko'nal soudcovSl~ý 
úk'Ůin Jemu ,náležející (dáti sepsati prhlášení podle § 195, odst. 2, ex. r.) 
č. 1647!. 
,nelze-:Ji předem vyloučiti spoluV'inu poruóní-ka nebo ji;né třetí Qls:oby na škodě 
vzniklé z vedení ,pnr:učensnví ne:b'Ů ohstarávwní pomčellllcových zálle'žitostí, 
musí se poškozený nezleťilec' domáhati ,náhmdy škody nej,prve ma 'P'oruční~ 
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ko,ví rnebo na tom komu lze př.ičítati zavinění, a teprve kdyby náhrady na 
uvedených osobá~h nedosáhl, mohl by se jí podle okolností jednotlivého 
připadu domáha'ti podle § 1 zák. č .. 112/1872 ř. z. na provinilém soudcov
ském úředníku a -na státě ja;ko ľuk'Ůjmím a plátci Č. 16494. 

šek: přij,etí šeku dobrovolně odevzdaného pyovinným vý:~O'nnému nrg~n?, d~5ta
vÍ'všímu se 'k provedení exekuce na swsky, povole-ne podle exekuomho tttulu 
l'nějícího 'na peněžitou pohledálVku, není přijetím Iplatů ve smyslu § 25, 
odst. 2, ex. ř. Č. 16417. 

šekový úřad poštovní viz hesla: pošt nv'n í srp o ř i t e I-n a, žalo b a p'D dle 
§ 37 ex. ř. 

šikána viz heslo: 11' á hra d a š·k o d y (§ 1295, odst. 2, ohč. zák). 
škoda v.iz hesla: hory, náha-ada škody, pojištění smlllv'ní. 
škola z pohodlí viz heslo o b e c: 
šlechtictví viz heslo s věř e n s tv í rod in,u é. 
šofér viz hesla: automobil'Ůvý zákon, náhrada škody (§ 1315), 

s'P o leč e n.g t v 'D výr o b <ll í a h o s. p r, d á ř s k é. 
šp-editér viz hesla: pojištění smluv'ni (dopravní), zasilatel. 
štěrkáma viz heslo: ex e k u c e (§ 252 ex. ř.). 
švagr-ovství: předpis § 51, odst. 1, vyr. ř. nerozš,iřuje pojem švagrovsrtví vytčený 

v § 40 oibč. zak. č. 16326. 
úmrtí jednoho z m3Jnže.Jů Inemá vzápětí zá'nťk švagrovského. poměru mezi 
po.zi'l'stalým manželem a příbuznými' zemřelého manžela Č. 16326. 

Tanečnice v.iz hesla: k'ľ Y c i j m é n o. 
Tangenta viz heslo: dar. 
Testament viz hesla: p·a říz e ní p o s I ed n í, p o z ůstal os t. 
Těžařstvo viz h:es.Jo: 11 o. r y. 
Titu1~xekuční viz heslo: exeikuce (§§ 1, 79 a další ex. ř.). 

Totožnost rozepře sporného předmětu viz heslo: r o' z e 'p ř e r o z s () u z ,e n á a 
z ahá je,n. á. 

Tradice viz hesla: ,nabytí vlast'nictví, pi'evod vlastnictví. 
Traktor viz heslo: automo,bilový záko,n (§ 5). 
Trestní oznámení viz hesl.o: .n á hra d a š k o d Y (odpolvědil1'Ůst zaměstnavatele). 
Trestný čin viz heslo: ro;zsudek trestní (§ 268 c. ř .. ,s.). 
Trestní řízení viz též ,hes'lo: automobi1·ový záko-n (§ 6), symdikátní 

odpovědnost. 
důchodkové viz heslo: po. řad p 'r á v a. 
pouhé zastaveni trestního hzení 'Pro úmrtí odsouze,ného podle § 224' 
(52:'7) tr. z. ,po povoIení mimořádné obn.o:vy trestníiho řízení ve prospěch 
obžalovaného po jeho smrti neodúvodňllje nárok ,na vráceni zaplace
:n)"'ch náLkladů trestního ří'zerní Č. 16282. 

Trhová smlouva -viz he;slo: s m I .o u vak ll.p n í. 
Třetí osoba viz h~,sJo: sml'Ůuva ve 'pros'pěch třetích. 
Třídní loterie viz heslo: los y. 
Tuzemské jmění v,i-z hersa:a: k,o uk u r s, p o z Ů s t a los t. 
Typové osvědčení viz heslo: smlouva kupní (čl. 355 obch. zák). 

účastník nesp-orného řízení viz heslo: nes por n é říz e n í (§§ 6, 37 zák Č. lOQj 
1901 Sb. z. a 'n.). 

Učedník viz heslo: ex e k II C e (§ 341 ex. ř.). 
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Učitel v,jz hesla: náhrada škod (§ 13 v, v 

isra-elitského n'bo v ty' - Y 09 ,obc. zak.), por a d p r á v a, 
"v, a zens 1 VIZ heslo: ob e C ,fl á b o ž e fl s k á ž j d o v s k .1. 

Uctnek odkladný viz heslo: stížnost v exekuc'nl'm" , 
Uděl' v'kl " flzelfll 
" ent,pfl e~u viz heslo: dražba v,nu'ce:ná nemovitost-i '? v 

~olove ~rovtse viz heslo: pojištění ,pens,ij-ní. (§ _37 ex. L). 
Uchova VIZ heslo: poj i š t ě fl í s m ! 11 V fl í 

úlevy Z,:",ědě1ců (·vlád. nú, ,č, 250/1935, Č, 76/1936 Sb, z. a n ) 
de 1 C l,v V Y 'f ? v n a n I zem ě d ě:1 s k é. . viz hesla: zem é-

~e~~n:~~:~:Ch (vlád. mař. č. 251/1935 Sb. z. a n.) viz heslo: neza

UloŽeni listiny vi~ heslo: pře vod v I a'8 t fl i c tví. 
• - u soudu VIZ heslo: s'l až e ill i u s o 11 d u. 

uml~va, viz heslo: smlouva státní (mezi,ná.rodní) stát. 
Umore~l~ amortizácia .biankozmenky deje sa podl'a ustanov~ní záJk 
, " z, a ll, a me pod!'a §§ 73 a násl. zmenk zák. Č, 16268 ' Č. 250/1934 

l!'Padce (upadek) viz heslo: k o II 'k u r s. . 
Uprava československé měny viz heslo: mě ,II a. 

paCh!~:~éhO y.p~ ze_mědělských pachtech: zemědělským pachtem ve sm sll1 

bez ,~~n~~'d~is~f~hl'~;~e~~'o z·ca,bn·7IOe~1'Í ~ouhý pacht budovy a zaříiení 
vozu v d vI' ,ll, re, 'aze y slo o budovu potřebnou k pru-
t ' zemey e 'Stvl !l k vyhradnému zpracování jeho v}'mbkú l'ako :e 
,omu .na 'pro u mlyna č. 15953. ' J 

ltSPbTava pachtovlného při zemědélských pachtech (vl nař č 164/19')3 
~ '. z. a 'fl:. č. 15989. . .. . 

vIiv v.lád n.ř Č 137/1934 Sb ' ml' n k', . . ;. ';, , . z. a n. o upravě obchodu s obilím 
č. ~5~8~~1 vy,wbky a ,některými krmivy na ,výpočet pachtoVlné'h~ 

cenou 'Ve smyslu 2 vlád. nař. č. 164/1933 S'b z a ' . t " lze p dl bY' 'h v . . . ·n. Jes cena o lllZ 
'do:Sáhon~ eČ.o1x~~~~e o behu věci .předpokládati, že jí pachtýř z~ obílí 

placení pohle~ávek zeJ?1ědělců, nezaměstnaných viz hesla: zem ě děl c í, 
nezamestnanl. 

závaz~ů v rakous~ouherských korunách (úmluva č. 601'1'926 Sb 
. VlZ hesla: porad prárva, smlouva státní, ,stát. '. z. a n.) 

úraz v~zm7~ls~al:1t~~'~'~oOvbllový zák'on, náhrada .škody, pojištění 
Úrazové -pojištěni abonentní viz h.j ,: . v t' , 

"'t' 'd'l' , . ' es. O: 'P'OJIS enl smluvní proti ú-razům 
- pOjtsefl1 entcke Vl'Z heslo: pojištěn.í úrazov"é ,de '1 ď'k' ' 

Uritžli:v' v' Ji ., ln 1 c e . 
• v e. Y,fO y VIZ heslo: advokátní konc-i,pient. 
Urcovac1 n~~'~ mezitínmi:, ~roti zažal'ované :peněžité ,pohledávce lze uplatrlovati 

vzaJ~r~n~~ po~le~av.ku, ,která se zažalovélIuou pohledávkou vnitfně ne
SOUyISl, Jen namltkou kompensace, flIiko'li mezitímn~m ná'vrhem určo 
vaClm· č. 162D7. . ' -

t::'0'st~p o-~volacíhov soudu a stran, rozhodl-li soud prvé stolice o mezi-
t111UIlil1 navrhu urc-G'vaCÍ-m (§§ 236 259 c ř s) k+ " , 

v věc ně uprav.il .č. 16531. ' "., .ery sam nepravem 
zaloba viz heslo: ž a lob a u r Č D v a C Í. 

úrokov~ sazby (v-Iád. nař. č. 59/1933 a vlád. nař. č. 238/1935 Sb z ' .. 
~ro.~y v z~veden~. řečenou v~hlá~k?,.uy pla!í časteČlná ÚrowOlVá· S.I~'V~, n~~dnfl~~ 
č. ~l~;~~~em pn poskytnuti zapujcky Jako- náhrada za trpění služebnosti 

kampeličky (raifieisenky) ve smyslu § 8 Č 3 vlád vyhl č "9/1933 1 'd 
nař č ?38/1935 Sb ' ' . ",' " " o a va, . . ~ . z. a n. JSOU uverm spolecenstva s neomezeným ruče-
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ním členů, jestliže a) jejich působnost jest omezena na mensl obvod (na 
jednu 'nebo více sousedních, ve stanovách vyrjmenovan~'ch místních obcí), 
b) závodní podíl nečirní nyní více než 500 Kč (dříve do 31. prosince 1935 
50 Kč), c) závodní podíly se nezúl'Očí vŮ1bec alnebo se neúročí výše než 
úsporné vklady, d) přebytky se přidělují rese·rvnÍmu fondu (spolkové jistině), 
na kterém členům ,nenáleží ,podíl, e) poskytováni zápůjček jest omezeno na 
vlastní člerny a úrokové sazby zápůjček, počítaje v to vedlejší poplatky (re
žij,ní příspčvky a pod.), činí nejvýš o lYi% vice ,než úroková saz,ba úspor
ných vkladů Č. 16413, 
za dlouhodObou zápůj-čku (úvěr) ve .smyslu § 4, odst. 2, vlád. nař. č. 238/ 
1935 Sb. z. a n. jest pů'kládati každou zápůj,čku (anuitní i jinou), jež byla 
uzavřeJna hud' na dobu alespoň 10 let, <line-bo ,lze-Ii z hospodářského důvodu, 
pro který ji d-lužnfik uzavřel, nelb z ji,ných skutečností s'ouditi, že jde o· zá
půjčku dlouhodobou; výminka předčasné výpovědi nezbavuje dlouhodobou 
zápůJčku po'vahy dlouhodobosti č. 16413. 
zvýšení saiby o Y2% jest dovoleno u všech ústavů lidového 'peněžnictví, 
pO:kud jsou nuceny užívati peněz vypů:j,če'ných od peněžJlIích ústavů aspoň 
v míře 25% vkladů u ,nirch uložených č. 16413. 

Úroky v-iz hesla: advokát (od.mělfla), dražba vnucená (§ 216, pasl. 
odst.), manželé, úrokové sazby, zápůjčka, zástavní 
p r á v o. 

ú'řední záznam,v,iz heslo: zmatelčn;ost (§ 477 Č. 4 c. ř. s.). 
úředník obecru smluvní viz hesla: poj i š t ě n í :p e n s j j n· í, IP o řad p r á v a, 

zaměstln-a·nci obecní. 
- statkový viz heslo: s ta tkorv í ú ře dn í c L 
- "státní" železniční viz heslo: z a m ě'S t n a '11 c i stá toU í, žel e z nič fl í. 

Usedlost střední velikosti- (zák. č. 68/1908 čes. z. z.): viz též heslo: ex e k u c e 
(§ 331 ex, ř,), 
,nelze vésti exekuci na ,čBka:teJ.Siké právo, poznamenané v pozemkOVé knize 
podle dohody dědiců .při projednání pozůsta.losti (zák. č. 68/1908 čes. z. z.), 
a to an,j tehda, hyl-Ii povinný odsouzen zaplatiti vymáhajícímu věřiteli za
žalovanou 'pohledá'v'ku poá exekuci ,na dotčené čekatelské právo č. 16284. 
třebaže bylo právo zástarvní .na .nemovitosti, na níž je poznamenána sub
stituce podle zákona ,č. 68/1908 'Z. z. čes., vloženo podle dlužlních, úpisú, 
opatřených schvalovací doložkou na-dporučenského soudu stran nezL sLtb
stituta, 'bez omezení, lze vésti exekuci vnu-cenou dr,a1bou této nemovitosti 
jen, zní-Ji exekuční titul nejen p.roti fidudáři, :nýbrž d proti suhstitutu Č. 16054. 
rozhodl-li pozůstalost-ní soud k ná:vrhu o'Právněných účasmíků prav'aplatně, 
že se posloupnost podle zák. č. 68/1908 z. z. ,čes. nevztahuje na určité po
zemky, byla tím otázka, že ty-tO' p'Ozemky nejsou 'součástí rolnického statku, 
rozřešena s ko,neónou pIarností a dorvo'lad soud nemůže otázku tu znova 
přezkoumávatj. Č. 16074. 
není zmatečností, pOiVěři1-li pozt1stalosrní soud notáře iak,o soudního komi
saře pr-ouednámím pozůstalosti podile zákona č. 68/1908 čes. z. z., jsou-li 
všicruni účastníci siVéprávní Č,. 16074. 
nejde o nezáko>nnost (§ 46, O'dst. 2, nesp. říz.), byla-li stanovena přejímací 
cena mimického statku dohlOdou svéprávuý,ch účastníků; v takovém případě 
není potřebí schválení takto určené hodnoty po,zůstalostnim soudem Č, 16074. 
ohsa.huje-li platná závěť Ulsta1norvení, jež jsou v 'fOIZpOfill s p-ředpisy zák. 
č. 68/1908 čes .. z. z., nelze jeho předpisů Užíti č. 162'33. 
zÍ1stav1td může uložiti osobě, které má usedlost p.řipadnouti, aby do pozů
sta'losti V1platila u.rčité čá'stky Č. 16233 .. 
i když }sou tu co do výměry usedlosti a výše j-ejího č-istého katastráLního 
v~ril1·0SU pře'<1pok,lady § 1 uved. zák., je pro posouzení, zda jest pozů~taJ.ost 
projednati podle řečeného zákona, důl-ežité i to', že. by přejímatel po případě 
neobstál pro- stav usedlosti vyžadující ,nákladných inv,estic, Č. 16555. 
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rOdčí ~.ásadou pro určení hodnoty statku je přiměřený ohled na přejírnate
ť)v~ ::ajmy ~~k'v aby mohl dohře obstáti, aniž je při tom soud vázán odhadem 

zna cu a ~Ytad.re:nI.1}l ,o~ce neho Jiných účasnníků č. 16555. 
usta!JOiVeHl, ze prejlmaCl cena musí býti menší než 70násobek da'ně ezem
k?ve .. 60násobek daně činžovní (§§ 12 odst. 2 17 zák Č 5?/1889 P 'I III 
,;mk" c. ~?/~8~1, vÝlr~: .I?in. tim. č. 18/1884 a § 13 zák č,' ri/ľ882 ř. 'Z~)· ne~ 
Platl" urcIi~h snud pre]lmaCl cenu ,-po vykonaném Ddhadu č 1655-
u~ta:~oven! § 13, odst. 2! zák Č. 68/1908 čes. z. z. se týká 'jen V}~p-očtu po-

Uspok ":Iuneh.o dl}U a '~eomezuJe soud při urče1nÍ prej~mací ceny usedlosti č 16555 
OjOV~CI pravo VIZ 'heslo: správa v,nuce:ná -nemovitosti .(§ 104 
ex, r.). 

t?Srom,é v~.?-~y ,?'Z heslo: spoJ.ečenstva stavební a bytová 
Usav p~?ez~ ,Vlz 'hes!a~ hanka, knížky vkladní, peněžní· ústav, 

prlrocl, spolece.nstv.Q vý'robnd a h,ospo'dář,ské spoř.i-
. telny, vyrovnání (§ 13). ' 

ustavy pťíplatkové ,viz heslo: poj i š t ě II í pen s-i j iI1 Í (§ 119). 
Ustouperu od smlouvy (§§ 918 a další, 1052 obč. zák. a čt 355 O'bch zák.) viz 

• v h,esla:.,S,m,louv~, a,s~louva IkupnÍ. . 
ust~.edn .. pOJ1St~vna sOclálm Vl'Z heslo: poj i š t ě 'u Í s o c ,i á j 'fl. í. 
UfY ?~elek VIZ heslo: ná,hrada škody (§§ 1324, 1325 obč. zák.). 
U aty. ,l~~raty sporu QI UZ~}!I~1 .QItcOVS,tVl !1 plia!cení výžiVlJ1:ého jsou p'řfslušťJnstvím 

vyzlvneho a lze se tez JICh doma:hatl žaLobou podle § 2 vy,živ zák č 4/1931 
Sb. z. a n.č. 1m52. . .. , 

jde vlastně ? }Ítratový výrok, k~yž rekursní soud po pov,oleni odkladu exe
kuce,~ e,x~u~n:)'m .. soudem, bez j1'stoty ,n~ z~kladě excindační žaloby oznal 
bezp're~m~tnost.l!stoty tnasledikem U'znam nafO!ku a rozhodl ien () útratách 
u~OZI'V Je zal?hCl },alov'anému podle § 37 ex. ř. a je Op'fa'Vlný .prostředek lP:foti 
nlemu vyloucen c. 15824. 
útraty sP.olnl, 00 kto!ých :bul ~čin~ný súdcov.5lký v~r.rok teprve po započatí 
VY!OV'l:,acleho Ipokracovama, me su do,tknuté vyrovnaJfl.hu Č. 15877 
n:.e10 ... tjl d~v?l~nÍ 'Vrtýka1f.c!v~;mate'Ďn'QIst úspěoh a nevyřídil-Jí dov~lad soud 
ve~, ko~~'c~'E> .Jest ut.mty ~n:~ZS1C~. stolic vzájemně z'fušití, kdežto útraty dovo
la~lho' nzem Jes1 vyhr,adl.tl da,lsr~;u ,rozhodnutí ve věd samé č. 15939. 
vyko~at~l,fl1~~t t;s~',esťJru 'QI porv:o,lem' e:xekuce' nezávisí v utrato,vém výnJkll na 

y ~orucem pnslllsneho usnesem poviil1nému Č. 16380. 
Uvázen~ volné soudu viz hes.Ia: d ů k' a z v ~r s.1 ech str a n 
l!v~den! v omyl viz heslo: G myl. '. . 
Uver VIZ heslo: zápůjčka. 
úVěrní společenstvo viz hesla: spo'lečenstvo vý'ro'b.ní a hospodář: 

s~é, zápůJčka. 
Uznání: rozsudek pro uznání viz tamže. 

dluhu: uznání dluhu a slib zaplacení -lze p-odle okO'mostí posuzovati i za 
vzdání se ·námiťky pmmlčenÍ Č. 15791. 
třeh~s ~hla'V.ní dI!uŽln~k uz:nal po' uplymltí promtčecí IhMy SiVůj dluh může 
.~~k1oJ~J5.POkUd I on sám tak neučinil, 'namítati věřiteli ,promlčení pOhr'edáv,ky 

'Pos~oupe?'ý dlužník nem opcr-áJvněn účinně nailliltaŤ! protI postupníkovl 1)0 
olzn~menem :po~tu'Pu k započtení svoji vzájemnou pohledávku, vZlniklou mu 
prorti postupiteli pO' postupu ě. 15864. 
otc?Vství ~i:z též hes'lo: o ~ e c. II e ID anž e II s k ý. 
muz, ktery uznal otcovstvi k nemanželskému dítěti nemůže se domáhati 
urč~n,í, že ,není InemanžeLským otcem, nýbrž jedině ,n~účinlflostí (neplatností) 
projevu o uznání otcovSlt,vi Č. 15962. 

Vady z~oží vi! hes~,o: správa pro va'dy. 
Valutove dolozky VIZ heslo: m ě lil a. 
Vázanost soudu: trestním 'rozsud,kem (§ 268 c' ) . h I . r. s. VIZ eS'o: rozsu

dek trestn.í. 
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vázanost soudú disciplin. nálezy vydanými proti defjnitivním obeoním za
městnancům po h 111 o t II é stránce č. 15774. 
opráv'nění soudu k přezkumu kárných nálezů pwti zaměstnancům spořitelny 
po formální i věc n é stránce t. 15743. 
otázku, či bol zamestnanec k zamestnavateJ'ovi v služethnom pomere, Ipod
liehajúcom penzijnému poisteniu, rieší súd v spore o náhradu škody, vznik
lej z tporušenia prihlaiSovacej povinnosti, samostatne atko- otázku :prejudi
c.iálnu, ak o nej ešte nebolo :rozho'dnuté pmvoplatným výmer.am nositeJ'a 
poistenia; 'nie je vša'k vY'Lúčené, aby sa strany 'Obrátily o rozhodnutie o tom, 
či zamestnanec podliehal penz,jjnému poisteniu, na nositel~a pOIistenia, aj keď 
už poistný prípad nalsta!; keď sa tak stalo, je pravoplatné rozhodnutie ,no
sitel'a poistenia -o tom, či zamestnanec podHeh3J1 .pe!nzij11ému p-oisteniu alebo 
nie, pre strany aj pre sú:d závazné č. 16246. 
r o z hod TI' U tím v j in é m s op o: r u: pmvoplatný zamítající ,mz-sudek, vy
daný ve sporu mezi obcí a státní-m pozemkovým úřadem, jímž ·se dotčený 
úřad domáha:1 dodržení dohody o směně, neváže ve spo:r:u mezi obcí a čle
nem obce, v němž se obec dnmá,há uznán.í vlastnti:ctví k směněnému po
zemku, naby,I-li člen ten obecního pozemku jliž před prvým sporem Č. 16158. 
vHv zamítajícího ,rozsud.ku, vy,danéhn o žalobě postupníka proti pO'stoupe
nému dlužníku, ,na spor ~po'"Stupníka pr,oti postupiteli z důvodu sprá'vy 
č. 162:16. 
při,z,nává-Ii českos,loveJflský stát vykonatelnost c.izozeill1ským nálezům, jsou 
tuzemské soudy vázwny 'f.Ozsudky cizozeni-ského soudu, ať jde o rozsudeJk 
vyhovující žalobě, či o roz,sudek žalobu zamítající Č, 16216. 
r o z h o- d.fl, tl tím spr á vrní h o ú řad ll: siÚdy sú Dlpľávnené preskúrnať 
ná,lezy administratívnych úradov op O' fD rmá.Jn ej 'stránlke, na.im~ či ich 
úrad vydal v medziach svojej pravomoci č,. 1'5983. 
u:ma'ly-H správ:ní úřady nadřízené obci pravQlpl'atně V opravném řízení o tbez
důvodlnosti námitky neplatnosti podle § 5 zák. č. 76/1919 Sb. z. a ,n., .nelze 
k ní .přihlížeti ve sporném řízen1 soudním Č. 16158. 
rozhodnutím roz!hndčího soudu: sOlUd není vázán -nálezem 
rozhodčího soudu úrazové I}loj.išťovony dě,i:nkké v otáiuc, do jaké míry jest 
snížena vý'dě,lečná schopnost lpoškozeného č. 16043. 

Vdova viz též heslo: p'ojiště'ní pensijní, zaměstnanci že1lezniční: 
Vdova pozůstalá: § 56, odst. 4, žiVln. ř. O' :právu zŮtstarvite:lO'vy vdovy provlQzo'Vat~ 

dále ž-ivnoS't po zemřellém manželovi lna jeho živnostenský list ne·bo konceSI 
neomezuje zůstavitel:e v jeho .právu nakládati se živ,nostell'ským ipodnikem 
na. případ smrti ,a nehrání, aby tehda, 'PO'řídill~H zůstavitel o onom podnIku, 
byl podnik ten pojat do pozůstalostnáho soupisu v obeoné hodno,tě, kterou 
spoluurčují též poměry p'Odnrilku, jako jméno závodu, jeho pO'věst, okruh zá-
kwnictva a pod. Č. 16371. ' 

Vedení elektrické viz heslo: e.j e k t r j c Ik Ý pod;n i k, e I e k t r i s a c e v e 00-

'ko,va. 
Vedlejší úllÚnvy viz hes.]o: s mlo li 'V a ,k 'll P \n í. 

- závazky vi,z hesla: dražba vnuce-n~ nemovit.osti (§ 216, posl. 
odst.) , z á s t a v n í p ,r á vo. 

Versio in rem (§ 1041 obč. zák.) viz heslO': IP r o m ,i Č' en i. 
Veřejná cesta viz heslo: žaloba záqJltrčí (§ 523 obč. zák.). 

_ obchodní společnost viz heslo: sp o 1 e č.n o s t ve lř e j iJl á ob c 11.0 drn í. 
Věc hmotná viz heslo: s 'P 0·1 e č e .n s t v o 'v Ý d ě 0\ k o v é a 11 -o s pod á ř s k é. 

- zastupitelná viz heslo: a k c i e. , , . . 
- rozsouzená, zahájená viz hesla, roz ep ře rozso u z e II a l zah aj en a. 

Veřejné knihy viz hesla: k'n.iha pozemková, rei-střík ,ob,chodní. y 

- orgány viz heslo: dražba vnucená nemovitosU (§ 172 ex. r.~. 
dá'vky viz hesla: dra: ž b a v n u c e tU á II e m o v i t ° s t i, z á k a z z a t 1-

žení. 
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Věci nepatrné viz heslo: II e pat r II é věc i. 
- feriální viz heslo: p ráz d ,o i <ll. Y S o u dní. 

Věno: lze je zří-diti i jako hy'potekární bezúročnou pohledávku splatnou po smrti 
osoby věnem povinné Č. 15732. 

Vindikace viz heslO': ž a lob a v,1 a s t.n i c k á (§ 366 obč. zák.). 
Vinkulace viz heslo: knížky vk'ladni. 
Vklad stavební viz heslo: s pol e č e II s t v a s t a veb II í aby t o v á. 

- knihovní nájemního práva viz hes'lo: s m I o II v a II á j e m II í. 
- společenský viz heslO': s pol e Č [ll o s t ti c h á. 
-- na vkladní knížku viz heslo: dar. 

Vkladní knížka viz heslo: k II í ž k y v k·J a dní. 
Vlastnická hypoteka viz heslo:.zástavní právo (§ 469 a) obč. zák.). 

- žaloba viz heslo: žaloha vlastni'cká (§ 366 OIbč. zák.). 
Vlastnictvi viz hesla: nabytí jeho, .přev-o·ď jeho, so'usedské právo, 

společenství statkú, žaloba vlastn.ická, zápurčí. 
Vloupání viz heslo: ,p o j i š t ční s m lu v n í. 
Vnesené svršky vi'Z hesla: s m 1.0 II van á je m ní, s c h.o v a c í (§ 970 ohč. zák.) 

a zákonné právo zá,stav'ní (§ 1101 obč. zák.). 
Vnucená ru-ažba vliz heslo: dr,ažha: v nu cen á ,n em'ov i t o s ti. 

- správa viz heslo: s IP r á v a v n: u cen á'. 
Vnucené zřízení práva zástavního v·j,z he's,lo: z á s t a v n í p r á v o V '11 U cen é. 
Voda viz hes,la: rybol'o·v, vodní zákoll1i. 
Vodičský list viz heslo: pojiště.ní smluVllÍ (odpovědnostní). 
Vodné viz heslo: dražba vnuce'ná (§ 216 č. 2 ex. ř.). 
Vodní dilo vi'z 'heslo: dražba vnucen.á !nemovdosti (§ 156 ex. ř.). 
Vodní družstva viz heslo: dražba v·nuce,ná 'nemovitosti (§ 216 č. 2 

ex. ř.). 

Vodní zákon: ani předpIsy vndního zákona č. 71/1870 čes. z. z., ani ji,ných zá
Iwnú (zák. č. 58/1885 ř. z. a zák. č. 250/1852 ř. z.) neukládají držitelům 
pobřežních pozemků pov1nnost, aby trpěli s o u k r o mým os'o,bám volnou 
chliz·i po břehu svých .pozemků 'DTO' soukromé účely a a'by se zcifŽeli jakých
koli op.atření znemo'Žňujících ·řečeným osd)ám vstup na pobřežní pozemek 
č. 16433. 

Vojenská shlŽba viz heslo.: stá t. 
Vojín aktivnj vÍ'Z ;hes.Jo: op o: řad IP 'r á va, stá t. 
Volba viz heslo: z á v d a vek. 
Volné uvc'::ženÍ (hodnocení)" soudu v:iz 'hesla: d o vol án í (§ 503 č. 2 c. ř. s.), 

d Ú k a z, v Ý ,s I e c:h str a 'll. 
Vpočtení do dědického podílu viz heslo: díl P o v i 'll n S". 
Vrátný viiz hes'lo: s m ,Inu va s c h o v a c í (§ 970 obč. zák.). 
Vrchní osvětlovač divadla v.iz hes-In: p ,o j i š, t ě n Í IP e 10 s i j n í. 
Vrchní rozhodce viz heslo: r'Ů z h o cL čís o II d. 
Všeobecný pensijní ústav: drvo'L dekr. č. 291/1838 Sb. z. s. ,neplatí pro exekuci 

zabavením ,obyčejných pohledávek za všeobec.n)rm pensijnim ústavem 
(§ 77 zák. č. 26/1929 Sb. z. a 'll.) č. 16586. 
v Bratislavě viz hes,la: p 00 j ni t ě 'll í pen s i j n Í, p r á v nic k á 
o s ob a. 

Vůdčí liBt viz he'sl.a: p·o j oj š t ě n í s m I II v n í (odpovědnostní). 
Vůle poslední viz hes,lo: po říz en í p os I e dn-í. 
Vzájemnost viz heslo p,oz ů s t all,o s t (projedná,ní). 
Vybavovací žaloba viz·heslo: ža,lo·ba podle § 37 ex. ř. 
Výbory závodní viz heslo: z á vod n í v Ý ob o r y. 
Vybrání pohledávky viz heslo: při k á z á n í p n hle dá v k y k v y b rán í. 
Vyclení zboží viz heslo: s m I o II vak II p n í čl. 344, 345 ob c h. zák. 
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Výčepnická živnost viz hesla: ex e k u c e (§ 331 ex. ř.), ž i v II o s t h o s ti .[1-

sk á. 
Vydavatel časopisu viz heslo: s o LI těž 'll e k a I á. 
Vydavatel deníku v,iz heslo: ·náhrada škody podle § 1330 ob-č. zák 
Výdělková daň viz heslo·: dra ž b a v;n II cen á 'll e m 'o v j t o s ti (§ 2,16 č. 2 

ex. ř.). 

Vydražitel viz hesla: dražba, exekuce, nabytí vlast.nictví, spoři
t e lny. 

Vydržení: nebyl-Ii vydražitel bezelstný, jsou třetí osoby, které na1byly vydržením 
práva služebnosti .na vydražené nemovitosti, opráviuěny se domáhati slu
žeb-nosti, třebaže právo to neohlásiily p,řed draŽJbou č. 15849. 
o. vydržení práv nezapsaných v !pozemkové knize a o. přerušení vydržení 
neplati § 170 č. 5 ex. ř., -nýbrždbecné předpisy (§§ 1500, 1497 obč. zák.) 
č. 15849. 
příklepem vydražené nemovHosti vydražiteli, který nebyl bezelstn~r, se vy
drže:ní služebno.sti na vydraženém pozemku 'nepřerušuj.e č. 15849. 
k vydržení ,služe:bnosti stačí vu.le vykoinávati obsaJh práva služebnostd v,last
nim jménem a nezáleží .na tom, domníval~li se d.ržitel práva služe'hnosti, že 
s·lužebný pozemek jest jeho vlastnictví č. 16090. 
zda je namítáno vydržení práva" jest posuzo'v3!ti padle tvrzených skutkov)rch 
okolností, z nichž vydržení vy:pl~rvá jako prá:v,ní závěr z .nich č. 16427. 

Vyhlášení konkursu viz heslo: k Ú' n k u r s. 
Výhoda nedovolená viz hesl'a: vyrovnání (§ 55), zemčdělské vyrov

'll á'n i. 
Výhrada právní moci viz hesla: d o. vol á 11 í, s tiž n o s t d'Ů V 0' I a c í, zem č

dělské vyr'Ov.nání. 
vlastnictví: viz též hesla: pojištění smluv,ní (proti škodám), pří

sluše.nství, smlouva kupní (§ 1052). 
předpisy vlád. nař. č. 250}1935 Sb. z. a n. nemaljí v.Jivu 'Ha podatelova 
práva na vydání věci a na odškodné za užívá,ni, jež plYIllO:lI ze sjed
nané výhrady vlas.tnictví do. za:placení kllrp·ní. ceny č. 15800., 
kupíte I jest oprávněn namítati pJ'1oti 'žalobě na vlfáce:ní stwjů prod'aných 
na s'P-Iátky s vS'hradou vlastnictví do úpIného zaplacení vzájemnou po
hledávk,u na náhradu škndy způsobené mu opožděným dodárním a po
stavením strojů č. 15838. 
,není-li ,nic jilného ujednáno, pře.cházi nebezpečí nahodilé z'kázy věci 
prodané s výhradou práva v!:astnic'kého jejím ode v zdán í m ,kupiteli 
č. 16378. 
přísl.ušnost řádných soudů pro ž'alohu, jí.ž se prodacteJ motorového vo
zidla, který si vyhradil vlast.nické právo do úpl!ného zaip'la:cení kupní 
ceny, domáhá lna Čs. státě vydání (zaplacení) zadrženého přebytku 
(hyperoohy) z dražebníhO' výtěžku za! motor,ové vozidlo zaba;ve1n.é a 
vydražené v bemí exelkuci, vedené proti fuupitel,i 'vozidla pro dlui'lle 
přepravní d3Jně z motorov)rch vozidel (§ 75 zák. č. 1981/1932 Sb. z. 
a n.) č. 16381. 
lze vésti exekuci za:bavením kupite10va čekatelskéhO' práva p·mti pro
dateli na získáln.í vlastnictví k včci p:roda,né s výhradou vJ'astnk~ého 
práva do Úipliného zaplacení trhové ceny i 'na jeho nárok 'na vrácení 
sp.látek, kdyby p.rodrutel ustoupil od smlouvy a žádal od kupite,le vrá
cení věd, k ní-ž má vyhmzeno vl:astu,ictví č. 16393. 

. podle porvahy věci lze navrhnouti i zájemné popsání věci pro-dané s V)'~ 
hradou vlastnictví a listin' o právním jednání sjednaném mezi povinným 
jarko kll,pitelem a tfetím jakO' pi1"'odatelem a o právech vyp.lývajících 
z 'něho povinnému (ku-piteU) t. 16393. 
kdo se za:ručil podpisem směnlky Il1'a zaplacení kupní ceny za věc pro
danou ,s výhradou vlastnictví do zaJplacení kupní ceny, není oprávněn 
učiniti zaplacení směnečné sumy závi.slSrm na tom, aby prodateJ (ve-
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řitel) naú převedl vlastnictví, které si sám vyhradil do z3Jplacení kupní 
ceny Č. 16483. 
trestním nálezem správního úřadu, jímž by,lo podle § 19 Č. 5 zák . .o po
domním obchodě č. 87/1926 Sb. z. a ,n. vysloveno propadnutí zaba
veného zboží, není dotčeno vlastnictví třetí osoby k tomuto zboží, jež 
neměla na trestném či;nu ani podílu nni účastenství Č. 16578. 

Vyjevovací přísaha _viz heslo: pří s a h a vyj e v o v a c í. 
Výkaz nedoplatků viz hesla: dra ž ,b a v TI II ce 11 á ne ITl o v i t o s t j, poj i š

tě II í IP e II s i j 'll í, s 00 c i á I II í, Ú ,r a z o v ě. 
Výklad smlouvy: vJz též heslo: s ITl I D II V a. 

vykláda-dho pravidla. § 915 obč. zák. lze užíti jen tehdy, je-Ii projev 
smluvní smlo'll'vy tak neurčitý a nejasný, že není v něm žádné OIpory 
pro v~rrklad nejas'ných výrazů ve smyslu §§ 863 a 914 obč, zák a čL 278 
obcll, zák. Č, 16545. 

Vyklizení viz hesla:, smlouva ITIlájemlní, s:poJečenstvÍ sta,tkit. 
Výkon exekuce v,iz hesla: exekuce (§ 25 e:x. ř.), exekuce her,ní. 
Výkon vojenské služby vilz hes1a: p o řad p -r á v a, stá t. 
Vykonatelnost vliz hesla: ex e k II C e (§§ 79 a dalšÍ ex. ř.), ú t r a' t y. 
Vykonate1 poslední vůle viz heslo: i,fl v en t á ř P o z ů s t a I o st'n í. 
Výkonný orgán viz hesla: exekuce (§ 25 ex. ř.), exekuce berní. 
Výku.p pohledá,vky (§ 1422 obL zák.) viz heslo: o boh a cen í bez d ů v od,n é 

(§ 1431 ohč. zák.). 
Výkupní renta viz helsllo: žel e z ln i ční k ° 'l1 C ť s e. 
Výlohy vnuceného správce v.iz hesIo: s Ij) ll' á v a V,fl. u cell á. 
Vyloučen.í z exekuce viz heslo: ex e k u c e. 
Vylučovací žaloba vi'l hesla: konkurs, ža-loba podle § 37 ex. ř. 
Výmaz v pozemkové knize vjz 'hesla: k ln i 'h a p'Ů zem k o' v a, s u 'b s t i t u c e 

f i d e i' k o m !Í sár n í, ž al,l o b a' ,o v Ý maz. 
Výměnek: pro vz,n~k .nároku na poskY'tování výlměnku sjednaného pro připad pra

co'vlni nez,půso!hilosti -oprávTI!ěmého, stačí j,iž její snížení z'nemo'žňující získati 
prostředky k výži,vě; dávlky :splatné pierl podáním ž'alo:by lze žádati v jejich 
peněžité hodnotě bez zřetele 100a to, zda si oprávně-ný z výměnku za:o,patři1 
v té době výživu jiiuwk Č. 15740. 
není-li u.mluveno .něco jiného, jsou 'V}'měnkář:ské dávky obiH spl&tné čtvrt
letně předem č. 16047. 
v, tom, že výměnkář ,přijímal' bez námitek dávky v obiji po mnoho let teprve 
po žmkh, nelze spatřova:ti beze všech pochybností vzdání se nároku na 
splatnost dávek pOdle zákona, změnily-Ii se přestěhováním výměnkáře do' 
j;illlé obce značně j;eho poměry Č. 16047. 
jestliže ,byla vydražena pouz.e ideální po.JOIv.ice ,nemovitosti, zatÍ'žené služeh
ností bytu, a služebnost ta byJa vymazána, ježto ji vydražitel ,podle dra
žehních ,podmínek nepřevzaJI, zaniká sl'l\žebn.ost j.a~ko věoné právo i co do 
druhé ideá~ní pololV-ice, třebaž,e nebyla i :na této< polovici vymazána; by:la-li 
tato pol-ovina vydražen,a týmž vydraitte-lem za současného ,převzetí oné slu
žebnosti, trvá oprávnění, kte.ré jest obsahem sIužeb.:flIosti, nadále, avšak jen 
jako obligační poměr mezi oprávněným a vydražitelem, který převzali slu
žebnost při vydražení druhé ideáLní po'fŮ'vice za1Í'že:né nemovitostf Č. 162·97. 
jestliže si ma'nželé při postoupení usedlosti vymíniU aoživ'onní výměnek čás
tečně dělitelný, částeóně a převážné nedě1itel!ný, lze z toho usuzovati na 
úmysl ,o nedUnosti i dávek j~ll!ak dě1iiteliOlých Č. 16387. 
byIo-M v paiChtoViní smJ,ouvě ujednárll'O, ž,e jest .po smrti výměnkáře odvádě,ti 
výměnek třetí osobě (propachtovateH), jest lHa ní, aby za'řídHa potřebné 

) 
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v příčině odvádění dávek, když v téže obci, kde ži,] výměnkář, nebydlila; 
teprve kdyby smlouvou zavázaný odepřel řádné a včasné -plnění dáve-k, 
mohl by oprávněný požadovati' peněžitou náhradu za ně č. 1629-4. 

Výměr min. železnic viz hesla: pensijlní f'o'ad čs. státních drah, za
městnanci železniční. 

Výminka rozvazovací viz též heslo: o b o h a c e 'n í bez d ů vod n é (§ 1435 obč. 
zák). 
jde o vymilllku rozvazo'vací, byl-li učitel židovského náboženství, kllJutor 
a archivář, us1auove,n definitivním zřízencem ná:bo-ženské obce židov
ské »pod od'k,jádací v)'mi,nkou, že nabude Čos. státního ,občanství« 
č .. 15961. . 
k vý1kladll smlouiVy uzavřené pod výminkou, že koupená mlátička bude 
na 'veIk-os,t.atku správně fungovati č,. 16109. 
práva závislého na výmince lze nabýti Jen přesným jejím splněním; 
občanský zákon nezná ,náhraž.ky. spl'nění ~.):m~nky č. 16126. v' .. 
.nárok závislý na 'O'dkrládací vymmce pOml]1 teprve tehda, az Jest Jisto, 
že se odkládací výminka 'nť!mltže .gpl:niti č. 16137. 
nřistoupH-J.i někdo k střádatelskému družstvu za člen'a jen proto, že 
nli3'bytí členství mělo býti jen prostředkem a p,ředpokladem, že mu druž
stvo poskytne do urči,té doby zápůjčku v určité vS'ši, jinak že si vy
l1fazuje vzetí -pro-hlášení ~ pří:stu~u k ~ru:žstvu ~p§t va vráceJní. zápis
ného, stalo se .přistoupeni k druzstvu JeTI podmmene; nebyla-h pod: 
milllka ta družstvem přijata a př:ihlášený mu oznámil, že 'P-o!kJládá sve 
nároky za vzaté zpět, :není vázán členskými ,p-ovi'll'nostmi č. 16321. 
vyh-radí-li si dlužník při ,placení, právo žádati vnicen~í pře~iatku, kdyb~: 
se InesplnHa .f.OzvaZOvaCl pudmlOka, pod kterou plnil, nejde o placem 
dluhu ve smy,slu § 1412 obč. zák.; věřitel, který plnění s touto p-od
rnínkou při}a:J, nemůže žalovati' na plnění dluhu, nýbrž jen za podmí
nek § 228 c. ř. s. o určení, že dlužníku 'nepřísluší z oné v~,hrady nárok 
na vráceni ,platby č. 1-6544. 

Vynaložení nákladu (§ 1042 obč. zák.) viz hesJo: n á k I a d. 
Výpis (výtah) z veřejné l<inihy 'Y,iz heslo: d·ražba (§ 133 ex. ř.): . 
Výpověd' člena druž-stva vilz heslo: spo'.!ečell1stva stavebnl a byt'ov a. 
~ z nájmu (Ip ach t u) viz též hes.Ja: ,o c hra n a n á je m c fi, s rn I o II v a 

,nájemlní. .,,~. v, 'v, 

§ 1116 a) obč. zák upravuje v druhe vete m,1.mor!~na-~.vyp~:ve,d z br tu 
v užším smysilu proti náj.emníka-vi, ,nikoli vy,poved na'J'illuv]lnych rnlst
HOStí (obchodních, živnostenský'ch a pod.) neho pachtu ,c., 15909. . 
ustam.ovení § 3, odst. 3, zák. č. 32V1934 re.sp ... § 26, odst. .,2,v ,:yhl;. mm: 
sa-c. ,péče č. 62/1934 Sb. z. a n., podle mchz lze vypovedeŤl, :naJemm 
smlouvy o bytech v předpisech těch uvedených podle obeanych usta
nOf\Tení již dříve ke dnům uvedeným v čt I, § 3, odst. 1, 2, 'lák. Č. 32/ 
1934 Sb. z. a n. (§ 26, odst. I, ,č. II, 12 vyhl. č .. 62/1934 Sb. z. a n.), 

platí i " případech § 3 zák .č. 66/:1936 Sb. z,, a. n .. č. 1~927, . . 
řádná mimosoudní výpoveď Jest u-cmny e:xekucnt titul, trelb~ze VypOV1-
daJný odepřeli bezdůvodně p-ři'jetí správně adres'ů'v:aného dOpISU obsahu· 
jícího vÝ'J1ověď Č. 16056. "'.' 
nejde .o mimosoudní výpověď (§ 565 c. r. s.) afliI o zavaznou ~.Q~Oll 
úpravu (zru-še'ni nelbo změnu) dosavadního nájemního poměru zelmeIl3l 
v p'ří-či11Jě výpovědní lhůty, Inýhrž o no.vou 'll'a/?idkt; ~§§, 8-6C 862 obc. 
záik.) spojil-U iP'ron,aj~.matel s pfohlásemm -o vypovedl" navrh na pokra-
čová~,í v nájemní sml'ouvě za :umen:ě-ný'ch p;odmínek c. 15497. 

z domovnického poměru viz heslo: domŮ'vlnl'~. , v . 
ze služebního poměru VlÍ:z hesla: s mI o u v a 5,1 II Z e b-n I, z a m es t'n an c 1. 

Výrobní a hospodářské společenstvo viz he'sl,Q: s p o leč e ll' s t v o výr o b n í a 
hospodářské. 
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Výrok rozhodčí viz heslo: r o z hod čís o tl d. 
- rozsudkový viz heslo: r o z s II d e 'k. 

Vyrovnání viz též hesla: r II k oje mst v í, smě II k a, vy r o v'n á II í zem é
d ě ! s k é. 

vyrovnací řád č. 337/1914 ř. z.: 

§ 9: přihláškou pohledávky k vyrovnacímu řízení, zahájenému o jmění ob
chodní veřej'né společnosti, se ,nepřerušuje promlčení i proti veřejnému Sp()
lečníkovi Č. 15&10. 

vyrovnací řád č. 64/1931 Sb. z. a n.: 

uznání pohledávky vymvnacím správcem ve vyr·ov;nacím řízení předchá
zejícím 'konkursu nemá práv,ního ú6nlku v konkursním řízení; v něm musí 
býti přihlášená polhledá;vka zlkoumálua ZiJl:o'va Č. 16213. 
sjednána-li mezi věřitelem a hllavním dl'llznríkem dohoda (smír) o za.placení 
hlav!niho dluhu v urč~tých splátkách bez ja1kékoli výhrady vztahující se na 
rukójemství, Ine'Dí véřite'l oprávnén žádati zaplacení dluhu na rukojmím, 
dokud hl'aV1nÍ dlu:bnÍk .přesně splácí Č. 16239. 
nelze odepříti z<llhájení vyrovnacího řízenÍ' (země.dělského vyrovnacího řízení) 
proto, že vY:rD'vnací dluŽlníik neSlplinil dří'vější 'vY:rDv.nání, dosáhl-li od všech 
vyrov,nacíClh vě'řitelů poshovění v Iplacení vyrovnací kvO'ty a plnil-li splátky 
na vyrof\1lnací kvotu v mezich poskytnutého mu poshovění Č. 16228. 
§ 13: zadržnvací právo kupecké (čll. 3'13 a daIší -obch. zák.) se nepřemě
ňuje zahájením vyrovnacího řízení o jmě.ní dlužní'kově v ruční zástavu; 
,nutno je VYikonati žalobou ve smyslu čl. 3,15 obch. zák i tehda, bylo-li 
o jmění dlužníkově zahájeno vyrov-l1!ací řízenÍ'; totéž plati o- realisaci tako
vého práva .některym z peněžnkh ústavů uvedených v min. nař. ze dne 
28. října 1865, č. 110 ř. z., ponechaném v platnosti čl. V uvoz. zák. k ex. ř. 
č. 16376. 
§ 50: není překálžkou potvrzení vyrovnáni z dúvodu nedovolené výhDdy) 
jestliže tříčtvrtinová větš-ina vyrovlOacich vě:řite.Jú, počítaná p-odle § 50 vyř. ř., 
nepočítaje v to ov.šem ty vě~řiteJe a pohledávky, kterým se má dostati uspo
kojení výhodnějšího, nepopřela výhodnější předn.ostní po-řadí .přihlášených 
,pohledávek, a1č jim t~koovéto pořadí nepříslušelo, a- hl'asovala pro vyrovnání, 
souhlasíc tak mlč.ky s přednostním pOŤadÍ-m č. 16340. 
§ 51: hlas -otce zemřelé prv,ní manželky manžela vyrorvnad dlužnice se ne
počítá za 'Podmine:k vytčen~fch v § 51 vyr. ř. při výpočtu většiny po-hle
dá,vek, hlasuje~li pro vYfOivnání č. 16326. 
předpis § 51, odst. 1, Vyf ... ř. nerozši,řuje pojem šva-grovst'ví vytčen}' v § 4D 
obč. zá;k. č. 1632;6. 
§ 52, odst. 3: nephpustnost samostatného dovolacíhO' ,rekursu do- rozho-dnutí 
rekursníh.o soudu, jímž Ihylo vyr-ovnacímu věňite1i odep,feno hlasovací právo 
pro přih:lášenou pohl,edávky, třeba'že rekurs'ní soud usnesení prvého soudu, 
jímž Ihy,lo vě.řiteli přiznánu hlasovací :právo, z j1U)fCh důvodú zrušil s V}'
hradou ,právní moci č. 16058. 
útraty sporu, -o ktorých bol uči'nený <súdcoy-ský výrok teprv po započatí vy
rov.nadeho pok,račo-vania, nie s-ú dotknuté vy.rov:na'ním Č. 15877. 
§ 55: postou,pený dlužník může vznésti námi.tku nedovo.lené úmluvy ve 
smyslu § 55 -vyl'. ř., třebaže uzna-l vůči pos<nupnÍ'kovi postoupenou pohle
dáJv-ku, dokáže-li, že po'S'tUlpník musil věděti, že postollpe.ný dluvni-k byl 
neschopen platiti v době sjednální- nedovolené úmluvy Č. 15916. 
§ 58: odepříti potvrzení vyrov.nání lze podle § 58, odst. 2, vyr. Ť. jen tehdy, 
není-li vůbec mož'no zjednati si' dostatečný přehled o hospodMském stavu 
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vyrovnacího dlužníka, ni,koli již tenk'ráte, není-Ji mož.no zjednati si takovýto 
přehled toliko pro povrchní vYikonávání úřadu vyrovnacího správce, ktery 
nezjisti'l přes,ně stav a cen-u dlužníkov,a jmění a neuvedl ani, zda dlužník 
vedl ohchodní knihy, a podle čeho. zjistil majei!kový stav dlužníkův č. 16340. 
rozhodnutí o .potvrzení -aneho odepření .potvrzení vyrovnání není vázáno na 
90delOJ1Í lhůtu vytčenou v § 65, odst. I, vyr. ř., a soud může k nápravě 
uvedené vady vždy zaříditi z úřadu bedlivé p.rolZ'koumá'l1í majetkového stavu 
dlužníkova vyrovnacím správcem a doplnění jeho 'z:právy č. 16340. 
§ 67: není podminlkou o'živnutí pohledáviky, ,aby věřitel uvedl v upo.mín,ce 
sprá'Vlnou výši dlužné splátky, nýibfŽ jest věcí dlužníka, aby si ji vypočeN 
a věřiteli v do:datečné -lhůtě, zaplatil' č. 15759. 
nejde o omluvitelný omyI, t.rvá-ili .dlužník na nesprávlném vý,počtu vy'wv
nací Slplátky, ač 'se mohl přesvědčiti o omy-Iu, a lOezaplatí~li přesnou její výši; 
v takovém rpří!padě i nepatrný nedoplatek (1 Kč 65 h) má v zápětí oživnutí 
pohledá~kyč. 15759. 

Vyrovnáni zemědělské (vlád. nař. č. 7&/1936, 259/1936, 13/1937 Sb. z. a n.): 
§ 1: k výkladu pojmu zemědělských pozemků a zemědělského podniku ve 
smyslu řeč., vlád. n-ař. č. 15814, srov. i Č. 15816. 
vedení I e sní h o h05ipodářství není ,hospOdařením na zemědělských pozem
cích podle řeč. vlád. nař. Č. 15814. 
ob c hod n í zall,rad·ník -není zemědělcem ve smyslu řeč. vl. nař., třebaže 
prolVo.zu.je o.bchodní za-hradnictví v nepa1tmém rozsahu a pěstuje vedle kvčtin 
a ovocného. stromoví hlav,ně zdeni·nu Č. 15816. 
§ 1 Č. 2: zemčdělcem ve smyslu uved. ustanoveni je ten, kdo se vyživuje 
z výtěžku hospodaření na v.Jastmím zemědělském pozemku, t,řebas nepatrné 
výměry, a můmo to z výtěžku prací ve větším zemědělském podn.iku své 
manželky č. 15798. . 
za zemědělce ve smyslu § 1 Č. 3 v.lád. 'flIař. č. 76/1936 v dos-lovu vlád. nař. 
č. 269/1936 a č. 13/1937 Sb. z. a:n. jest pokládati Jen toho propachtovatele 
zemědélsikého pozemku, jehož je 0'11' sám VllaS'tntkem, _nilkoU <však i pach
týle neho uživate'le (poživatele), kteří by-N nu-ceni propa'chtovati- zemědť.1-
ské poz,emky I}Jro nemne, nnva:Hditu nebo stáří-, třehas je pachtO'vné převáž
ným zdrojem j,ejích výžJÍvy č. 16267. 
§ 3: ,nesplnění dřívějšího vY'ľov,náJní anebo- 'nuceného vyrovnání jest o b
jek t i 'V n í překážkou zahájení i zemědě,lslkého vy.r. ,řízení a jest k ,ní při
h.lí:žeti z úřadu č. 15912. 
nelze 'odepříti zahájení vyrov,nadho řízení (zeměděls'kého vyrovnacího ří
zení) proto, že vyro'Vlnad dlu:žlTI,ík nesp.\.ui.J dřj'vější vyrovnání, dosáhl-li od 
všech vyro.vlnacích věřítell! poshovění v placelll'í vyrO'vnad kvoty a plna-li 
splátky na vyrovnací kv.otu v mezích po.skytnutého mu pOSlhO'vě.ní č. 162·28. 
pam-ér zeměděllského vyrovnální ke konkursu a k ohec·nému vyrovnání; 
úpadce j-est sice legitimován k -návrhu na z3'hájení zemědělského vyrovna
cího říze!ní, to však ne'lze zahájiti, trvá-li v dohě návrhu -řízení rko!Ukursn,í 
nebo vy.ro-vnací řízení č. 16234. 
význam zkrácení pétileté Ihúty stanovené v § 4 Č. 3 vy-r. ř. na šest měsíců 
č. 15234. . 
v ná'vthu na povuiení exekuce proti zemědělci po zahájení zemědělského 
vywvmtcího řízeni musí vymáhající vě:Htel tv-rdi ti a dolká,zati (§ 55, odst. 2., 
ex. 'ř.), že a p.roč nepře1káží ustanovení §§ 9 a 21 v,lád. -nař. č. 76~N936 
v dos.1ovu vlád. nař. č. 259/1936 a č. 13/1937 Sb. z. a 10. povolení exe
kuce, tře;baž,e by vymáhaná po.hledá'vka nebylln dotčena zeměděl'ským vy
rovná1ním (§ 12, O'ď-st. 1, vy-r. ř. a § 3 vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n.) 

č. 16265. 
rekurSiní soud 'nemusí z ú řad u přihlí'žeti k to.rnu, že vymáhwjící věřitei 
s právem na -oddělené us:pokojení (§ 13 vyr. ř.) v návrhu na povolení exe
kuce nuc-enou dražbou podaném za zemědělského vyrovnacího řízení ne
tvrdil, že upomína'l dlužil1:Í-ky způs'obem uv~den)·m v § 20 vlád. ,naL č. 250./ 



"ll 

I 
I 

II 
i 

1904 

1935 o zaplacení splátek podle § 21, odst 1, vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. 
a n. č. 16273. 
rekurzná lehota proti usneseniu, ktorým holG zemedelské vyrovnacie pokra
čova.n:ie zasta'Vené, 'PočÍta sa odo dna verejného vyhlásenia (vyvesenia usne
senia na súdnu dosku) bez ohl'adu na to, aké poučeni'e o rekurznej lehote 
obsahuje z·a,gtavovacie usne-seoie, doručené zv'lášť rekurentovi Č. 16350. 
po zahájení zemědělského vyrovnacího řízení ne-lze vésti exekuci .pro pohle
dávku nepožívající přednostního práva ani .na takové jeho jmění, jež mu 
n~patří ja~ko zemědělci (živlOIostenský podnik) Č. 16593. 
§ 9: přípustnost opralVlný,ch prostředkú v zemědělském vyrovnání proti usne
sení o určení odhadní ceny nemovitosti soudem jina(k pro odhad příslušn~'rn 
jest pO'suzo'vati pudle předpisů exekučního řádu č. 15817. 
o rekurze proti usneseniu vyroVinaJCieho korni-sára v zcmedelskom vyrovna
com pokračova!ní, rktorým bo'lo rozhodnuté o námietkách proti určeniu od
had!nej ceny, rozhoduje v'rchný súd' č. 16259,. 
proti ro.zhodnutí soudu druhé stolIce, jímž by'!'o potvrzeno usnesení vyrov
nacího komisaře ° námitikách podaných proti určení .odh3'dní ceny nemo
vitosti v zemčdělském vyruvnacím řízení není dailší'ho' O;pravného prostředku 
č. 16451. 
§ 19: jestliže stát jako věřitel 'veřejnoprávních pohledávek neh.lasuje v ze
měděls'kém vyroVlnáJn~ při vY<Tovnacírn roku, nepO'čítají se dotčené poh'le
dáV1ky do součtu .pohledáv;ek »věřitelů .při fOlku 'přítomných n:ebo zastoupe
ných«, nýbrž .do úhmného součtu -pohledávek věřitelů souhlasících s vyrov
náním Č. 16456. 
§ 21: re'kurs:ní soud nemusí z úřadu př,ih1ížeti ,k tomu, že odděln)' věřitel 
(§ 13 vyr. ř.) v náv,rhu na tpo'Vo:Jení exekuce vnu.cenou dražbou pOdaném 
za zemědělského vyrovnání netvrdil, že upomínal dlužníka Z\pů-sobem vytče
ným v § 20 vL naŤ. č. 25Q(19G5 o z.placení .p,Já(ek podle § 2'1, odst. 1, 
vl. naŤ. č. 76/,1936 č. 16273. 
§ 24: též usnesení, jímž vrchní 5;oud ro.zhodl v zemědělském vyr.ovnacím 
řízení o návrhu lna rPfIOdloužení .JhMy podle § 24 'V1Jád. naŤ. Č. 76/1936 Sb. 
z. a 'll., jest kOlneČlné a nélze mu odpOifova-ti opravnSrm prostředkem č. 16344. 

Vyrovnání nucené Viiz hesil,o: s m Č iI1 k a. 
Vyrovnání pOhledávek a závazků v:D!1!iklýoh v -rakousko-uher,sk)'ch korunách -atd. 

viz 111ť'sla: S m ,] IQ U V a ,s tát n í, stá t. 
Výsadní zástavní právo viz hesla: dra žlb a Vin u ,c e'll! á (§ 216 Č. 2), z á s t a v n í 

'P,ráv,o zákofllné. 
Výslech ,stran viz též heSl~QI: dovo!lání (§ 503 Č. 2). 

zda je:st tř,elba, když by;1. důkaz li'St~nami po jeho připuštění soudem vinou 
te neb oné stnullIy zmařeln, připustiti' důkaz vÝ'Silechem stran pndle § 371 
c. Ť. s., jest ponecháno vnlnému uvážení soudcovskému (§ 307, odst. 2, 
c. Ť. s.) č. 16294. 

Vysvědčení viz hes'Ia: ko,nkurs, smlouva s1užební, zaměstlna'nci 
s'Ů'uk1*'Úmí. 

Vyšší služby vi'z he5,I'a: poj ištění pen sij ní, z am ěstnan c i s oukro,m í. 
Výtka vad viz hesh: sm,lollva kupní, správa pro vady. 
Vyvlastnění: náhrada podle § 10 :lit. lb) žel ,kone. zák. (min. ll>wř. č. 238,/ 

1854 ř. z.) z'a to, že důsledkem postavení dráhy a po'vi:nnosti mu uložené, 
ponechati na -nevyvl:astněné části svých sousedídch pozemků ochranný pilíř 
pro dráhu, nemolh'l těžiti kaoUn v něm ulo,žený. přísluší je:n původnímu vlast
nJkovi ,pozemků resp. jeho uni'Versálnímu nástupoi, jenž se stal v době vy
vlastnění sousedem dráhy, 'nhkoli jen pozdějšímu singulárn~mu nástupci 
č. 15850. 
p'rodal-li bývalý vla'S-tník po:z-emek v době, kdy bY1la nwhmda za vyvl3!stněno~ 
jeho část s'lo'žena u soudu, nenabývá kupitel vla:s,tnict'Ví k vyvlastně?.é části 
;prodaného pozemku, třebaže vyrv.Jars.tň'ovací výměr nabyl právní mocI teprve 
po .sjedlO6.lni kupní S1TIJouvy Č. 16205. 
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byla~1i ve vyvlasthovacím řízení složena odškodňovací částka u soudu pro 
dřívějšího vlastníka vyvlastněné nemovitosti a byl-li ten, kdo si t: }a:kého
koHv důvodu činí na ni ná'mk, poukázáJn na pořad práva, může se na něm 
domáhati bud' mčovací žallobou výroku, že má .nár'O.'k na 'složenou částku, 
nebo žalobou na plnění vý'roku, aby vlastník vyvlastněné nemovitosti trpěl 
vydání částky, slo,žené u soudu, žalobci č. 16205. ~ 
vlastnictví k vyvlastně-nému pozemku se nabývá pravoplatným vyv.lastno
vacím výměrem a zaplacením nebo složením odškodného u soudu; knihoy,ni 
poznámka složení odškodného má toliko účin:ky pOZlnámky udělení příklepu 
č. 16205. 
listnvlní hrubě 'oowšil svou úřední povirmost, přehlédl-·li ph lustrování 
knihuvní žádosti' knihovní .poznámku vyvhstňo'vacího řízení Č. 16470. 

Vyvolání věci viz heslo: zma tečnost (§ 477 č. 4 c. ř. s.). 

Výživné viz též hesla: dovolání, smlouva o výživném, výměnek. 
ex e k II C e: pro vymáhání nároku na útraty sporu přisouzené oprávnenemu 
ve sporu o výži\lIné neplatí zv.láštní výhody stanovené záJlGonem č. 314/1920 
v doslovu zák. Č. 177/1924 Sb. z. a ln. pro pohledávky výživného, je-li 
nárok na útraty vymáhán advokátem 'Podle § 70 c. ř. s. samostatnou exe
kucí Č. 16288. 
opo-s!ÍčnÍ žalobou se lze domáhati i ne.připustnosti exekuce vedené pro splatné 
již výživné z toho důvodu, že exekubní titul znéjící na placení výživného byl 
zrušen (změněn) pozdějším smírem Č. 16551. 
(5 níž e.fl í, z výš e ní): byly-li smluvci podle smíru o výživném opráv
něni žádati za snížení nebo zvýšení výživného, kdyby kupní hodnota Kč 
stoupla nebo kles,ja, při 'čemž měřítkem V'ze-stupu <nelbo' po!klesu by.l kurs 
dnlaru na pražské burse, nelze žádati 0' snížení VÝŽiV1Uého pro devalvaci do
laru, mělo-li podle úmyslu smluvců dojíti k zv)'šení neho snížení výživného 
jen tehda, kdyby se valutové poměry projevily v tuzemsku v podstatné 
změně cen životních potřeh Č. 16194. 
§ 1 vyž. zák. (č. 4/1931 Sb. z. a n.): kdo skutečně pracuje a vydělává, 
není nez,působHý platiti a když 'P'řes to, ie pracuje, nic na výživu osoby 
oprávněné pOžadovati na .něm výživu ze zákona nepJ.ati, porušuje vyživovací 
po,Yi!n:nost uloženou v § 1 vyž. zák. č. 5jl'931 Sb. z. a n., třeba.že podle z.na
leckého posudku trpí chorobou, ikterá ho činí 100% nezpůsohil)'m .k 'práci 
č. 16028. 
kdo je právně zaJYázáJn ,k výiivě, výchově nebo z3Jopatře1ní Jiného a ,nemá 
jm·ění neibo stálých p,říjmů, aby z nich mohl úplně uhr,aditi potřebný náklad 
(§ 1 uved. zák.), jest povinen vykonávati i tcrko;vou výdělečnou. 6ll'nnst, 
která neodpovídá jeho předběžnému vzdělání č. 16504. 
pokud zavázaný (a;bsolvent odborné hospuodářs:ké šIkoly) nevyužil všech 
prostředků k tomu, aby se postaral o výdělečnou činnost Č. 16504. 
§ 2 vyživ. zák.: útraty sporu o uznání otcovství a o výživné jsou p'řislu
šenstvím v~rživného a lze se též jich domáhati žalobou podle § 2 vy'ž. zák. 
č. 15752·. 
předpokládá se fiktivní mzda niko.Ji podle práce skutečně vykonané, nýbrž 
podle předběžného vzděláni a schopnosti osoby zavázané k poskyto,-:á'll1 vý
ži'vy ze zákona č. 16028. 
v ža:lobě ,I z e uplatniti d ů vod y pod 1 e § 2 a § 3 vyži'\': zák. v e dle 
seb e, avšak odsouditI lze jen p.odle jednoho z nich Č. 16112. 
§ 3 vyživ. zák.: ve sporu .o poddlužnické žalobě po'dle § 2 vyživ. zák.. musí 
žalobce dokázati, že vedl pmti žalovanému exekuci i na mzdu, která přísluší 
osobě právně zavázané k v)'živě, výchově nebo zaopatření; neučil1il"'li tak, 
nejde ..na ,straně žalovaného o lnedostaltek pasivního oprávnění k žalobě 
v materiálním smyslu, k,terý by žaI'olvaJl1ý musil namítati, nýbrž o podmínku 
dotčelné žaloby, k níž musí soud přihlížeti z úřadu č. 16503. 
k výkladu § 3 vyživ. zák č. 15858. 

Civilní rozhodnut( XIX. 120 
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kdo má ,náhradní povinnost pod-Je § 3 řeč. zák.) ne mu ze se odvolávati na 
nezna,lost poměrů za,viněnou svou vlastní nedbalosti Č. 15858. 
koná...,Jj -syn -svým rodičům příležitostně práce tak nepatrné že nelze mluvi'fi 
o služebním poměru, může se v poskytování výživy se st~any rodičů jeviti 
,podporo>vání ve smyslu § 3 vyžÍv. zák Č. 16112. 
podle § ~ vy,živ. zák. lze žalovati na plnění, která se SŤalnou splatnými v bu
doucnost! po dobu, po kterou podpora bude poskyto'vána c. 16112. 
osoby uvedené v § 3 vyživ. zák. JSOll za podmínek tam uvedených zavá
zány oprávněné osobě, jíž .by,lo .přisouzeno výživné proti přímo zaváza'!lémll~ 
též za výživ,né dluŽlné za dobu mimtlou, t. j. před po-dáním žaloby na ně. 
~ rnOŽ'HO je odsouditi i k plnění dospívajícímu teprve v budoucnosti, ovšem 
Jen po dobu, po kterou budou poskytovati podporu přímo za'-vázanérnu 
č. 16504. 
zásada »nemo pre praeterito a,Jitur« platí jen do pOdánl žaloby o v~rživné 
za osobu přímo zavá.zanou č. 16504. 
promlčení vyknnMelné pohledávky výživlného se přerušuje podáním exe
ku:čn~ho návrhu, jemuž bylo pmvoplatně vyhověno Č. 16504. 
§ ~ vyživ. zák.: mO:bno povoHt' zaiste:nie vyži'vného len pre dávky splatné 
v Jednom rOlku od pod a n i ažia d o s ti', nie pre dávrky pozdejšie Č. 16533. 

Výživné dítěte man~e!ského: otec ne.nÍ zavázán pečovati o své díÍě do té doby~ 
dokud dl"te nenalezne zaměstlnání odpovídající sodálnímu postavení 
otco'Vu. Rozhoduje způsobi"lost dítěte a mOŽlnost nalézti prame'n výživy 
č. 16510. 

dítěte ,nemanžel~~ého: vyži;vo'Vací nárok n.emanž. dětí nemá pře.dnost před 
nmokem detl manželských, nýbrž je v té přfNně postaven na roveň 
dětem manželským č. 16925. 
§ 166 ab-c. zák: mzha·dující hle·diSka v ,otázce obsahu a výše výživného 
č. 15925. 
f!email1že'iský otec má vyži,vovaci povinnost ik rnemanželskému dítěti po 
dobu, dokud rtlle1ní dítě s to, wby se samo vyživovalo a ,nalezlo zalopa
tření ijiJným způoobem č. 15925. 
vy~ilV'o'vací povinTIlost nema:nržel!ského otce pomíjí, jakmile nemanželské 
dlte <nabylo způsobiLosti samo se vyživ;ova:ti Č. 15925. 
vyživuvací povi'TI1nost nemwnželského otce 'Ož'ivuje zno'vu) stane-li se 
nemanžeJsrké dítě nezpůsobilé k samostatné výživě Č. 15925. 
slovy rozsudku, že neman.že,JSlk~1 otec jest povinen platiti' na výživu 
dítěte) jeho o'šacení, vzdělání atd., jest uváděn obsah vyživovací po:vin
lOoSlti nemanželského otce, jalk vyp'lý'vá z § 166 obL zák Č. 15925. 
účinnost smíru, jímž se nema1nželský O'Ťec zavázal vyplatit pro nemail1.,.. 
žel:ské dítě odbytné s výhradou souhlasu neméllnželské matky třebaže 
dítě po sjednámí smíru zemřelo a že se souhlas nemwnžels:ké matky 
i schválení' smí'ru poručemsikým soudem staJly teprve po smrti dítěte 
č. 16523. 

manželky: mam,~elce, která bez Sivé viny žije oddělené od manžela, lize rD'Z

sudkem ,přlsouditi výžilvné, třebaže jí byIo výžilv'11é v době rDZSludk!1 
prvé stolice stanoveno zaHmním opatřením jež by,lo vydáno v rozvo-
dovém sporu Č. 16175. ' 
právní moc rozsudku, ,který byl vydáln ve spom o placení výživného 
a v jehož důvodech bY'lo vys'lorveno, že manže,lka opustila spo]eónou 
domácnost z viny žwlovClmého marnlžela, nehrání, alby by,ly ve SpUrtl 
o rozvod ma:nžerlství samosta:tně hodnoceny a posuzovány skutečnosti 
tvořící rozvodové důvody a vinu ,na nk'h č. 16463. 

Vzájemná pohledávka viz heslo: z a p 'o čte n í. 

Vzájemné plněni viz heslo: sml o u vak u p II í (§ 1052 obč. zák.). 

Vzájemně pojišťovací spolek viz heslo: poj i š t ě !fl í s m lu v 11 í. 
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Vzájemnost viz hesla: ex e k II C e (§§ 79 a další ex. ř.), mez i II á rod n i 
p r á v o for m á I.n í, .p o z Ů s t Cl los t. 

Vzdání se ústního jednáni odvolacího viz heslo: d o v o!1 á.n i (§ 503 Č. 1 c. ř. s.), 
odvolá.ní. 

W·konto: k otázce promlčení po-hledávky rna t. z'v. W-'kon:tě Č. 16434. 

Zabavení viz hesla: ex e k u ce, ex e k II C e ber II i. 
Zábor půdy viz hes1lo: p o zem k o v á r e for m a. 
ZadržovaCÍ právo p () dle § 471 o b Č. z á,k,: .Jze je uplatňovati i k věcem, jež se 

dostaly do detence věřitelovy bez vůle a vědomí jejich vlast-nílka, byl-li 
věřitel bezelstný 'v době, ,kdy na ně učinil náklad; pozdější obmysInost 
neškodí č. 16004. 
.p o dle čL 313 Ů' b ch. z á k.: kupec'ké zadržovací právo se ,nelpřemč
ňuje zahájením vyrovnacího řízení o j<mění d1lužnílkově v ruční zást3Jvu; 
nutnO' je vykonati žalO'bou ve smyslu čl 315 obch. zák_ i tehda, bylo .... lj 
o jmě.ní dluvníkově za-hájeno vyrovnací řízení; totéž pla'tí o ·reaJi,saci 
takového práva :ně:který.m z peněžnkh ús,tavů uvedených v min. nař. 
ze dne 28. října 1865, C. 110 ř. '2. Č. 16376. 

Zahájení rozepře viz též heslo: r o z e ,p řez ahá jen á. 
pod1e § 232) odst. 3, c. ř. s. trJva~í soukromopráv-ní účinky žal'Oby jen 
tehda, by,la-H žaloba odmítnuta pro Inepří,glusnost a byl-li totož'ný nárok 
vznesen v 30denlni lhůtě u příslušného soudu, nikoE však tenkráte, 
byla-<li dřívější u:rčovací žaloba zamítnuta p,I'O nedO'Statek podmínek 
§ 228 c. ř. s. č. 15895. 

vyrovnání viz heslo: vyl' o v II á 11 i. 
.Zájem právní viz heslo: žalob a u r č o v a c í. 
Z~jemné popsáni viz heslo: z á s t a v n í z á k o ;fl n é p r á v o pod 1 e § 110 I 

ob Č. zák. 
Zajištění půdy drobným pachtýřům: smlouva, kterou byly ,přidělené rpozemky pro

pacrhtovámy na dobu zákazu Jejich zcizení bez svo:lenÍ stMního rpozemkO'vého 
úřadu s tím, že budou po llIplynutí zákazu zcizení .převedeny za předem 
zaplacenou čás,rku do pachtýřova vlastnictví, je za:střená smlouva trhová a 
jako trhová smlouva je nic-otná, by.Ja ... li uz-avřena vědomě za úč,e!em obchá
zení zákazu zcizení stanoveného v § 22 zák. Č. 318/1919 ve znění zálkona 
č. 311/1920 Sb. z. a n. č. 16184. 

Zajišťovací exekuce viz hes'la: ex e k u ce z Cl j i š ť o va c í, v Ý ž i v 11 é. 
- převod (p řev 1 a s t n ě ill í) viz heslo: pře vod v I a s t.fl i c tví. 

Zálcaz novot viz heslo: n o v oty. 
zcizení a zavazení: 'Viz též hesla: 'ijJ o zem k o v á r e fOT m a, s t a veb n í 

.1' uch. 
zákaz zaťažiť prídelovú nehrnlltel'lnosť bez súhlaslI štátmeho pozemko
véh-o úradu (ministerstva zemedelstva) nevzťahuje sa na exeku6né za
ťaženie pre dane a vere}né d:áiViky Č. 16348. 
podle § 364 c) obč. zák.: na nemovrtosti jsoucí ve spoluvlast,nictví 
manželů, ztí.ženém vzáj,emným, do po:zemko;vé knihy zapsaným záka· 
zem zcizení a zavazení rpod'le § 364 c) obč. zák., ,lze vésti exekuci nu
ce,ným zřízením práva zás,taV1nfho p.odle TOIzsudlku znějícího proti oběma 
manželům j'alm solidÓJfil1~m dlužníkům Č. 16299. 
vedení exekuce ,nebrání o'dpůrči sp'OJr vedený vymáhají.dm věřitelem 
o rneúčinnosti onoho zákazu zcizení a za.vazenÍ Č. 16299. 

Zákonné povinné ručeni viz hesla: a II tom o b i ,I· o v Ý z á k o n, TI á hra d a 
š,k -o d y, poj i š t ě 'll í sml tl V n í (proti záko,nné odpov'ědl1oSti). 

zástavní právO' vi!z hesla: z á s t a v n í :p r á voz á k O:ll n é, s 1 -o žen í 
u soud u. 
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Zákonné zastoupení: ne d o s t a t e k jeh o viz heslo: l mat e č n o s t pod J.e 
§ 6 c. ř. s. 

Zákoitný zákaz a,fl i c o t nos t srn 1 o II V Y viz heslo: ne p I a t n 05t sm 1 ou \' y. 
- zástupce viz hesla: o,patrovní,k, poruč'ník, zmatečncst (§§ 6, 

7 c. ř. s.). 

Zakoupení výživy viz heslo: sml o II v a o v Ý ž i \' II é m. 

Záloha viz hes,la: konkurs (§ 70), 5!po-lečenstvo stavební a-bytové. 

Zaměstnanci bankovní viz h,esIo: z a m ě s t II a 11 c i s o II k r o m í. 
Zaměstnanci: viz též hesla: d o v o '1 e 11 á pia cell á, Je o n k II r s, II á hra d a 

š k o d y (odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance), poj i š t ě II í 
p e.n s i j n í, s o c i á 1 n Í, p o ř a rl IP 'f á v a, p r a c o v n í s o u d y, 
smlouva kolektivní, služeb'ni, žaloba (neurčitost). 
pujmovým z,nakem zaměstnáni není, by zaměstnanec byl schopen iy
sicky vykonávati všechny práce, jež Zlprarvidla koná ve stejném nebo 
podobném pr,acovním poměru jiná l1Ů'rmáJ,ně zdravá osoba, a aby by! 
zaměstna:vate;l s to využíti pracovní schopnosti zaměstnancovy vždy 
steJnť Č. 16227. 
.neúčinnost prohlášení zaměstnamcova za trváni služebního .pomě-ru, že 
nemá za zaměst,navatelem po<hledáválllí ze služebniho pOlměm č. 15802. 
zaměstnanec se nemůže úč~nn.ě vzdáti za trvání služebního pomem ná
rOlku ,na remlhneraci za dobu minulou, nýbrž jen pro budoucnost 
č. 15947. 
zaměstnavatel, jenž každoročně vyplácel zaměstnancům remllneracl 
(-novoročné) 'V určité v~'ši j8!ko součást jejioh příjmu, není oprávněn 
odepříti jednostmnným 'Projevem vule její vÝ'P1atll pro své nepříznivé 
Hnan6ní ipoměry Č. 16172. . 
vzdání se náfOlku na placení remunerace nelze spatřovati v tom, že se 
za:městna'nec proti oznámení o da:lšÍm nevyplácení odmčny neohradil [) 
že pracovatI v ,podniku !n8!dále Č. 16172. 
je-Ii p,odle spnlkorvýc'h stanov ,orgán S1!J,al'ku oprávlněn u s t a 'n o v i t i 

spolkové zaměs.tnance, jest oprávněn i 'k úpravě hmotných sllužebních 
:poměrú zaměstnaJncu a jejkh změně; lnejde o změnu stanGV, jestliže 
v takovém případě k lnávrhu oiJ1oho spol'lwvého orgánu byl přiznán za
městnwllcům spolku nárok na odbytné usnesením valllé hromady povo
lané podle stanov usnášeti se o návrzích phsl!ušného orgánu v otázce 
uspořádá,ní služebního poměru spolko'vých zaměstnancu č .. 16435. 
zaměstnavatel není op.ráv,něn uki\ádati zamčstna;llcj' za trvání služe:bního 
poměru bez předcho~í dohody kOll1ven.ční pokuty (§ 1336 obč. zák.) 
za chyby a služehní nedostatky č. 16531. 
nejde o platnou dohodu o ,konvenční pokutě, jestliže za s~ulebniho p0-
měru zaměstnHlnec podlpisQlval1 v určitých obdobích mu před:ldádmué v}'
pisy ze svého účtu o smluveném podílu na zisku, ohsaihujíci srážky za 
různé silužehní chyby a nedostatky, a mimo to doložky, že mimo zú
statek na výpisu nemá zaměstnanec proti zaměstnavateli jiných poža
daVků a že bere na vědomí, že možné re.kilamace musí podati do určité 
lhůty; v talkovémto .přLpadě má zamčstnanec nárok na vrácení sražcJI1ých 
částek, třebas nepodal do stanovené lhůty reklamace č. 16581. 
neplatnost (nicot,nost) úmluvy o přesunutí placení pojistného k nemoc. 
a pens. pojiště1ní na :zaměstnance a neúčinrnLost jeho 'P'řihlášení za služeb. 
poměru, že nemá vůči zamě,stnavatelli ze s,lužeh. poměru pohledávání 
Č. 15802. 
nejde o !nep:Ja.tnou úmluvu o ph:'SUl1Uti sociáJ;ních p'ř[;spěvků na zaměst
nance větším než zákonným dílem, ,byla-li sjednána výslovná dohoda, 
že zaměstn8!vHtel poskyt,ne zaměstna'Hci určitou (ipr'Ů'ce.ntuMní) část 
t. řeč. úkolo'vé provise na úhradu phSP2V>kŮ ponechané, .odváděti sám 

1909 

k soc. a pens. pojištění, pokud připadají na zaměstnavatele, a že za
městnanec sám je nositeli pojištění odvede za z'aměstna·vate'le Č. 16580 
~árok zaměstnance na vydání vysvědčení nepatří do konkursní podstaty 
c. 15924. 
prohlášení konkursu na jmění zaměstnavatelovo nemá vliv ani na za
hájení ani na po'kratování ve sporu uvedeném přímo proti upadci na 
vydání vysvědčení zaměstnanci Č. 15924. 

obecní: vázanost soudů discipl. ná'lezy vydanymi proti definitivním obeoním 
zaměstnancům po hm o t'l1 é ,stránce Č. 15774, viz však dodatek llL 
pro rozhodnutí di'scipl. komise je rozhodující skuteč. vi'slledek hlaso
vání, nikoli poměr hla'Slt uvede,ni' v protokole Č. 15774. 
§ 8 vlád. nař. č. 483/1920 Sb. z. (\. 'll. je ;kryt před!p:sem § 10 zát. 
Č. 16/1920 Sb. z. a ll. č. 15774, viz však dodatek III. 
k rozhodnutí o neplatnosti disciplinárního nálezu obecního zastui:;jte·l
stva, jímž by.lo uznáno na disciplinární tresty lpropuštční trva'le l1sta-
noveného' obecn~ho zrízence 'Ve smyslu zák. Č. 16/1920 Sb. z. a n. ze 
s'lužby, jsou příslušny soudy, jež jsou oprávněny k přezkumu onoho 
nálezu i po hmol II é stránce; vláda nebyla zmncněna, aby nařízením 
;podrohila pmpouštěcí usnesení obecního zastupitelstva vyššímu admini
strativnímu přezkoumání dodatek III. 
zákonem Č. 103/1926 Sb. z. a rl. nebyl derogován předpis § 10 zák, 
č. 16/1920 Sb. z. a n. (vlád. nař. č. 483/1920 Sb. z. a n.) č. 15774, V1Z 

však doda,tek III. 
strážní přída'vek (a připlatek na byt), přiznaný členúm sboru státní 
stráže bezpečno·sti, nepřísluší strážníkúm v obecních s,luŽJbách, třebaže 
jsou jinak postaveni na rnveň státním zaměstna,ncům podle platoveho 
zák. Č. 103,/1926 Sb. 1.. a ll. č. 15803. 
podm~nky ustanovení obecního zřízence (v čechách) zřízencem de
finitivním č. 15892. 
strážní pUda've.k rťE'p. phEpěvdc na byt, přiznaný zák. č. 230/1922 čle
nům sboru stráže bezpečnosti zřízeni'm II státních úřadlt nebyl mzši
řen na strážmíky v obeoní.ch·5Iužbách a může se ·ho jim do-stati jen plat
nym usnesením příslušné' samosrpráv1né k01'porace č. 15'960. 
byl-.Ji řečen}' přídave1k obec. zaměstnanci při,z.nán res·p. přís'pěvek na byt, 
přiznaný zák. Č. 230/1922 č.Je;nům sboru stráže bezpeč. zřízellým u stát
n.ích úřadů, ,ueby;l rozšířen ,na strážníky v obec. službách 'a může se ho 
jen dOlstati bez zřetele na upotřelbení zaměstml!llce ve službě, třebaže 
byllo opatření to schváleno dilscilpl1,n,. komisí Č. 15960. 
Ileuó:nil~li obecní zaměst'nanec v .pr:opadné lhůtě § 25, odst. 2, zák. 
č. 16/1920 Sb. z. a n. prohlášení, že se má jehO' služehní poměr posu
zovati pro budoucnost podle řečeného zákona, ,nemťtže již orpírati svoje 
náro:ky ze slžebního poměru o předpisy uvedeného zákona Č. 16323. 
spory O" .náro1ky smlurvních úřednílků obce na náhradu škody, vznik,lé jim 
pro nepřihMšení k rpensijln~mu pojištění, patří na pořad práva č. 15894. 
obecní zaměstnanec se mÍl že domáhati samostatnou určovací žalobou, 
že jeho propuštěni ze s,]užeb obce jest neplatné a že jest dále v jejích 
sluŽlbách, aniž mu vadí to, že by mohl Žallovati žalobou na plnění 
č. 15892. 
pro móovací žailobu obec. zaměstnance, že rp'ropuštění ze služeb obc~ 
jest neplatné, neplatí 'lhůta vytč6ná v § 1162 d) obč. zák. č. 15892. 

okresních nemoc. pojišťoven: okresní nemoc. pojišfovna muže projev-iti vůli 
jen statutárně Č. 15746. 
netpředpj~stlií-E stanovy nemoc. pokladny něco jiného, patří usta<uoveni 
zaměstnance pokladny do oboru -IjJunsotbnosti představenstry'a Č. 15746. 
otáz'ku, zda se ustanovení zaměstnance pokladny .stal'O platným pro
jevem rpředstavenstva, jest r-O'zhodnO>i-lti - pokud § 17 zák. Č. 689/1920 
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Sb. z. a n. o volbě ,představenstva nemoc . .pokladny nenabyl ú6nnosti ~
podle stwnav pokladny a podle nich jest zjistiti, zda představenstvo, 
zvolené podl·e zák Č. 33/1888 ř. z. bylo řádně do.p!ilO'váno Č. 15746. 
předpis § 18 .zák Č. 33/1888 ř. z. nebyl změ';1i~n čL X. zák. Č. 268/191~1 
Sb. z. a n. č. ,15746. 
pokud ne-má zaměstnanec pojišťoV1oy nutkavý zájem na určení, že Jeho 
s:Jttžehní poměr je definitiv.ní a že výpověď mu dané je neplatná č. 15772. 
jest-li že okres. nemoc. poJišťovna svému zaměstnanci, s nímž bylo 
mož-no z,rušiti služební poměr jen .po provedeném kámém říczení, ozná
mila, že ho 'disdp:!illl. komise uzna.la kárně vinným, avšak, překročujíc 
meze svého oprávnť\oí, se usnesla i na tom, aby prozatí,m ,neby.l p-ro
propuštěn ze služeb žallované pod podmínkou, že vyhoví v budoucnu 
svým povinnostem a že zaměstnanec učiní prohlášení, že souhlas s pro
puštěním bez kármého řízení, poruší-H budoucně své pOlvirnnosti, jest 
zmbna služebni smlouvy v otázce propuštění bez káméh-o řízení ne
Slpravedlivě vynucena (§ 870 obč. zák), !pwjevil-li zaměstnanec v té 
příčině souhlas Č. 15940. 
§.19 zák. č. l54/1934 Sb. z. a n. jako předpis veHcí nelze v neprospéch 
soukromých zaměstnanscu změnIti nebo zrušiti ani služebním a dIs
ciplinárním řádem, vydaným pOdle § 69, odst. 4, zák .. 1) soc. poj. ústřední 
snciální pojišťovnou pro 'úředniky nemoc€,nS'kých po}išť'Ů'ven Č. 16595. 

poštovní: poštovní vozka, který Je ve služebním ,poměru s poštovní sprá
vou, podléhá ,pojištěni podle stano'v fondu pro i,nva.!. a starob. pojištění 
pošt. zaměstnancll be1z zřetele na jeho souhJ.3JS Č. 15797. 
je-li po,šDQlvní vozka samo'Statu)'m podni'katelem, řídí se jeiho pojištění 
podle smlouvy sjednruné s poštovní správou, ,která není oprávněna jed
nostrGťnlně ji měři<ti tím, že pojištěnce převádí' do pojištění ve fondu pro 
in val a stamb. pojištění vd. zaměstnanctl Č. 15797. 

.. - soukromí (zák. č. 154/1934 Sb. z. a n.) viz též he'S~o: -obchodní po
mocníci. 
práce zamesÍlna,nca nestávajú sa službalmi vy-ššieho d~uhu už tým, že 
,zamestn:arnec koná aj pÍ<somné práce, keď tieto sú len podradné a ša
blonovHé č. 16352. 
zaměstocwatel ,není oprávlněo sraziti soukromému z,aíměstnanci zcela 
nebo zčásti ze ,služebních ['Platů to, co dostává zamésf'nanec z důvodu 
ve,ře.j-nopnlvního pojištění č. 16595. 
§ 19: je předpi,sem velícím, který nelze v nepros.pěch soukromých z'a
městnascu ani změni,ti ani zrušiti, a to amÍ s,lužebním a .disciphnáJi11im 
řádem, vydaným podle § 69, -odst. 4, zák. o soc. poj. ústřední sociální 
pojišťovnou pro úředníky nemoce'lllSkých p'OjIšťoven Č. 16595. 
§ 29: zamě-stl1lan.e,c nejedná proti zákazu jiného zaměstná:ní ve smyslu 
§ 29 zák o soukr. z:a,měst., uzavřel-li k Z,<l!jj'štění své budoucí existence 
ještě za tr'vání dos,avadního pmcov,ního !poměru noV1Oiu služehní smlouvu 
s jj'ným zaměstna'vatelem proo dobu jeho skončení Č. 16395. 

- § 31: výpove<1nálehota ,pod!'a § 31 (2), lit. b), zák. č. 154/1934 Sb. 
z. a n. ne-bola zachovaná, keď bOila výipoveď zamestnaJncofvi doručená 
až IV prvý deň kallendárneho štvrf.roku, \ku koncu ktorého hola dalni 
Č. 16354. 
keď zamestnavatel' neuplallni!1 za vý.povednej lehoty dovod, ktorý mu 
zamestnan.ec za trvanh teljto lehoty zavda,l k predča'snému zrušeniu 
pracoV'ného pomeru, vzda,j sa tým práva [la prepustenie zameSTIna:nca 
Č. 16354. 
§ 31, odst. 4: nedodržanie 'vý,povednej lehoty, ktorú prislúcha zamest
nancovi podl'a smluvy alebo podl'a .zá\lwna, nečiní výpoveď ne,platnou; 
k účinlliosti zrušenia s.\u.žehného pomeru netreba novej v)'povedi; za
mestnamec má pravdaže Inárok na služebné požitky (kll náhradu) pre 
zhývajúcu ča'sť -výp'Ú'vedn:ej ,lehoty Č. 1598R. 

§ 34: ak zamestnavatel' udelil! zamestnancovi ,po nemod zdravotnú do
vole,nú, nemože ho po,zdejšie predčasne 'P·repusrif z dovodu, že pripo
čítajúc dobu zdra'Votnej dovo.lenej, trvaLa .prekážka v práci, spóJ;o'bená 
nemOCOlu, po dobu, ktorá podl'a § 21 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. je 
dóvodom pre predčasné prepUlstenie zamestmlil1ca č. 16441. 
§ 34 Č. 1: jest nevěrou o:důvodi1:ující predčasné zrušení služebního po
měru, srazil-li si zaměstnanec vybranou částku patřící zaměstnava,telt 
na účet ,dosud nesplatného platu a tv.rdí-:li nepravdivě, že exekuce na 
jeho plat byla zastavena Č. 15833. 
je doležitým dóvodom p1"e predčasné pre,pustenie zamestnanca, že ozná
mLI zamesÍ'navateJ'.a pre zatajovaJHie kolkových -poplatkov Č. 16443. 
vědomé, chtěné a' protismluvní oapinini zaměsrnance (vedoucího pro
dejny), pLniti vůči z'aměstnavateli sljed!nanou úmluvu o denním zasí,lání 
tržby za odprod3Jné zboží, jelst důležitým důrvodem propuštění zaměst-
nance Č. 16580. . 
§ 34 Č. 3: soukromý zaměstnanec porušuje zákaz vytčený v § 29 zák. 
o soukr. zamést., -převzal-'li smluvní závazek, že bude činný pro nového 
zaměstnavatele za trvání dosavadní služehní smlouvy; nezáleží na tom, 
že dosmradní zaměstnavatel prohlási,l, že na zaměst,nancovy služ,by ne 
reflek,tuje; takovéto porušeni j-est podle § 34 Č. 3 řeč. zák. dlIiežitým 
di'lvodem .pro předča,sné propuštění zaměstnance Č. 16395-. 
§ 34 Č. 6: i jed i 'tl á hrubá urážka může býti dúvodem k předóa5Jnému 
propuštění zOJměstnance podle řeč. zák č. 15918. 
§ 35: kárné řízení se zamělStrnancem (bankOlv.ním), jehož služební poměr 
lze rozvázati jen po prQov~delllí kárného řízení z důvodu § 34 Č. 1, 2, 
4 a 6, musí býti zahájen v 8delJ11llí lhůtě a v téže IhMě po sk'Ú'l1Jčení 
kárného řízClní musí zaměstnavatel vyv'odj,tj di'ls.ledky z kárného řízení, 
jinak platí dDmn,ě,nka v § 35, odst. 1, řeč. zák o prominutí služebnúho 
pokleSku Č. 15899. 
§§ 37, 38: byla-Ii dána trva.le ustauOIvenému (defimitiJVIuímu) z'aměst
namci výpověď z jiných dů:vodů než z těch, které jsou uvedeny ve slu
žební smlouvě (s,lužební pmgmatice), nejde Ů' výpověď nesprá'VIně da
nou ve smyslu § 38 zák. o sŮ'wkr. zaměstn., nýbrž o výipověď neplartnou 
Č. 16491. 
j-de-.\i o neplatn.ou výpověď, .flťiplatí pro za1městnancovy nároky předpis 
§ 37 uve-d. zák., nýbrž ,přísluší mu n:ámky ze 'služební smlouvy samé, 
dokud nebyl služebn,í poměr řádné zrušen z někte.rého di'lvodu uvede
ného ve s.lužeb-ní smlouvě (služební pragmatice) Č. 16491. 
nejde ,o redU'kci (odbou.f&ní) personállu, t. j. o nenáhlé snižování rpočtu 
zaměstnanců nebo jejich vypovídání ,k různým časově vzdáleným ter
minům, nýhrž o hromad:né propuštění, vypověděl-li zaměstna'Vate'! 
všechny své zaměsf'nance k Ulrči,tému termínu a sjednal-Ii s nimi no'vou 
služehní smlouvu na čas přechodlné potřeby (§ 30, odst. 3, zák. č. 154/ 
1934 Sb. z. a TI.) 's kratší výpovědni lhůtou, než byla v původní slu
žební smJ.ouvě Č. 16491. 
§§ 39, 44: vysvědčení jest vydati zaměstn8Jnc.i v místě, kde skoUIč.il jeho 
pracovní poměr, je--li trv,alé pracovní místo zaměstnanco;yo jinde než 
v bydlišti neho síd.le zaměstnmvatele Č. 15758. 
zaměstna'Vatel jest v pmdllení s vydáním vysvědčení (potvrzení o za
městnání) zamě,Stnand buď skončení služeb. poměru, jde-li o sl!Uže.bni 
poměr podle zák. Č. 154/1934 Sb. z. a -n., anebo okamžikem, kdy za
městnanec požádal o vysvědčení, jde-Ii o služební poměr podle zák. 
č. 20(1910 ř. z. nebo podle § 1163 obč. zák. č.15758. 
§ 47: slíhiJ .. li zaměstnavate.J zaměstnanci ve Silužební smlouvě, sJednané 
s do:J'ožkou o nesoutěžení, odměnu za to, že nehude u-rčitou dobu pJ 
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rozvázání pracovního poměru vyvíjeti konkurenční činnost, náleží před
č-aiS:ně a bezdůvodně prcwpuštěnému zaměstnanci řečená odměna vetl; e 
námku na náhradu škody za předčasné a bezdúvodné propuštění 
č. 16597. 

spollm viz heslo: s pol e k. 

spořite~y: discipl. řád pro úředníky spořitelen, neschválen)' ministerstvem 
vmtra, platí vůči zaměstna,nci spořite'!ny, stal-li se s'Oučástí obsahu jeho 
služební smlouvy; ředite;lství spořitelny není vyloučeno z kárného ŤÍztHí 
proti zaměstnanci spofitelny; opráVlnění snudu k přezkumu kárných ná
'lezu proti zaměstnancům spořitelny po formální i věc:1 é stránce 
č. 15743. 

statkoví viz heslo: s t a t k o v í ú ř e d ,n í c i. 

státní viz heg.lu: stá t. 

železniční: penlZia vypláce.ná pomocnym železničH)"lm zamestna·ncom. p(ldJ'a 
§§ 126 a násl. vl. nar. č. 15/1927 Sb. z. a n. je zaopatrením invalid-
Iným Č. 15871. . 
nárok na penziu vyplácenú pomoc. želez. zamestnwncom podľa §§ 126 
a násl vl. na'r. č. 15./1927 Sb. z. a n. zaniká nad-ohudnutím takej osobnej 
schopnosti k prád, ktorá bez z'retel'a lna všeobeoné. pomery na tr:1U 
práce ,činí ho zase 51pósolbHým rk primeranému zárobkovému zamest
naniu Č. 15871. 
§ 128 Vilád. nař. Č. 15/1927 Sb, z. a .n. o zjištěni neschopnosti v)'dělku 
úředním lékařem čs. státních drah platí pro řízení správní a nevylučuje, 
aby soud sám pwvedI ve sporu o .pIa-cení pense znaleck)! důka.z (§ 351 
c. ř. 5.) o téže sikuteón:osti Č. 16290. 
pre pOlnechanie pen'Zie pomoc. železnič. zamestn-anci podra § 129 vlád. 
nar. Č. 15/1927 nestačí, že si eště nenašiel iné íprimerané zárubkové za
mestnanie Č. 15787. 
zmenšenou scl1O'.p.nosťou práce v smysle § 12:9 vlád. nar. Č. 15/1927 Sb. 
z. a n. nae je srnÍženie zárorbkO'vej schopnosti o 10% v d6sledku rentorvej 
neurózy Č. 15787. 
odnětí pense bý'valému pomocném-u zaměstna'nci českoS'tovenských stát
ních dmh (§ 129 vl. nař. č. 15/1927 Sl:>. z. a n.) č. 16290. 
k odnětí pe.nse, přivI1'a:né z dúvodu § 7, odst. 3, Č. 2 5talllov pensijního 
fondu čs. státních drah jest potřebí, (lIby zaměstJmoec nabyl způsobi
losti k vý,dě,leónému ,přiměřenému zaměstnání; netřeba zjišť0-vati pra
oovni schopnost v procentech Č. 16290. 
změn.a služebního poměru pomoc.ného zaměstnwllce ve služební poměr 
zřízen.ce čs. státních dmh (§ 135, odst. 1, vlád. Orl'[' Č. 15/1927 Sb. z. 
a n.) 1I1:a'stává již splněním zálkonrného před.pokladu vytče.něho v § 135, 
odst. 1, uveď. vlád. nař., t. j. že pomocný zaměstna1nec ztrá'vi1j dvanáct 
,let nepřerušené uSlpokoJivé služby ve vlastnosti plně zaměstnaného po
mnoného zaměstnance, aniž jeslÍ k změně. potřebí vyhlášky v Úředním 
.Jistě ČS. ž,elezmióní správy ·č. 16373. 

, žele'Zok,ní správa není oprávněna st.am:oviti pro změnu služebnH1<O po
měru pomocného zaměstnance ve služební poměr zřízence és. státnkh 
dra,h jiné podmÍiuky, než jsou vytčeny v § 135, odst. 1, vlád. na'ř. Č. 15/ 
1927 Srb. z. a n., zejména vyhraditi si mOfŽ,nost znOiVll změniti služehni
poměr zřízence ve služební ,poměr pomocného zaměstnance Č. 16373" 
Ú r a z 'o v é poj i š t ě ní: nebyl-li rozhordóm s.oudem podle čl. IX. maŤ. 
žel. ze d:ne 6. červlllia 1919, č. 18'430, uznán po právu nárok na úra1Zový 
dfi,chod, není žeJeznričrní za:městnanec oprávněm uplatrlO'vati proti státu 
nároky podle §§ 46, 47 úraz. zák. č. 1/1888 ř .. z. č. 15796: 
s I uže b 'll í ř, á d: želez.niónÍ zaměstnanec přelože!l1ý služebně na jiné 
místo, se musí sám starati o své ubytování bez zřetele na to, zda 
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a kdy mu bude vyplacena náh.rada podle § 78 S I u Ž. řád II Z důvodu 
jeho pře'ložení a nemá nároku na náhradu škody z nevho·dného uby
tování jím samým zvoleného Č. 15796. 
povinnost státu k placení diet z dúvodu nemorného ubytování v ji'llém 
služeb. místě nelze ztotoEíovati s povj-oností k opatření bytu č. 1579{). 
dóvodu služebného záujmu p'odJ'a I i t. e) o d s t. 3 § 115 s I u ž . .p o r. 
možno -k preloženiu že!ezn~Člného zamestnanca do trvalej výsIuž,by po
užit' len vtedy, ked' skutkový zá-klad tohoto opatrenia nespadá pod 
žiaden z d6vodov uvedených pod lit. a)-d) cit. §u Č. 16437. 
že.lez.ni{ním zamestnancům (úřední-kům, podúředníkúm a zřízencům čs. 
státních drah) nepříSluší nárok na plné služe.bní požitky po .dobu t. řeč. 
nemocenského wku, byli-li přeložemi na dočasný od,1J)oónek před uply
nutím ře'čeného roku proto, že se stali postradatelní pro O'l'gani'Sačrní 
změny v úřadě nebo pro trva'l)' pokles práce (§ 116 a) služeb. řádu) 
č. 16225. . 
užití § 116 a) služeb. r. p'ro pře1ože.ní na dočaslH)' O'dpo6nerk není vylou
čeno nemocí zaměstna.ncolVou Č. 16225. 
prO' rposouzení prá'V plyrnoucích ze služehního poměru zaměstnanců ČS. 
stá'uních drah nel:ze orbdohrně užíti ani předpisů zák. o ohchodních po
moonídch Č. 20/1910 ř. z., an~ zák. o ochr. sQ.ukr. zaměstnanců č. 154/ 
1934 Sb. z. a n., ani předpisů §§ 1154 b), 1156 obč. zák. č. 16225. 
pokud není kár:ný nález vydaný proti zaměst'l1'allldllffi čs, státních drah 
formálně vadm,ým Č. 16436. 
služební poměr zaméstnanrců čs. státníoh drah jest síce soukromoprávním 
,poměrem, jsou však v něm' i prv,ky veřejnoprávní, z :nichž vyplývají pro 
mě zvláštní povinnosti a omezení 'Vytčená zejména ve služebním řádě 
č. 16436. 
výnos ministe.rstva železnic ze d'ne 12. břez'na 1923, 
Č. 55739/<1922, Č. 48 Věst. mi.n. želez. Jest určen jen .pro vnitř,ní úřední 
POSltuP a z,wměstna:nec nemůž'e z něho vyvozovati nárok na přerušení 
kárného řízení Č. 16436. 
kárrné řízení a nález vyd3iný senátem, v němž neby-l jako přÍ'sedicí j-ede1n 
úředník ,práv znalý, ne}sou zmatelčné; vzájemný poměr trestn.ího řizení 
a kárného řízen.í Č. 16436. 
trvalý pokles práce, .pre ktorý mÓ"ž,u byť zamestnarnci štátnych železnk 
daní ,podl'a 116 lit a) služe,b. por. do do.ča,snej výslužby ne
musí ne'stať prá,ve v tom obore s.lužby, 'v ktorom bol zamestna'ne~ lla
posledy ÓÍlnný Č. 16264. 
výber zamestna:ncov, kto-rých trelba: ipre trval)! ·pokles práce dať do 
dočasnej výslužby, prislúcha že1emúčnej správe a llemóže byť súdom 
preSkÚmWll)' č. 16264. 

Zaměstnavatel viz hes'la: d o vol e n á pIa cell á ,ll á hra d a š k o d y pod 1 e 
§~,115!, 1330 ohe. zák, p-ojištěllí pensijní, pojištění so
CI a .lnI, r o z hod čís o II dym z d o v é, sml o II ,v a '~o 1 e k t i V'H í z a-
městnanci a zaměstna-nc'Í soukromí. ' 

Zápis .advokáta (k a n d i dát a a d v o k a c i e) d o s e z fl a m u a d 'IlO kát fl viz 
hOSlo: a d v o kát. 
firmy viz hesla: f i r m a, rej st ř í k 
knihovní viz hesIo: kniha pozemková (knihovní poznámka, 
záznam). 
v matrice viz hesla: 1 e g i t i m a c e a o tec 11 e 111 a n lel" k}'. 

Započteni: proti žallobě vymáhajícího věřitele, jemuž byla přikázána pohledávka 
p~vi;n:ného dlu~ník~ k vyhr,á,ni (§.3

v

08 ex. ť), není poddlruž'nírk .oprávněn na
mltatl k Za!poClteul .pohledav;ku, jez mu pfls,],uší proti vymáhajícímu včřiteli 
č. 15854. 
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postoupený dlužník není oprávněn úónnč namítati proti postupníkovi po 
oznámení postupu k započtení svoji vzájemnou pohledávku, vzniklt)u mu 
pmti rpostupite:li po postupu Č. 15864. 
výklad § 1443 obč. zak. č. 15914. 
po-stoupený dluž"ník knihov,ní pohledávky může proti postupní'kovi namítati 

nárok na zmenšení postoupe1né !pohledávky z dúvodu ,správy podle § 932 
obč. zák, který mu až po postupu vznikl proti postupiteli, musí však t'Vr,diti 
a prokázati, že postu-pník nebyl v době postupu a podárlÍ žádosti o 'knihovní 
pře'vod pohledávky be:zelstný Č. 15914. 
je-li proti žalobnímu nároku crllamítáno k započteni více pohleclálve:k, jichž 
souhrm převyšuje zažalovanou pohle,dávku, nastává účine.k zčlJhájené fOtzepře 
v příči-ně každé jednotlivé pohledávky, namíta:né k zaJjJoCtení, ovšem jen do 
V)iŠe ža'lobního nMoku Č. 16180. 
o vzájemné pohledávce ,namítané :k zaJpočte.ní teprve za sporu :ne'jze rozhod
nouti v říz'eJní omezeném na důvo.d za'žalovamé pohledávky (§ 393 c. ř. s.), 
ny,brž až v kOlne'č,ném rozsudk,u Č. 16521. 
jestliže klient nesvolil k srážce advo1kMovy rpalmánni pohledávky a !popřel 
její siprá'v,nost a v)"ši, neJní a'dvOlkát oprávnén o své újmě ani sraziti si sv~u 
pOhledárvlw za klientem z hotorvých peněz, došlý,ch ho pro klienta, ani Je 
zadržovati, ani si započísti SiVOU pohledá'vku, nýbrž jest po'vílnell vydat! 
klientovi na jeho žádost hotové pe,ní.ze pro něho .přijaté, nemá-li jich upo
třeibiti podle příkazu zcela nebo zčásti jinak č. 16407. 
proti zažal'O'vané penéžité ipohledá'vce lze ,na:mítati vzájemnou pohledávku, 
která se za,žaJ.ov3Jnou p.ohledávkou vnitřně nesouvisÍ, jen námitkou kOT11-
pensace, nikoli mezWmním ná,vl1hem určovacím Č. 16207. 
na povinný díl viz heslo: díl p o v iln.ll ý. 

Záporný spor o příslušnost viz ,hesla: s e '11 á t :p r oře š e n í k o mp e t. k o fj
fli'ktů, spor ů příslušnost, kO'lllkurs (§ 65 konk. ř.). 

Zápověď platební viz hesla: k níž k y v ok 'l a dní, .p odd II u ž'll í k. při ok á z á n í 
k vybrání. 

Zápůjčka viz též hesla: měna, iprom,jče-ní, zástavní právo smluvni. 
- pla:tno5t zŠ4půjčky, poskytnuté úvěrnim spo:teé.emstvem (spořitelním a zálo

ženským spolkem) nečlenovi před ú6nlno'stí V1lád. nař. Č. 169/1933 Sb. z. 
a ,n., 'llieby,I'O~li 'O ní do dne účinnosti řeč. naf. (14. srpna 1933) pmvapla.t,ně 
rozhodnuto Č. 15935. 
zmoonÍ-li v)'lpůjčitel zaiPlljČ'itele, aby vyplatil zápůjčku třetí osobě, nemem 
se Hm 'nic na .prá~ním postavení vypů}čHele jako- osobního dluŽlníka Č. 16118. 
ustanovení § 2 vlád. nař. Č., 57j1926 Sb. z. a n., jehož účinnost byla pro
dloužena vL nař. Č. 100/1929 S~b. z. a n.., se vztahuje též :l1!a žaluby o vrá
cení cenn)'ch papírů, jež byly dány jako zápůj.čkolVá valuta, z dúvo.du -kon
dice podle § 1431 oobč. zák. č. 16127. 
mzhodovať o žiadJosti proti usneseniu okreSlného súdu o zaiplatení p6ži.Čiky, 
poskytnutej súdom zo si'fotSlkých peiíazí ním spravovaných, nepr~Sllúc:la 
súdu druhe'j stolice, a,Je dozorčiemu orgá.n:u jusHČlnej správy Č. 16353. 
úmlU\i'1a', kterou si z3plijčitel vymínil požadOlVati na místě pen.ěžitých úroků 
za poskytnutou zálpůj-čku naturá,llní dávky (služehnost bytu, pos-Iuhu a 
stravu), činí celou smlouvu o zálpújčku nkotnou (§ 879, odst. I, olbč. zák., 
dNolr. oekL Č. 1305/181.6 ř. z.), kdyby ji'nak bez dotčené úmluvy ,k záp-tljčce 
nebyLo došlo Č. 16515. 
jde o í]JI'atn)' zák3JZ postupu, vyhradH...:li si te.n, kdo poskytuje úvě'r (zá
půj,čku) že bude poí:ad'Ofvati ihned okamži,té sp'láceni (vrácení zápůjčky), 
postoupí-li vypůjčitel jinému právo na vyp.lacení zapůjčené va-juty nebo je,jí 
části; postup.iteli (vypůjčiteli), který jednal pmti uvedené zápovědi, přísluší 
nárok na náhradu Š:kody, když dlužní-k (zalpůjčitell) neoprávnčnč nedodržel 
smlll'ven}' ú'věr Č. 16563. 
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Zápůjč~a. datiová: věřitel, který se mamě pokusil o honorování kuponů dlužních 
UplSŮ u plateb-ny a u Srplniště, ježto dJ,užník neposkytl úhradu jest opráv-
něn žádati i zaplacení přímo u dluŽiníka č. 15898. ' 

Zápůrčí žaloba viz heislo: ž a lob a z á p ů r čL 
Záruční prohlášení viz heslo: r u k oje mst v í. 
Záruka viz hes'la: rukojemství, správa pro vady. 
Zásada bezprostřednosti (přímosti) viz hesdo: d o v 'o lán í (§ 503 Č. 2 c. ř. s.). 
Zasilatel viz též hesla: d op r a važ e I e z nič 'll Í, poj i š t ční s m I u Vll í. 
~ nebylo-li zasillateIi (špeditéru) ózoze'll1ským p-rodatelem zboží výs.\ov<ně při

~áz~no, a~y zboží ~xd,al tuz~'I!l-sk~mu kupiteli jen, zaplatí-li kupítel efek
tlvne kupnl celnu zneJlCI ·na C1Z1 me.l1iu, byl zasila-tel opráNlněn vydati zbož.í 
zaplatil-li ,Jc.upitel takovou částku v Kč, která odpovídala kursu cizí měn~ 
v době placení ,č. 16140. . 
nezwvunil-li z3IsilateJ, že se vSrmčna Kč v pení'ze cizí měny a -poukaz těchto 
pelněz pro dateli do ciziny protáhly, neodpovídá mu za kursO'V'.llí ztrátu ná
sl,edkem deva~lvace Kč mezitím nastalé č. 16140. 

Zastavěni (§ 4118 obč. zák.) vilz heSlla: na byt í v I a Stll i c t v i s m! o II va 
kupní,nájemní. ' 

Zásta-vní právo s,mluvní v-i,z též hesla: k.ll i II a p o zem k o v á k o n ,k u r s ž a-
loba hypotekární. " 
simultanní viz he.s,la: hypoté:ka slmultannl dražba v,nucená 

(§ 222, ex. ř.). ' 
byla-Ii zástava (cenuSr papír) daná k zajišténÍ zápúji:"ky, prodána spáv
cem konkursní podstaty y konkursu prohlášeném na jmění věřitelO'vo, 
nezprošťuje to zJpůjčite1e požadujícího. zaplace-ní zapújčenS'c-h peněz 
'pOVilll!wsti vráiti z<Í'sta'Vu vypůjčiteli, za'Vi:nH-li sám, že nelze záJstavu 
~rátiti, neupo,zorniv včas správce konlk. podstaty, ze jde o zásbvll 
c. 16125. 
vázne-li 'na .nemovitosti ,poznámka pořadí pro zamýšlené zadlužení, nelze 
bez předložení usnesení rpovolující:ho tuto po:známku povoliti Odepsání 
části knihofvního tělesa bez přenesení poznámky pOŤ-adí Č. 16178. 
'není-Ii ze zápi,su zástavního práva vi'ožeil1ého pro číselně wvedenoll po
hlenáV1ku v tuzemské měně zře'jmé, že .Q měně byla wmhwena zlatá do
ložka, nelze phkázati věřiteli z nej'Vyšší,ho podání za vydraženou ne· 
movitost vyšší pen.ěžitou 'částku při'Padaljící iHa jeho nárolk ze z,laté do
ložky, odporují-li tomu zadní 'kl1'iho'vní věřite'lé Č. 164R8. 
nebyl-li dluh označen jako zúro.č'iteh1ý, požív.aljí úroky a vedlejší zá
vazky, zapsarné do veřejrných ,kinih 136 pozdějším v:k,ladu práva zástav
ního, jen běžJllého. po,řa'dí, nikoli .poznamenaného pO'Ťadí Č. 16396. 
ustanovení § 2'16, posL odst., ex. ř. i §§ 16, 17 kmih. zák. upravují 
pouze pořadí úroků a úkat v poměru k jistině, neřeší však j'a:k se 
nabývá zástav.ní-ho práva Č. 16396. ' 
§ 469 obč. zák.: k,nihovně puznamemélmý závazek vlastnika nemovitosti 
podle § 469 a) o:bč. zák, že dá vym3.!Z-ati uvolněné zástavní právo (hy
poteku), který 'přechází i na prálvní nástupce vlatsuíika nemovitosti, za
kládá .oprávnění ,jen pro osobu, vůči J1íž by.l tento záva,zek převzat, 
a její právní rnástupce, nikoliv i pro jiné knihovl\1'ě opI'ávluéné osoby 
č. 16050. 
pořadí zákazu podle § 369 a) 'obč. zák., že 'vlastník nemovitosti 'nesmí 
nakládati s předcházejícími hypotekami, po:z,o,amenaného při vkiladu zá
stavního práva v pořadí poz.námky za!mýš"leného zadlužení (§ 53 knL 
zák.), jest posuzo'varti pOdle doby podání knihovní žádosti .o jeho pozna
me·nání a nevztahuje se na dřívěj-ší Ipostoupení před110sti ,pořadí Č. 1656C 

Zástavní právo soudCOvské viz hes,la: dra ž b a v n u c e lil á, ex e k II C e, p D zem·· 
k o v á r e f o cm a. 
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zákonné: úraz. po'jišťovna dH vedoucí exekuci na nemovitosti zatížené zá
kazem podle § 2, odst. 1, ma'!' příděl. záko<na Č. 93/1931 Sb. z. a n. 
musí dOlkázati již v exeku6nim návrhu př~dpokl~dy zá~?~n~é~oy zást~v
niho práva přednostního p-ro .přispevky k ur~zoven:u 'P?Jlsterl!,~' ~~8:3: 
věřitel, jemuž ,přísluší přednostní záko.nné zasŤOv.nJ praVD, ~uze. zada,tI 
jen na poměrné uspokojení své pohledávky z několika zavazanych za
stav; byla-li <prodá'na pouze část zástavy, může žádati jen poměrnou 
část p.ři'padající na rpoměmou část zástavy č. 164,19. " 

pronaiimatele (§ HOl obč. zák.): zák. zást. prá,,:,.~ ,pro:nal'l~atelovo .~'epo-:
stih'llje poji-srnou požární náhradu, -kterou POllsto-vn.} pnz'na'la na]emCl 
za sl1oře-lé svršky vnesené do najatých místnos!! č. 15846. ~. ' ' 
k zachování zákonného zásta'v;ního práva prona}lmate-lova pf! o·?strane,nl 
vnese.ných včci z nařÍ'zelní soudu sb-čí jaJkSrkoli ~.fojev yp~Qlna'11mat~lt~v 
učiněný II soudu, z něhož je patrno, že a ke kterym svrsku;m ~l~platn~.\e 
své zák právo zásta-vlní, :Ha př. podání žaloby o zaplacem naJemneho 
sllojené s návrhem na zájemné popsání s'Vrsků č. 159?8. 
pronajimatel, který vedl pro .svou vy:koll",::telniŮ'u p~hledavku. na náj:m
ném exekuci na vnesené nájemcovy svrsky, ktere blly ,rrumo, to yro 
tutéž pohledávku zájemně popsány podle ~ IlO} OI~C. za~., ma . .n.a~o,k 
na uspokojení z prod:e-jového vý!ěž,k~ 'Ila ~ zaJk~ade sv~~'o ~a:kQ,~neho z.a
s,tavního Ipdva pO'dle § 1101 obc. zak, trehaze mobllarm exe\0uce by la 
pravoplartně z.rušena č. 16317. ,. 

Zástavní žaloba viz heslo: ž a I o ·b a h y pot e k a r 'n 1-

Zástupčí mOc manželova viz .heslo: man žel é. 
Zástupce chudých viz heslo: a d v o kát. 
Zastupitelná věc viz heslo: a ,k c i e. 
Zatajování k o" k 'O V Sr ch pop 1 a t k ů 'viz heslo: z a m ě s t n a n c i s o u k r o m í. 

(~ 34 Č. 1). • . 
Zatímní~opatření viz heslo: pro z a tím'll í o pat r e n I. 

Zatímní substitut viz heslo: a d v o ,k á t (nucené zastupování advokátem). 
Zavazadlo V1Z heSlla: a u t o b II S, S m I o· II v a s c h o v a c í. 
Závazek solidární viz hesla: .s o I i d á r n o s t z á vaz k u, v Ý měn e k. 
Závdavek: právo volby, 'p'()~echati si bud' z~'vd~ve.k, nebe:- ž~d!ti za splně.ní, nebo 

za náhradu škody, jest alternativ,ní, mkoh k~mu':ati;rm c 15~88. . . ~,c 
volhou vykonanou v dřívějším sporu o vrac~n.t, zavd~~rku Je,st opra·~,ncn): 
k pOdr'žení záJvda:v:ku vázá-n v novém sporu, JeJz zahaJJl1 o nahradu sk-ody 
pro nesplnění smlouvy č. 15888;. " " .. ,. .d' 
předmětem závdavku mohou byt! bud pemze. neho hodno~ty, .le~ lze Py? Je 
jejjich po.vahy a určení v hospodářském životě ~~-ac1no pTev~stl v urCltO:l 
sumu v ,nich již tkvící, na př. smě,nky, vklad. kmzky, splatne kupony cell. 
papírů a pod. č. 15913. " y . 
byla-li při llZarvření smlouvy. od~vzda~a JlllJ. vec movlta, Jde podle umyslu 
s,tral1 bud' G úplatu, nebo castecnou u~radu kl1iplTI~ ~el1y: nebo o záruku za 
splnění smlouvy, anebo za škodu vzeslou nesp'lnentm c. 15913. 

Závěť viz hesla: pař í z e ,n í p o -s led ,fl í, P o z Ů s t a los t. 
Závod viz heslo: převzetí dluhu. , 

_ odštěpný viz heslo: s 'p o ,I e č n o oS t s ~ li Č e.TI í m '0!Il e} e n y. ~1. 
Závodní podíl společenstva viz heslo: s p o I e ceTl s t v o vyd e 1 k o 'i e a h o s -

podářské. y' . !' dl, 
výbory. (zák. č. 330/1921 Sb. z. a n.): nález rozhod:cJ komltSe, v~( any p? ': 

§ 3 g) zák. č. 330/1921 ~b. z. a n. v mezích její pravomocl, lze vecne 
zlvrátiti určovací žaJloho'l1 c. 15822. .' y ~ 
vý.rok rozhodčí :komise pod~l.~ § 3 .zák ~. 330/1921 ySn. z. a. n., ze zv~= 
městna'vate:1 jest povinen pnjmoutJ zamestnance zpet do yro.ce za ~n 
vějších podmínelk, je možno zvrátiti toliko .k 1 a cl n o u zalobou urco-
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vaCI, ze nález ten jest po právu je.n potud, že zaměstnavatel jest po
vinen vykonati podle své volby jednu z případností U\'eden}'ch v § 3 
řeč. zák. Č. 15822. 
nález rozh. komise závodního výbo.ru, vydaný podle § 3 g) zák. Č. 330/ 
1921 Sb. z. a, n., jímž uznáno pl"Olpuš.tění zaměstnance za nespraved
livou příkrost není pro soudy závazný Č. 16069. 
třebaže bylo zaměstnacovo p'mpuštění uznáno nálezem rozhodčí ko
mise závodního výhoru, vy.d.aJným podle § 3 písm. g) zák. č. 330/1921 
Sb. z. a n., za n€'spra'vedlivou příkrost, jest zaměstnanec, domáhající se 
na zaměstnaJvateH náhrady škody vzniklé mu> z tohoto propuštění, po
vÍ'nen uvésti skutečnosti jeho nárok odůvodňujkí (§ 1295, odst. 2', obč. 
zák.); .nestačí, že se v žalobě dovnláva\ uvedeného nálezu rozhodčí ko
mise Č. 16069. 

Závozník viz heslo: 'n á hra d a š k o d y (§ 1315 obč. zák. a odpovědnost zá
vozníka). 

Záznam knihovní: tím, že bylo IPro pohledávku z převodního poplatku s úroky 
jdoucími od určitého dne zaznamenáno zásta'vní právo, staly se úroky dD
sipělé v den záp1su ine starší tří let před přík,lepem co do l-im'Í'hovního po
řadí součástí jistLny .č. 15992. 
předpoklady povolení záznamu knihovní přednosti práv zapsaných na nE:

movitosti Č. 16285. 
Záznam o rozsudku viz heslo: ľ o z s ude k .p r o u zná n í. 
Zbavení otcovské moci 'Vi'z heslo: o tec man ž e .I s k ý. 
Zbavení svéprávnosti viz též heslo: z.působil'ost ke s'poru. 

. řízení o zbavení svéprávnosti jest po smrti osoby, jíž se řízení týká, zasta
viti; bylo-li v ,řízení pokmóováJllo po smrti uvedené ·osoby, je řízení to, po
čí'naj€" dnem smrti, zmatečné; úmr,tím této osoby za'niká p-lná moc udě.Jená 
právnímu zástupci a jeho oprávnění ,k podání a provedení ,odporu podle 
§ 38 řádu o zbarv. svéprávnosti Č, 16014. 
návrh na zbavení svéprálVinosti lze vzíti zpět s účinkem za'St~ve.ni zaháje
ného řízení toliko do konce řízení v prvé stoHd, to jest až do vydání usne
sení prvého soudu Č. 16103. 
do j,aké míry jest někdo sdlOpen samosta;tně spmv,ovati slv'é náležitosti, není 
otá'Z'kou prálVní, nýbrž otázkou skutkovou, která musí býti tehda, byl-li vy
šetře,n duševní stav, zjištěrrl'a na základě posudky znalce ohoru -lékařství 
Č. 16190. 
o-soba p'oda!vši opozdený .fekllil";Z proti usneseniu, ktoľým bola pre marno
trátnosť daná v qpatrovníctvo, nemóže sa Oodvo'lávať na: § 36, odst. 4, ne
Slporného pokračov.aJllia 'č. 16438. 

Zboží značkové viz hes,"o: s O IU těž .fl e k a I á. 
Zcizení: zákaz jeho viz hesla: postup, zákaz zcizcní. 

- pojištěné věci viz heslo: po'jištěillí smluvní. 
Zcizovací hodnota viz heslo: d á v k a z pří ľ ů s t ,k II hod TI- oty fl e m '0 v 1-

t,osti. 
Zdatnost viz hes,lo: n á hra d a šk o ti Y (§ 1315 obč. zák.). 
ZdržovaCÍ žaloba viz hcslo: s 00 litě Ž \11 e k a I á. 
Zeď viz hEsla: ohraz-ení, soused. 
Zedník viz heslo: ex e k II c-e (§ 341 ex. ř.). 
Zemědělci viz hesla: .zemědě,lslké ú'levy, zemědělské vyrovnací 

říz e n í. 
Zemědělsli:é úlevy (vl. na-ř. Č. 250/1935 Sb. z. a n.): viz též heslo: zem ě d ť 1-

ské vyro·vnací řízenÍ. 
zemědě.lec, jenž má nárok na úlevy, může se brániti žalobou podle 
§ 35 ex. ř. proti exekuci vedené podle pravoplatného rozsudku v ro.~
sah1.1 přesahujícím meze dotčeného n.ařizení Č. 15757. 
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předpisy vlád. nař. Č. 250/1935 Sb. z. a n. nemají vlivu na proda,telova 
práva na vydání věci a O'dšk,odné za užívání, jež plynou ze sjednané 
výh:rady vlastnictví až dO' zaplacení kupní ceLny Č. 15800. 
aj pohl'adávky, p'Ožíva'júce úlev po.dl'a vl. nar. Č. 250/1935 Sb. z. a n. 
móžu byt' uplatJ'1-ované ža-lobou na plne:nie Č. 15981. 
rekursní soud ,nemusí z ú řad II přihlížeti k tomu, že oddělný věřiteL 
v návrhu 'na po'Volení exekuce vmtcenou dražbou poda,ném za země·· 
dělského vyrQIVnracího řízení 'netvrdil, že upomí1na! dl:uŽ!níka způsobem 
uvedeným v § 20 vlád. nař. Č. 250/1935 O' zaplacení splátek podle § 21, 
odst. 1, vlád. ~ař. Č. 76/1936 Sb. z. a ·n. 16273. 

Zemědělský pa.cht viz heslo: ú p r a v a pac h t o V 11 é h 'O při zem ě děl s k }' c II 
pachtech. 

Zemědělský podnik viz heslo: zem ě děl s k é v y rov n a c i ř f z e n í. 
Zemědělské vyrovnací řízení viz heslo v y r o v n á in í zem ě rl ě I s k é. 
Zhodnocení viz hesla: m ě·n no, 'P o j i š tělO' í s m I u v -ll í. 
Zjištění otcovství v.iz hesla: o tec .n e man ,ž e I s'k ý, u zná n í o t c o v s t v i. 

- skutkové viz heslo: o t á z k a p r á v n í č i s ok u t k o v á. 
Zhýralý život viz heslo: r o z I u k a. 
Zkouška krve viz hesla: otec nemanželský, důkaz znalecký. 
Zkrácení přes polovici ceny v'i'z též heslo: srn'.} o u v a J1 á j e m ll' i (pachtovní). 

jediná zárk. dědička, jež přenechala svému otci (manželu zůstavitel
óinu) :pnzústa,lostní jmělllÍ za to, že na pozůsta,l'O'stních nemovitostech 
zajistí pro ni určitou peněžní částku, jest oprávněna se domáhati zru
šení pro 'Zkrácení přes pulorvici ceny Č. 15770. 

Zlatá doložka viz heslo: měn a. 
Zmatečnost (z mat e k): viz též heslo: z p Ů s o·b i los t k e s por u. 

- §§ 6, 7 c. ř. s.: zmatečnost J10zsudku vy.daného, proti pozůstalosti ,podle 
ža'l'ů'by po.da:né ,na pozůstalost po jejím pravopla,tném odevzdaní ·dědicům 
Č. 15837. 
jestliže má projedná-ní .pozůsta!losti příslušným rakouským soudem ú6n1{y 
i pro movitý majetek zůsta'Vite1lův }soucí v tuzemsku a pozů,stwlos,t po, 
rakouském státním o1hčanlu byhl) žalována před československým sou
dem pp vydání odevzdací lilStiny rakouským soudem, je řízení zma
tečné Č. -16408. 

§ 477 č. 2: porušení .předp1'SJů poslední věty druhého odstavce §§ 16 nebo 
32 zák. o prac. soud. se týká o b s a z e ,O' i soudu Č. 16458. 
Jde o zmaltečn'ŮlSt nebyl-li rozhodujíd senát prac.O'vního sOludu nebo od
volacího soudu 've věcech pracnv~nkh složen z přísedídch, kteří ná'leží 
k témuž povolámí, wnebo, když by takavého'nebyl0, aspoň k podobnému 
!pnvolání jako jsou srr3Jny č. 16458. 

§ 477 č. 4 c. ř. s~: zmateónost O'dvO'Ia-cí'ho řízení, bylo-li 'konámD ústní jed
mini' o:drvolací bez účasti strany, aniž k němu byla nepřHomná stra'lla 
obes,lána L 15939. 
jde o zmatek, byla-li (v pracovních věcech) doručeina žaloba žalo va
mému, bydlícímu mimo ,obvod pro.cesního soudu, tak pozdě, že jeho 
práViní zá,stu:pce rnemO!hl uvědomiti swbstituta v místě procesního soudu 
obyčejnou poštou; nerozhoduje ani, že substitut mohl bý,ti uvědoměn 
telegraficky Ineb sipěšnSrm dopisem, ani že se právní zástupce ž'a-lo'Va-
ného neJbo ž'alov.aifl.ý mohli dostaviti k -TOIku Č. 1-6208. 
může jíti jen o vadnost řízení, stalo.Jli_ se vadné doručení ve smyshl 
§ 375,. odst. 2, c. ř. S.; zmatek podle § 477 Č. 4 c .. ř. s. má na mysli 
ob-eslální strany ve smYElu § 1311 c. ř. s. č. 16311. 
úřední zá2'uam o způs'obu vyvoJá,ní právní věci p'řed jednáním o ní ne
může n-ahraditi provedení důkazů nabízený'ch stranami o tom, zda způ
sobem vyvolání bY1la st'raně odňata možnost projednávati před soudem 
Č. 16324. 

( 
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odepřel-Ii ten, komu muze bs,ti platně doručeno, zaplatiti poplatek pře
depsaný za doručení soudní zási-1lky, musí doručující orgán uložiti ne
přijatou zásilku u ob e c 'Jl í h o úřadu v místě doručení, ne'ní-li v tomto 
místě poštovní úřad; v takovémto případě _nemá ulo-žení zási-lky (obsa
hující žalobu a obsíLku k prv'nímu roku) na poštovním úřadě účinek 
doručeni; jde o zmatečnost, byl-li proti ža,lova'nému vydá,n přes to roz
sudek pro- zmeškání Č. 16388. 
hYtPotekární věřitelé j'sou oprávněni podati rekurs proti udělení pří:klepu 
tehdy, bylo-Ii jim znemožněno zúčastniti se draže'bního roku nezáko-n
,ným postupem soudu Č. 16499. 
pokUd hypotekál"llím věřitelům nebylo z.nemožillěn:o zúča;stniti se dra
žeb.ního wku, .přes to, že soudní mís,t-nost, v níž se kona,l dražební TOl\{. 

byla, v dražební vyhlášce označena nesprávně Č. 16499. 
zmatečnost řízení (§ 477 Č" 4 c. ř. s.), nepostupov'a,l-li soud v advo
kátském sporu po ol',námeil1í, že advokát zaJsturpujíd stranu zemřel, podle 
§ 160 c. ř. s., nýbrž projednal věc toliko se substitutem ustanoiVeným 
zemřelému advokátovi podle § 28 h) adv. -ř., nemě.l-li substitut 'Úd strany 
tehdy p],né moci proces.ní; ne.záleží -na tom, že teprve později dala strana 
onomu substitutovi pro-cesní plnou mu-c Č. 1652·7. 
účinek dOlfučenÍ žaloby, směřujíd rpmti veřejné obchodní společnosti, 
tomu, o kom žalobce věděl, že není Fž veřejným spolleóníkem, 0pľáv
néným zastutpovati ža1ovalnou spoleČlnost, a'čkoli nebyl záni'k onohO' 
oprávněníJ1; zapsán ve firemním rejstříku č. 16561. 
předpisu čl. 117, odst. 2, oboh. zák není 'Vyhověno, neby;l-li ten, komu 
hy;],al ž,wlo-ba doručena, ve skutečnosti veřejným spole,čníkem, oprávně
ným k jejímu zastuporvá'ní, a vě,dě.l-li odpůrce o pravém stavu věci 
Č. 16561. 
:k důkazu o důvodu zmatečnosti podle § 477 Č. 4 a 5 c. ř. s. mohou se 
strany dovolávati skutečností nepřednesených v řízení před pnro.u sto
'licí, byl-Ii {) nich odpůTce včas lIpraven Č. 16.561. 
by1-li advokát zastupující stmnu ve sporu suspendován (§§ 12 c) a 17 
adv. disc. statutu), nelze mu s účinkem pro- stmnu doručiti soudní roz
hodnutí Č. 16569. 

podle § 477 č. 5 c. ř. s.: -řízen,í o žalobě proti pozústa;losti .není zmateónéy 

byla-li ž'a:I'O!Vaná pozůstalost zastoupena jen dědici, kteří se k pozůsta
Iosti té přihlásHi a jejichž dědické prih.láŠJky byly 11a soud v době za
hájení "ľO',ze-pře při1aty, a nJ:kO'li' též dědici, II nichž nasta:ly li'vedené před
poklady až po zahájení roz.ep-ře nebo o jichž děd. přihláškách nebylo 
do té doby rozhodnuto Č. 15733. 
,ne,jde o zmate.čnost podle § 477 Č. 5 c. ř. S., byla-li žwlo:ba, podaná na 
osobu zbavovanou svélPráV1no'Sti a zemřelou již p.řed podáním žaloby, 
doručena jejímu opaŤmvnikDlVi, jehož ipozůstalostní soud ihned po d.o
ručení žaI'oby ustanovil té'ž opart'f1O ivníikem pozůstato-sti po zemře.lém opa
trovanci a s nim byl pak Slpor projednám, třebas za sporu byla pozůSta
lost odevzdána dědkům Č. 15809'. 
odvolací soud není oprávněn iihned z úřadu rozsudek a předchozí říze,ní 
z.rušiti pro zmatečnost podle § 577 Č. 5 c. ř. s., nýbrž jest povinen, aby 
dříve zjisti,l, zda žalobce byl již v -době podwní žaloby a podpisu plné 
moci duševně chOlrý a .nebyl s to, aby své věci samostatně obsta:ráva-l, 
a zjistil-li to, pokusiti se Úl nápmvu nedostatku zákonného zastorupe'i1Í 
dotazem u zákonného zástupce žalDbci ustaJTIloveného, schvaluje-li IPO
dání žall-Olhy a vystaveni plné moci a da1ši vedení sporu; neschválil-li 
zákonný zástupce podání žaloby jest ž'alohu odmítnouti; schválil-li po
dání žaloby a udělení plliné mo-ci, bylo by odvolání věcně vyříditi; -schvá
lil-li jen podání žalOby, nikoliv VŠaJk i uděle.n,í pl,né mo-ci ani dos,avad-ní 
vedelní sporu, ,bylo by rozsudek i říze~í jemu předcházející zrušiti pro 
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zmatečnost, počínaje doručením ob-sUky k prv:nímu raku, a vrátiti věc 
'prvému soudu k dalšímu jednání a opětnému rozhodnutí Č. 16048. 

- § 477 Č. 6 c. ř. 5.: námitkou nepřúpustnosti !pořadu práva se dovolací soud 
nemůže zwbývati, zamítl-'li soud prvé stolice řečenou ,námirku, opřenou 
nabyvatelem zbytkového statku žalo'vaným o zaplacení ,ná,kladů vyna
.Jože<o}'ch pachtýřem na úrodu a starvetbní investice o to, že jde o nárok 
podle §§ 43, 44 a) náhr. zák. a žalovalll'ý v odvolání vytýkal jen to, že 
by náhradu mohl pohtdovati jen S. P. Ú. administ'rativlně, aniž na:padl 
zMoveil výtkou zmatečnnsti (§ 477 Č. 6 c. ř. 5.) usnesení to pojaté do 
rozsudku i v .příčině po-řadu práva Č. 15871. 
ža!lobce musí v řízení o zápů.rČí žalobě udati, jak veliká a která část 
sousedního pozemku patří k jeho pozemku; !nemůže-li tak učiniti, jde 
a srporné a neznatdné hramice (§§ 850 a 'dailší obč. zák.) a jest záJpůrčí 
žaJlobu odmítnouti pro nepřípustnost pořadu práva č. 16556. 

Zmenšená vyhlídka na sňatek viz heslo: náhrada škody (§ 1328 obč. zák.), 
Zmeškání viz heslo: r o z s II dek pro z m e š k á n í. 
Změna žaloby: nepHpustnost její v dOip'li1ovacím řizení po zrušení rozsudků dovo

lacím soudem (§§ 496 č. 2, 513 c. Ť. s.) č. 15727. 
pro řešeni otáz.ky, zda je.st se 'obávati při změně žaloby určovací v žalobu 
o pln.ěni značného ztížení nebo průtahu jedná:ni (§ 235, odst. 3, c. ř. 5.), 
není rozhodující jen to, že žalobní žádost Ufč'ovací je pro ,nedostatek prá'v
ního zájmu na zjištění zralá k rozhodnutí Č. 15815. 
nejde o změnu žaloby, n)rbrž o vstup jiného právního podmětu do sporu, 
podal-li tiohý společ,n~k žalobu o zrušení tiché spÚ'lečnosti nejprve na ve
řejnou obchodní společnost a teprve k námitce nedostatlnl pasi'V1niho o:p'ráv
nění k žalobě navrhl změnu žal!o!by tak, že na m~stě žalované veře}né spo
le6no'sti mají býti žalováni veřejní obchod·ní společ'nki osobně č. 16300. 
jde jen o doplnění nédos.tatečJ1ého skutkového tvrzení, uvedl-li. žalobce k pů
vodnímu žalobnímu tv.rzení - neobsahujícímu skutkové okolnosti, z ,nichž 
lze snuditi n.a právní poměr, z nělmž za;žalovaná pohledávka vznikla, -
~'ové skutkové tvrzení jako podklad pro závěr, -o jaký práv,ní poměr j-de 
c. 16404. 

Zmocnění viz hesla: smlouva zrriocnitelská, kOlnkurs. 
- k inkasu viz hesJ.o: postup p-ohIedá'vky. 

Zmocnění k vedení sporu: i tehda, byla-li správa pozůsta'lnsti svě'Ťena S/jJolečně 
několika dědicům (§ 145 nesp. p.at.) , může pozústalostní soud proti vůli 
menšiny uděHti zmocnění .Je vedení sporu za .pozůstalost zbývajícím dědi
cům, jimž byla svěřena správa pozůstalosti č. 16342. 

Zmocnitelská smlouva viz heslo: s m I o u vaz moc nit e 1 s k á. 
Značkový tovar viz heslo S'O u těž .fl. e,Je a I á. 
Značkové zboží viz heslo: s o u těž '11 e.Je a 1 á. 
Znalec: vadnost řkení, nebyl-li soudní znalec vŮlbec ·soudem s'lyšen a vzat do pří

sahy resp. připomenuta mu přisaha jednou pro vždy složená při roku, k ně
muž měly býti strany o:beslány č. 15907. 
v iJlÍázce, zda určité :právní jednán.í jest diefrenčním obchodem (§§ 1270 až 
1272 obč. zák.) , či obchodem efektiv'ním, jest věcí vnalců oboru bankov
nictví jen to, aby odpověděli na odborné otázky, mající význam .pro práv·ní 
kvalifikaci obchodu, t. j. aby .vysvětlili, v Čem záleží jednot1iv)' druh ob
chodu, za jakých podmínek a za jakým účdem se takový obchod zpravi,dla 
sjedná'vá a jak)lm způsobem bývá 'likvidován č. 16135. 
v otázce přiměřenosti adv'Ú'kátovy, odmčny .není soud vázán posudkem od
bo.mých z'Hakl! resp. a:dvokátní knmory č. 16157, 

.:Znalecká přísaha: Slyšení z'nalee k cíli z.na'!ecké přísahy musí být provedeno při 
roku, k němuž nutno obeslati strany č. 15907. 

, 

i 

Znalecky důkaz viz hesla: důkaz z<naleckS', znalec. 
Zodpovědný redaktor viz heslo: -TI e k a 1 á s o u těž. 
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Zpáteční (zpětná) koupě viz heslo: s m I o u vak u IP n í (§ 1068 Dlbč. zá:k.). 
Zpětná účinnost: vlád. vyhláška č. 61/1935 Sb. z. a 11., jíž se uvádí v platnost 

Ob~ho:dní a plavební smlouva mezi republikou Čs. a SSSR. se nedotý<ká 
pravmch poměrů souwro'ffioprá,vních vzniklých před její účinlností č. 15923. 

Zpětvzeti odvolání viz heslo: o d v Q ,j á 11 í. 
Způ.sobitost 1{e sporu: vi.z též hes.J:o: zmatečnost (§§ 6, 7, 477 c. ř. s.). 

- - !prohlášeni konkursu ,na jmění spoll'eónosti s ruč. omez., ma:jicí sídlo v říši 
Němeoké, ne.má vlivu na její způsobi,lost ke sporu týkajícímu se mov,j
tého jmění v tuzemsku, pokud nenastaly podmí'uky vytčené v čl. IX 
lI'V'oz. usta.n. ke konk. ř. č. 15885. 
předpi's § 8-65, tprv,ní věty, ,obč., zák. pJ.atí též 'Ů právmÍ způsobHosti osob, 
je.ž~ z i.akéhoko.Ji důvodu ne~yly zbaveny svéprávnosti, ač nejsou p'ro 
dusev.nl chorobu s to, ruby Sl obstarwly samy po dobu choroby své zá
ležitosti č. 15938. 
postup odv,olacího .soudu, byl-Li ža,lobce zastoupený práV'ním zástupcem, 
jemuž uděJ,H procesní pln:ou moc, za sporu zbaven pro dušeVtní chorobu 
svéprávnosti č., 16048. 

Zrušení společnosti V,Í'Z heslo: spoo!ečnost veřejná .obchodní. 
- s.poluvlastnictví viz heslo: společenstvÍ majetku (§ 830 o·bč. zák.). 

Zrušovací stížnost 'Viz heslo: hon i t ob a, 
Zřejmý rozpor 'viz heslo: Ine,sp'or.né říze,ní (§ 46, odst. 2), 
Zřízenec čs. státních drah viz hes1o: z a m ě S t,ll- a !fl c i žel e z nič n í. 
Zlřízenci obecní viz heslo: z a m ě s t lil a lil c i oh e c 111 í. 
Zubru lékařská prakse: § 1116 a) obč, zák se nevztahuje na místnosti najaté 

zuhním 'lékařem k provozu zubní Iékařské prakse č. 15909. 
- technická koncese (zák. č. 303/1920 Sb. z. a n.): propacht'Q.vání zubní tech

nÍ'cké koncese bez schválen.í .pří.s1ušného úřadu jest nicotné (§ 879 ohč. 
zák.) č. 16061. 

Zúčtovací ústav československý ·viz heslo: smlouvy státní. 
Zvěrolékař' státní viz heS'lo: stá rt n í 'z věr ,o 1 é k a ,ř. 
Zvyklost viz 'heslo: o. hra 'Z e n í. 

Žaloba viz též 'hesla.: d.o:fu 'č en í, om e z e,ní.,·z m ělna, z p ě tv zet í ž'a.! o,b y. 
žalobní žádost: neurčitost žaloibrli žádo!Sti o uznání vrlastlnictvi 'k parcele 

v určité v)Ílměře, nesouhlasfcí s výměrou v 'lmihovn~ mapě, není ... li po
'žaaov,aná parcela hUže popsána č. 15766. 
žailohní žádost jest neu!rčitá a nelze jí vyho.věti, d:omáhá ... li se obecní 
'zaměstnanec na obci, »'a!by byla uználna povinnou platiti žalobci 11'a
dá'ie hodnostní, strážní a bytové přída;vky pod exekUCÍ« Č. 15960. 
v žalobě ,ua 'Ochra11'u pozemk:o-vé služebnosti jest slUžebný pozemek 
uvésti v žalobhí žádo.sti !p'řesně tak, alby bylo pm každého poznatelné, 
o. který určitý ,pozemek ·ve skutečnosti jde' č. 16009. 
ža'lobni ~ádost musí býti tak určitá, aby vyhorvo'V'a:la předpisu § 7 ex. ř.; 
nestačí, Je-Ji str a nám znám Zlpusob, objem a čas dlužnéhO' plnění nebo 
opominu ti č. 16163. 
není určitou ža!loblní žádost; že žalorvaJný jest po.vinen provésti »odpojení 
od stávající ellektric:ké sítě« č. 1-6163. 
neurčitost žah:lbní žádosti, jíž se zaměs.tnanec na z,aměstlnavateli do
máhá vydání !písemného vysvědčení, aniž uvedl zejména dobru a druh 
konaných pmcí (služ.b) ,č. 16213. 
neuvedl-li ža'labce v žalohní žádosti, proti komu má pohledáv.ku, pro 
kterou odpůrčí Ž3'l:obou odporuje, jest žalobní žádost neurčitá a jest ta
kovou žalobu zamÍ:tnouti konečně, nejen pro tentokráte č. 16277. 

Civilul rozhodnuti XIX. 121 
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při řešepí otá::ky I:e~rčitosti žalobní žádosti nelze přihlížeti k duvodům 
uvede-nym v zaIobe c. 16277. 
~eur~i~~st žalobního žád~ní, že zaměstnavatel jest povinen změniti 51u
zebm rad co do praco'V,flJ doby tak, aby jím stanovená praco\éní doba 
vyhŮ'vova.r1a zákonu Č. 16302. 
~a:lobní y žádvost, že ž~lorvéUný jest povinen trpěti, aby byl spoleĎný ma
Jetek ,pre-sne

v 
uvved:~;:>: prodán v soudní dražbě (§§ 8130, 843 olbč. zák.), 

Jest dostatec>ne urerta a lze p.odle exekučního titulu na základě n.í vy
daného povoliti exekuci podle § 352 ex. ř. Č. 16375. 
n~určitost ž~'lob~ na oipr~wu :bll~ovy, 'nelze-li ze ža1lnbní žádosti pro po
vse~l1TIost vyJ"a:zu seznatI, v Jakem rozsahu a způsobu má b}'ti požado
vana oprava provedena Č. 16469. 

p~le č!. XLII UVOz. zák. k c. ř. s. viz heslo: p,řísaha vyjevovací. 
urco~ac~: poku? nemá zaměstnanec pojišťo~ny nutkavý zájem na určení 

:e Jeho sluzební poměr je definitiv;ní a že výpcwěd' mu daná je .neplatná 
c. 15772. . 
oh~c~ní, zaměstnanec se. může domáhati určovaCÍ žalobou, že j-eho p,r-o~ 
pustenl ze sluzeb obce Je nelPlat'llé a že je dále v jejích službách i kdv ž 
'když je mož!ná žaloba -o plnění č. 15892. ' . 
podle § 232,. ~dst. 3, c. ~. s. trvají SO~~,fQ.t;Ioprávní účinky ža.loby jen 
tehda, byla-ll zaJlloba odmlTInuta pro nepns'l.usnost a byi ... li totožný mM-ok 
u~'~'~~'v'y" 3~de~lO.í ,lhůtě u ,příslušného soudu, nikoli vš~k tenikráte, byla-li 
dnrve]sl Ul1C. zaloba zatTI1tnuta pro nedostatek podmínek § 228 c ř s 
Č. 15895. . . . 

dědic jest opráv:něn domáhati se lna odkazovní:ko'vi urč'ovací žalobou 
zjišt~ní, že vYlpla:c:ním peněžHé částky v určité výši dostál SIVé < .povin
J1.0~Ť1 ~ o:~azu a ze o;drka1Zoynfk ,ne<má nároku na větší plnění t. 16011. 
pravlll .~~]em ,~a. brzke~ urcení sporného práva ,nebo práv,ního poměru 
'U~I'Ze Z]lsťov.at1 Ja:wo ne]akou skuteónost, .nýbrž .J:ze jej vyvoditi jen zá
verem z určItých sku,tečností, které huď již nasta'ly nelho v budouenu 
mohou nastati jruko vý's].edek IPrá'vní nejistoty existujíd v době určova
dho sporu Č. 16193. 
pojistnfk: jeI~už, pojišťov,na pn odpovědnostním pojištění Odmítla po
~kytnouh praJ\11U! ochranu ve -sporech za!hájenýc-h proti němu osobami 
poškozenými, jest. v právní nej.iS!totě v příčině toho, }wk se má -v těchto 
~por~ch zachov,ati, aby snad neipoZlbyl nároku :proti pojiŠt'O;Vlllé z po
}1slvne smlouvy, a může se domáhati určovací žalobou odstranění tako
véto, nejistoty č. 16193. 
právní moc rozsudku o 'kladné ža1,obě určo'Vací' byla-li k<i'adná ža1loha 
ur.čO'vad (§ 228 c. ř. s.) pmvoplatně zamítnut~ jen: z fiormálnfho dů~ 
vodu (pro nedostatek právního zájmu) nevadí to podání žaloby na 
pl1néní Č, 16424. ' 

o obnovu viz heslo: ob n 'O vař í z e n L 
synd~kátní v12 heslo: s y'n dík á t,n í 'Od P ov ě doll os t. 
o rozvOd a rozluku viz hesla: r'Oz vH,d, r o z luk a, 
o oduznání manželského původu vi,z heslo: dít ě. 
o zjištění nemanželského otcovství v:iz heslo: o tec II e m aln žel s-k ý, 

uzná·uí otcovství. 
o výživné 'viz heslo: v Ý ž i v .fl é, 
podle § 830 obč. zák. viz heslo: spo-lečenství statků (zrušení spo

l'uvla-stnictví). 
vlastnic'ká (§ 366 obč. zák.) viz heslo: ž a lob a (žalobní žádost). 
- 'Vlastnickou žaJ,obo'U lze žalovati p.ro!]~jlmatele (propachtO'Vatele) věci 

Č. 16518. 
konfesorní (§ 523 obč. zák.,): zřidiI~1i státní pozemkový úřad podle §§ 19 

a 23 p.řídět. zák. pozemkovou služe'bnost 'na -přiděleném pozemku ve 
Vrospěch Jiného pozemku, jest jeho vlastník ,oprávněn chránit své právo 
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žalobou, třebaže dotčená s,Lužebnost není dosu.d zapsána v pozemkové 
knize a služelbní pozemek jest ,lesem Č. 16009. 
v žalobě na ochmnu pozemkové služebnosti je služeibný 'pozemek uvésti 
v žalO'bni žádosti pře Sině tak, aby bylo .pro každého pOZ11atelné, o který 
určitý pozemek ve skutečnosti jde č. 16009. 
k vydržení služebnosti stačí. vúle vykonávati obsah práva vlast·n1m jmé
n.em a nezálE"ží na tom, zda se .držitel práva služebnosti domníval, že 
služelbn)' :pozemek patří jemu samému jako vlastníkovi č. 16090. 

zápůrčí (§ 523 obč. zák.): ve spnru o zápů-rčí žalobě jest na žalovaném, aby 
dokázal, že naJbyvate-1 kn.iho'vního práva nehyl bezelstný, t. j. tvrdil a 
dokázaI konkretní skutečnosti, že žalob-ce v dOibě nabytí knihovního 
práva, až do podání knihorvní žádosti věděl nebo musel věděti, že se 
knihovní stav neshoduje se skutečným stavem Č. 15968 . 
.podmínkou zápůrčí žaloby proti obci jest, že si obec JŮsoihuje služeb
nost, to jest pravo na cizí věci z dů'vDdu soukromoprávního č. 16362. 
obec si neosobuje soukromé prá-Vio služebnosti cesty přes vlastníkův po
zemek, hájí...JH svobodné užívání cesty z dů'Vodu, že jde o ce~t? s pr~ve~ 
ve ř e j TI o s t i (,že soukromého pozemku bylo od InepametI vereJnostl 
uŽÍ'váno); převzaila .. li obec v takovém p-řipadě hájeni práva cesty za jed
notlivé občam,y, neznamená to, že si osobuje služebnost samu, třebas 
ji jednotliví občané vyvozo'vali i z důvodu soukromoprávní-ho č. 16362. 
př,i.hlášený dědic vystupující při jeduální!, jímž zasahuje do, cizího práva, 
jako zástupce pozůstalosti, jest oprávn-ěn, pasivně k.e sporu, D žal?bě 
zárpúrčí, jestliže jest sám v přímém osobnIm vztClJhu K spo)rnemu rptfavu 
(hoslPodClJří na nemovitosti a jedná v přIčině sporného práva) a ve sporu 
žalo'bcDvn tvrzené právo popírá č. 16427.. , 
zda je namítáno vydržení práva.) j~st po~uz,o~atI po<l~e t:-,rz~,nych s~~
kových okQllností, z nichž vydrzem vyplyva Jako pravlH zaver z mch 

Č. 16427. á'k I t zda .opominutím včasné písemné orpovědi nebo žaloby nast~1 z;m v a~ -
uického práva nebo iiný,ch věcných práv k nem'O:V1ŤDstem statem pre
vzatým p,řd pozemkové reformě vů.či státu '1!-,ebo osobám,. )i:!f1ž yse ~o
sta'J,o uvedern'ých nemovitostí přídělem, ,nelSou rozhoduJ1C1 predp'l'sy 
vlád. -nař. č. 117/,1922 Sb. z. a n., .nýhrž toliko předpis § 301 ná:hr. zák 
Č. 16457. . 
,podle § 31 náhc zák. není ro;če~í lhůty k,yd0!llálhá:n& se .:rě~ných p'r~·~: 
k zabraným nemovitnstem zavIs1,e na vyhlasem n;ebo na JIII1~m uved,eJl~1 
v obecnoll! známost a zánik řečenlých věcných pra'V podle neho na!Stava 
i vúči singulMnímu nástupci .původního 'P'říděke č. 16457. 

hypotekární: to, že je.st ,~ro, pohJe~áv'~,u v~v~jištěnou e;ceku,č<n~l11! ~ástayním 
právem na nemOVitostI, Jez prob dnveJ,sll!lu vlastmk~, ,IPW;tl. nen;uz pro 
'l1i byl zí.skán j-iž exekuční tif!ll'l a vymoz,e,ll'o exe~'UClO! v~~lStav,m pr~v~ 
:před převodem vlastnictví

o 
v k?i'l~á~h, .po~an~ proh TIy,ne]slmu .vlast!ukll 

žaloba hypotekární, neodurvodnu1]e al1.1 na':l11t:~u ~epnpustl1l~sÍl, p~ra~l1 
práva, alni námitku rozsouzené rozepře, nybrz tolIk? hm'Ot~'elP,~a'vm na
mif!ku, že jde o žalobu zhyteČ'nQu pro nedostatek potrelby prav'll1 ochrany 

Č. 16012. . • b h t k' . • 
hyrpotekární věhte'l j-est opráV11ě1n dokro.čtti z'3Jlů 'ou ',ypo e' :,r31\{ pnm~ 
proti hypotekárnímu dlužl1liiku, rozdHnému od osohnIho dluzmka a l

11Z 

byl dří'Ve ž·alov~l 'Osohního dlužníka č. 16174. . . 
proti hypotekárni ža.lolbě můž'e se kin~hŮ'vnlí vlastnílk b!áJnitÍ' jen tak~ov~ml 
námitkami, které lze dovoditi bud' z hypoteky ~aI?eJ n~bo, z er~v,~.J~o 
dů~odu hypotekární pohledá~,:ky, JlJiikoli v~k vnamI~kat~ll, ty'kaJlcľml .se 
ne'P'latnosti smlouvy, podle mz se stal forrmalne spravny vklad vlastmc-
kého práJva pro něho Č, 1621~. . ,_ , , . _ . 

O výmaz: důkazní břímě, domáhá-II se 'kolhovm vl~tn}k n,e'?1O'Vlt~g,tI na ža
lovaném státu (finanční spa-ávě) výmaz.u exekucmho zastavnl'ho práva, 
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zapsaméh? pr? daň;wé nedoplatky, z důvodu, že pří~lušn~r bemí úřad 
II z ,n a I, ze zasta'vm ;právo bylo ona nemoV'ito:sti zřízeno neprávem a že 
pwto (př~d účinoDs!í zák č. 76/1927 Sb. z. a n.) odepsal daňo~é ne
~?pllatky J.ak, v. h~rnl ~n.ížce, tak na daiíovérn kontě, a že ta'ké z té ,pří
Ciny nepnhlasll Je Ik pozuistalosti po zemřelém poplatníkovi č. 16276. 

podle § 3~ ex: ř. oviz !é~,heslo: zemědě.Is,ké ú,levy. 
- skuteonosh oduvodnuJl'cí nárok na zemědělské úlevy (vlád. nař. č. 250/ 

1935 Sb. z. a -n.) jsou skutečnostmi nárok zastavujícími ve smyslu 
§ 35 ex. ř. č. 15757. 
jde o :k~tečn:?st nárok zastavující ve smyslu § 35 ex. L, byl-li po vzniku 
:xekuomho tií-u.Ju po-volen další odklad výplat podle § 3 vlád. nař. 
c.., 1~/1934 Sb. z. a n.; za příwčí stanoveného podle -právě uvedeného 
,predplsll nelze po stavební příspěvky jednotlivých č'lenťt vésti ani exe
kud zaJjišťovad č. 16045. 
jj~!?ta. slože,ná povinným podle § 44, odst. 2,. ex. ř. neručí vymáhajícímu 
venteh za utraty oposičního 'sporu, v .němž !pO'vinný podlehl č . .16078. 
spor o nepřípustnost exekuce (§ 35 ex. ř.) vedené pro výživ,rté není 
sporem {) výměru výživného podle § 502,' odst. 3, c. ř. s. ve' z.něni 
čl. I. Č. 2 z'k. Č. 251/1934 Sb. z" a n. Č. 16551. 
opolS'ióní žaIohou se lze domáhati i nepřípustnosti exekuce vedené pro 
splatné již výživné z tuho důvordu, že exekuční titul, znějí-cí na placení 
výživného, byl zrušen (změněn) po:zděj-šfm smírem č. 1655l. 

podle §.37 ex. ř.: ž~lobu na nepřLpustnost exekuce podle § 37 ex. ř. lze po
dati 1 za trválUl klolnlkur,su -Č. 15896. 
vy,lučova-né ·věci jest pokládati za vyloučeny z konkursní podstaty již 
Hm okamžikem, kdy vznikly skutečnosti, D ;něž se olPká vyloučení věci 
z kOJflk. podstaty, nikoli tep["Ve dnem, kdy to bylo ,vysl'ovenl() soudním 
výrokem -nebo uznáním příslušných orgánů konk. řízení Č. 15896. 
dokud se p.řevod vlastnktví <k n,emovitostem nezwpsaným v ,poz. knize 
nebo k stavbám na dzím ,pozemku (§ 435 obč. zák.) nestane uložením 
listiny u sOrudu (§ 434 olbč. zák), nepřísluší třetí osohě .právo :ue-cto
pouštějící výikon exekuce Č. 15'949. 
čekatelé, do jejkhž čekmte:Jský·ch práv bylo zasaženo exekucí neomeze
ným zřízením zástavního. práva, jsol1 Oiprá'vněni k žalobě podle § 37 
ex. ř. a mohou se domáhati nepřípustnosti exekuce vůbec, nikoli pouze, 
pokud by,la povoJ,ena bez dodatku »bez újmy práv čekatelských« č. 16098. 
by,lo-h mezi dodavatelem suroviny a j-ejfm zpracovatelem ujednáno, že 
právo na;kládati s penězi, jež -dojdou za -odlP'roda1né zpracované zboží 
,na pošÍ'Ovní šekový účet, znějící na jméno zpracovatele, náleží doda
vateH, jemuž zpracovatel dojití lPen:ěžitých částek ozm-Rnmje, má doda
vatel nárok nedopouštějící vý,J<jon exekuce Č. 16229. 
je..J1i předmětem exekuce ob'ligační nárok 'Povinného 'n-a -vrácení peněžité 
Jistoty (kauce), stačí t'alwvýto obIigační nálro.k třetí osoby vůči pod
dlužníkovi na vrácení j'istoty k odůvodnění její žalloby podle § 37 ex. ř. 
Č. 16389. 
byly-li v exekuci vede·né proti třetí osolbě zahave,ny věci patřící do jmění 
neprotoko~ov,a!né komanditní. společnosti, jsou k žaJ,obě podle- § 37 ex. f. 
oprá<v.něni všichni členové SlPolečnosti společně č. 16390. 
V'ydražitel hlav,ní věd není oprá'Vněn k žalobě ,podle § 37 ex. ř. na vy-
1ouče-n.í věci z exekuce <na stroie a zařizení .podniku (mlýna), vedené 
vH-iteli dřívějšího vlastníka hla:vní věci, nebyly-li ony věCi .předmětem 
dra"by Č. 16467. 

podle § 231 ex. ř.: výz.nam důvodů odporu, uvedený.ch při rozvrhovém roku, 
1"0 spor podIe § 23'1 ex. ř. Č. 16365. 
ná1ežitosti od:půrčí žalohy podané k provedení odporu odkázanému na 
pořad práva č. 16498. 
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předpis § 233 ex. ř. platí ,pro všechny žaloby podané k vyřízení od
poru vzneseného při rozvrhovém fOlku a odkázaného na pořad práva, 
tudíž i pro odpůrčí žalobu odporovou Č. 16498. 
odpůrčí žaloba, jíž se !provádí jen odpor vz,nese-ný při rozvrhovém roku, 
nemusí vyhovovati ustanovení § 13 odp. ř. a 'není ani potřťibí, aby zněla 
na neúčinn.ost zástavnmo práva a ,pohledávky žalovaného odpů-rce vůči 
odporujícjmu věřiteli č. 16498. 
relativLní účinek úspěšné odpůtfčí ža!loby odporové se týká jen otázky. 
komu a jakOU částkou má býti odporem dotčená část ro,zdělované pod
staty vyplacena; tu otázku musí řešiti sporný soudce, byť i nebylo 
žádo'sti za to č. 16498. 

podle § 258 ex. ř.: 'Pro -nároK na přednostní uspokojení vykonatelné pohle
dávky na nájemném z výtěžku prodeje vnesených svršků, odstraněných 
z 'nařízení soudu, stačí k zachování zruk. zástarvtního ,práva p-ronajimate
lova podle § 1101 obč. zák. jwký.koli projev pronajímate1ův učiněný 
tl soudu, z něhož je patrrno, že a ke kte.rým svrškům 51iplatňuje své zák. 
právo zástavní, na Ipř. podá'l1Í žaloby o zaplacení nájemného, spoďené 
s návrhem na zájemn.é popsání svršků Č • .15928. 

podle § 89 Srn. zák.: viz heslo: smě n rk a (§ 89 srn. zák.). 
železnice viz hesla: autobus, doprava železn.ičnÍ, náhrada šk?dy 

dra h o u, p e fl, s 1 j -fl! í f o ln d č s. stá t n í c fl d'f a h, v y v 1 a s t TI ě nI. 
železniČ1Ú ~oncese: právní povaha t. řeč. výkupI1Í renty vy,pláJcené státem konce

sionáři železnice »C. k. priv. severní 'dráhy císa'ře Ferdinanda« -podle 
dohOdy schvá'lené a uveře}néné zá:kionem č. 212/1906 f. z. Č. 16015. 
výkupní renta jest ekviva;leI1ltem (výnosem) toho, co železničnímu kon
cesionáři ušlo v provozu železmičniho podnilku tím, že nemohl využit
kovati udělenou koncesi až do slm:u·čenÍ koncesní doby, n~kDJ.i rea1isá
tem zá!kladního jmění koncesionáře Č. 16015. 

železniční úředník -viz heslo: ex e k u c e (§ 1 Č. 5 ex. ř.). 
_ zaměstnanec viz heslo: zaměstnanci železničnÍ. 

židovská náboženská obec vi-z heslo: ob e c rn á b Q žen s k á žid o v s k á. 
živnost autodopr8lVtlí viz též hesla: a II to bu s, ex e ku ce (§ 341 ex. ř.). 

_ i za účinnosti zák. Č. 77/1935 Sb. z. a n. je živnost autodo-pravní živností 
koncesovanou Č. 15943. 
k il1'abyti autodolP'fa-vní živnosti není po1řebí průkazu z li 1 á š t n í způsobi
losti Č. 15943. 

živnost hostinská a výčepnická viz lwslo: ex e k II C e (§ 331 ex. ř.). 
živnost stavitelská viz heslo: ex eku c e (§ 341 'ex. ř.). 
živnost zubotechnická vi,z heslo: z u b n í tec h II i c k á k o ·n c es e. 
živnostenský podnik viz heslo: v d o v a. 
živnostenští pomocníci podle § 73 ŽiW1. ř. viz hesla: ex e k u ce (§ 341 ex. ř.), 

pojištění pernsijní. 
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čís. čís. 

§ 365 · 16203 § 547 15809, 16200, 16295 
§ 366 16104, 16518 § 550 15837, 16188 

Seznam zákonných ustanoveni, jež 
§ 367 15861, 15913, 16338 § 553 · 15745 
§358 · 15738 §564 16331, 16403, 16584 
§ 369 15949, 16518 § 565 · 16360 

byla v ročniku XIX. (rok 1937) uvedena. § 37! 16130, 16405, 16549 § 566 · 16304 
§§ 372,373 · 15949 §§ 584, 585 · 16360 
§ 415 · 16130 § 604 16098, 16331 
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§ 4 15729, 16230 
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§ 166 15750, 15925, 16359 § 428 16004, 16483, 16521 § 696 · 16961 § 5 15923, 15933, 16193, 16494 § 167 . . 

§ 6 · 15750 §§ 431 až 434 . · 15949 § 699 · 16126 
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§ 7 15925, 16047, 16095, 16482 § 183 · 16411 §§ 436, 437 · 15949 §71O 15126 
§ 8 · 15923 §§ 222 až 228 · 16494 § 439 · 16540 

§ 713 · 15745 
§ 12 15974, 16434 § 233 16040, 16494 § 443 · 16280 § 723 · 15770 
§ 21 16014, 16304 §§ 236, 244 16494 § 444 15949, 16578 §~ 728, '730 · 16188 
§ 22 · 16494 li 

§ 249 · 16,523 §448 · 16405 § 732 15770, 16382 
§26 16031, 16432 § 262 · 15770 § 449 · 16361 § 734 . . . · 161~!! 
§ 27 · 16432 

jl 
§ 264 · 16494 § 451 15949, 16061, 16178, § 735 15733, 16188, 16392 

§ 33 16039, 16392 
§ 265 · 164;)4 16361, 16395 §§ 736 až 738 . · 16188 

§ 34 · 15934 
II 

§ 271 · 16411 § 453 · 16178 § 757 · 15770 

§ 37 · 15729 
§ 282 · 16494 § 456 · 15913 § 762 15890, 16101 

§ 40 'I §§ 285, 292 · 15794 § 457 15846, 16358, 16419 §§ 774, 783 · 16006 
§ 43 

16326 § 293 15794, 15949, 16383 § 459 · 16125 § 784 1'6006, 16065 
· 16238 § 294 16293, 16312, 16383 § 461 · 16210 § 785 15891, 16006 § 44 . . . 
· 16372 § 295 · 16383 § 466 · 16174 §§ i186 až 789 . · 16006 

§48 16304, 16329 § 296 16293, 16383 § 467 15846, 16543 §194 · 15891 
§ 62 · 16230 § 297 . 15949, 16312, 16383, 16467 § 469 15860, '16050, 16125, 16560 §§ 799, 800 15331 
§ 66 · 16326 §§ 299, 300 · 16408 § 470 · 15860 § 802 16113, 16236, 16423 
§§ 89, 90 · 16372 § 3lO · 16304 § 471 · 16004 §304 16065, 16236 
§ 91 15756, 16037, .16087, § 312 · 16090 § 472 · 16297 § 805 · 16065 

16175, 162-87, 16372 § 313 · 15764 §§ 475, 476 · 15764 § 807 · 15837 
§ 92 16756, 15946, 16372 § 326 · 15738 § 477 16427, 16588 § 808 16006, 16188 
§ 93 16186, 16326 § 328 15738, 15914, 15968 § 479 16243, 16297 § 810 1.6065, 15177, 16307 
§§ 103, 105 · 16186 

§ 329 15949, 16109, 16,,17 § 480 · 16090 § 811 16065,16345 
§ 107 · 16175 § 330 16109, 16517 § 481 15949, 16297 § 812 15837, 16065, 16345 
§ 109 · 16463 §§ 331 až 333 16109 § 485 · 16297 § 813 · 16113 
§ 110 · 16372 §334 16004, 16109 § 488 · 15764 § 815 16065, 16113, 16345 

§ 111 15934, 16326 §§ 335 až 338 · 16109 
§ 501 · 16304 § 816 · 16583 

§ 136 § 338 16004, 16109 § 503 · 16372 § 817 · 16342 
· 16191 § 339 §§ 504, 507 · 16417 § 821 · 15837 § 139 15890, 18401 · 15949 §§ 509, 510 · 15771 § 823 16126, 16188 § 346 15949, 16556 § 141 15858, 15925, 15991, § 3'51 · 15764 § 511 . . . . 15771, 16054 § 825 15795, 16324, 18432 

16401, 16504, 16510 § 353 · 16585 §§512 až 516, 520 · 15771 § 826 · 160~1 
§ 143 15991, 16356 §354 16104, 16521, 16585 

§ 521 · 16297 § 828 15795, 16031, 16342 
§ 156 · 16191 § 361 § 523 15849, 15968, 16009, 16131, § 829 .16031 
§ 158 · 16031 16362, 16427, 16556 § 830 15795, 16395, 16490 · 16191 § 362 16104, 16585 § 161 16191, 16409 § 531 15282, 16428 §§ 831, 832 · 16428 
§ 163 . 15767, 15863, 

§364 15850, 16035, 16076, 15203 § 532 . . . · 16031 § 833 15795, 15844, 16031, 16342 a) · 16203 § 536 15890, 16098, 16392 § 835 · 16214 16023, 16315, 16409 - c) · 16299 § 545 · 16392 § 839 · 16464 
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čís. Cís. I 

§ 1336 . 16581 § 1425 . 15840, 15845, 15886, 16011, čL 41 15223, 15286 

I 
či. 278 15819, 15995, 16151, 

§ 1338 . 16164 16044, 16073, 15192, 15389, čL 42, 44 . . . · 1622:! 16374, 16422, 16545 
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1,6415, 16483, 16525, 16576 

II 

· 15724 § 1343 · 16405 § 1431 . . 15738, 15761, 15861, 16285, 16422, \5590 čL 280 . 
§ 1346 . 15905, 16351 15095, 15100, 16127, 15235, čl. 53 · 16223 čl. 282 16140, 16471, 16525 
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§ 1359 . · 16125 § 1441 15864, 15914 čl. 114 , 16223, 15596 
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§ 1373 . · . . · 16543 § 1442 . 15864, 16116 čl. 116 . · 16223 čI, 324 . · 16093 
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čl. 338 . · 16434 
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§ 1380 . 15770, 15829, 16214, § 1448 . · 15428 čl 130, 133 · 16583 čl. 345 . 16049, 1537S 

16452, 16520, 16543 § 1449 . · 15738 čl. 165 · 16552 I či, 347 . 15825, 16002 
§ 1389 . 16543 · 16015 I 

§ 1451 15921 čl. 216 . 
I 

či. 348 . ' 16002 
§ 1390 . · 16239 § 1459 . · 15764 čl. 229, 230 · 16175 čl. 354 , · 16412 
§ 1391 · 16214 §§ 1460, 1470 · 16090 čl. 250 . · 15904 I 15996, 16096 

I 

čl. 355 . 
§ 1392 . 15725, 15864, 16421, 15576 § 1477 . · 16427 čl. 265 . · 16367 

čl. 356 . · 15735 
§ 1393 . 15725, 16553 § 1478 . 16125, 16492 čl. 271 · 15307 
§ 1394 . 16042, 15525, 15575 § 147g 16072, 16,109 čl. 272 . i6125, 16J4(i, 16159, 16307 čl. 351 . 16096, 15330 

§ 1395 . 15725, 15763, 158.64 § 1480 . 160n, 16193, 16504 čl. 273 . 15724, 15814, :15159, \6307 I čl. 366 . · 15093 

§ 1396 . I 57BS" 15864, 15914, § 1481 · 16191 čl. 274 . . . . . 15159, 15301 čl. 379, 380 · 15545 

15916, 16422, 16611 čl. 277 . 15874, 15\59 čl. 391 · 16477 
§ 14,86 , 15791, 15974, 16125, 16221, 

§ J397 . · 15216 16345, 16407, 16434, 1649,2 
§ 1398 . · 16042 § 1487· . .155$ III. Jurisdikčni norma. 
§ 1400. 16394, 16458, 16563 § 1489 . 15815, 15997, 15130, 16281, 
§ 1401 · 16394 :16316, 1,6407, 16454, 16509 čís. i čís. 
§§ 1402, 1403 · 1657'6 §§ 1494 až 1496 · . . · 15810 II § 1404 . 16116, 1.6356,\6455 § \497 . 15849, 15921, 15974, čl. VIII Č. 3 uvoz zák .. · 15392 II 

§ 45 16024, 16355 
§ 1405 . 15821, 16455, 16466 16221, 16345, 16434, 16504 § 1 15958, 15381, 15573 !i § 45 · 16024 
§ 1406 . . 15821, 15974, § 1500 . 15849, 15968 

II 
§ 47 16038 

16081, 15094, 16520 § 1502 . 15791, 16221 § 7 15893, 15950, 16370 
§ 49 16150, 15175, 16370 

§ 1407 . 15974, 16042, 16094 §§ 19 až 25 · 16493 I. 
· 15000 ľ 

§50 16\91, 16370 
§ 1409 . 15794, 15826, 15850, I. díl č í n o v e'J a k ob č. z á ok, § 28 

16040, 16363, 1,6432, § 38 · 16039 §(i 54 až 50 · 16157 

16435, 16465, 16598 § 16 · 15952 § 41 · ,16024 

l, 

§ 100 · 16000 

§ 1410 . · 16465 § 42 15923, 1;6024, 16086, 15164 § 104 16085, 16219 
§ 1411 · 16394 III. díl č í novela k ob č. zák. § 43 . . . . . . 16024 § 108 · 163m 
§ 1412 . 16417, 16544 § 44 · 16018 § 109 · 15770 
§ 14J4 . 16293 § 12 · 15650 
§ 1415 . . . . . 16544, 1655,2 § 34 · 10050 IV. Soudni řád. 
§ 1416 . 16192, 16380, 16405, 16544 § 45 10079, 16285 
§ J422 . 15861, 15933 § 187 · 16363 čís. čís. 
§ ]424 . · 16415 § 194 · 16434 

čl. IV uvoz. zák. 16099, 16561 15924, 16048, 16324, 16400 
II. Obchodní zákoník. čl. XXXVII uv,oz. zák. , · 16518 § 7 . 15924, 15938, 

čl. XLII, uvoz, zák. , . 15755, 16005, 16138, 16324, 16408 
čís. I' čís. 16464 § 14 · .16211 

§ 7 uvo'z. zák .. 

1!1 

§ 1 15818. 15938, 16324 § 19 · \5215 
· 16367 čl. 16 · 15137 § 3 · 15S85 § 23 .'16461 

'Či. 1 · 16015 čl. 20 · 16325 
čl 15 · 15223 čl. 25 10032, 1.6091 § 6 15733, 15830, 15837, §27 · .10037 

_. 
,: _. 

'I 



1932 1 1933 

.. 
Čís. Čís. čís. čís. 

§ 23 16071, 16569 § 211 15914, 16333 § 395 · 15993 § 496 15731, 15847, 15958, 16029, 
§30 · 16527 §§ 213, 214 . . . · 16333 § 3% 15970, 16037, 1609<1, 16561 16052, 16112, 16175, 16189, 
§ 31 . 15885, 15931, § 215 15914, 15993, 16333 § 399 15970, 164D4 15191, 16216, 16339, 163'45, 

16079, 16461, 16521 §§ 216, 223 · 16333 §§ 400 až 402 . · 16404 16425. 16514, 16532, 16551 
§ 33 15885, 16091, 16521 §§ 224, 225 15750, 16333 § 405 15925, 16163, 16498 § 497 . . . . 15908 
§ 35 . 15885, 16048, § 226 15766, 15960, 16005, § 406 15811, 15960, 16119, § 498 16209, 16286, 16372 

16138, 16336, 16461 16136, 16212, 1627'7, W302, 16175, 16179, 16218, 16239, § 499 . 16191 
§ 36 · 16425 16163, ,16454, 16464, 16469 16290, 16495, 16551, 1.6562 § 502 16070, 16280, 16341, 
§ 38 · 16091 § 228 15745, 15766, 15772, 15815, § 409 . 16418, 16562 16364, 16479, 16508, 16551 
§4O · 15958 15853, 15892, 15895,15906, § 411 157>26, 15879, 15920, § 503 .157'38, 15756, 15762, 15767, 
§ 41 · 16408 15962,16015, 16001, 16132, 15972, 16180, 16202, 16207, 15780, 15802, 15863, 15889, 
§ 46 · 16211 16183, 16290, 16302, 16424, 

, 16314, 16463, 16505, 16521 15891, 15904. 15906, 15907, 
§ 49 · 15750 16490, 16498, 16544, 16585 i § 412 · 15893 15923, 15939, 15946, 15993', 
§50 · 16408 § 232 15726, 15733, 15801, § 416 16070, 16508 15994, 16001, 16027, 16037, 
§ 51 15939, 16408 15815, 15843, 15895, § 418 · 15993 16043, 16064, 16068, 16075, 
§ 52 · 15939 16180, 16188, 16234 § 419 16394, 16597 16079, 16093, 161m, 16123, 
§ 57 16039, 16078 § 233 · 15726, 15843, § 423 16508, 16531 16131, '16142, 16173, 16185, 
.§§ 58 až 60 · 16078 16180, 16188, 16234. § 425 · 158,18 16181, 16189, 16194, 16195, 
§ 63 · 16288 § 234 · 16561 § 431 · 16208 16200, 16204, 16206, 16222, 
§64 15863, 16557 

li § 235 15727, 15815, 15818, 15917, § 442 · 15970 116227, 16279, 16286, 16293; 
§§ 66, 67 · 16557 § 448 15931, 16384 16297, 16307, 16311, 16316, 
§ 70 16288, 16557 

II 
16107, 16300, 16384, 16404 §§ 449 až 451 · 16384 16321, 16345, 16361, 163e9, 

§84 15766, 16212, 16302 § 236 · 15853, 1.6027, § 452 16207, 16384 16385, 16387, :16395, 16406, 
§ 85 · 16302 'I 16207, 16290, 16531 § 453 · 16384 1,6428, 16496, 16514, 16554, I, 
§ 93 · 16939 § 237 16103, 16384, 16464 § 461 · 16142 16561, 16566, 16570, 16580, 
§ 1m · 16271 § 239 · 16207 § 462 · 15908 16595 
§ 104 · 16388 § 240 · 15726, 15843, I § 463 · 16372 § 504 15830, 16099, :16165 
§ 106 16208, 16561 16086, 16202, 16505 I § 464 15836 § 505 15,749, 15950 
§ 109 16056, 16388 §§ 244, 258 · 164D4 ) § 465 · 16525 §507 · 16508 § 131 · 16311 § 259 16207', 16531 § 466 · 15926 

. . . . . . . . § 509 15830, 15939, 16458 
§ 139 · 16208 § 261 · 15728 § 467 15931, 16209, 16525, 16561 § 513 15n7, 16030, 16175, 16289, 
§ 145 · 16307 § 267 · 16521 § 468 . 15939, 16561 

li 16345, :16355, 163'70, 16551 
§ 155 16138, 1633'6 § 268 15832, 15920, § 471 15963, 16030, 16289, 16297, § 514 15818, 15908 
§ 156 · ,16007 15967, 16187,1.6417 163'55, J.63~O, 16388, 16525 

I!i 

§ 515 · 15789 § 158 16138, 16336 § 269 15768, 16521 § 47-2 · 15963 § 517 16384 
§ 160 · 16527 . . . 

§ 271 · 16213 § 473 15963, 16525, 16561 § 519 16191, 16301 
§ 163 · 16314 § 272 · 15863, 15966, § 474 15963, 16525 § 52:1 · 16493 
§§ 168 až 170 . 15919, 16314 16209, 16372, 16462 § 477 15726, 15733, 15763, 15809, 

II 

§ 523 16301, 16319 
§§ 171 až 177 . 16333 § 273 · 15835, 1612S, 15818, 15830, 15923, 15924, § 524 15926, 1.6380 
§ 178 16333, 16454 

16415, 16516, 16550 15938, 15939, 15950, 15971, § 526 15817, 1-6058, 16121, 
§ 179 157'27, 16333 " 16301, 163:19, 16419, 16472 
§§:180, 181 · 16333 § 275 · 16015 15993, 16018, 1-6030, 16048, 

§ 527 15817, 16095, 16341 § 276 · 16204 16076, 16112, 16127, 16138, 
§ 182 15731, 15762, 158m, § 277 · 16294 1,6207, 16208, 16274, 16289, § 528 15818, 15824, 1-6086, 

15892, 15991, 16068, 16136, § 288 15907, 16213 16297, 16311, 16319, 16324, 16375, 16419, 116472 
16194, 16211, 16333, 16471 

§ 289 15907', 16213, 16567 16355, 16370, 153'88, 16499, § 530 15967, 16023, 16107, 
§§ 183: až 189 . · 16333 § 290 · 16213 

16522, 16527, 16561, 16598 16315, 16369, 16524 
§ 190 163'33, 16069, 16281, § 292 · 16191 § 478 · 16355 - čís. 7 16023, 16107, 16&15, 

16333, 16464, 16565 §§ 297, 307' · 16294 § 479 · 16289 16369 
§ ,191 . . . · 16333 § 308 · 15789 § 482 15967, 16032, 16080, § 534 15967, 16023, 16369 
§§ 192 až 195 . · 16333 § 351 .. 16290 16107, 16128, 16152, § 536 · 1652~ 
§ 196 . . . 15907, 16037, 16333 §§ 35;;, 358, 362 · 15907 16286, 16434, 16561 § 538 · 16315 
§§ 197 až 203 . · 16333 §§ 369, 370 · 15789 § 483, odst. · 15727 § 539 · 15967 
§ 204 15843, 16037, 16333, 16543 § 371 16194, 16294, 16311 § 488 16204, 16209 § 540 16107, 163,15 

§§ 205, 206 · 16333 § 375 16204, 16311 §§ 491, 492 · 15939 §§ 541, 543 · 16315 

§§ 207, 208 15993, 16333 § 391 15739, 16336, 16521 § 494 · 16048 § 547 · 15733 

§§ 209, 2'10 : 16333 § 393 · 16521 § 496 čís. 2 · 15727 §§ 550, 551 · 15970 



I 
1934 i 1935 

čís. Čis. Čís. čís. 

§ 552 15970, 16493 §§ 566, 572 · 16497 I § 183 16076, 16205 § :286 15929, 16073, 16078, 16179 
§§ 553, 554 · 15970 § 577 15752, 16086, 16214 § 184 15959, 16076, 15121, 16499 § 287 · 15846 
~ 555 15970, 16493 §§ 587, 592 16013 § 187 15969, 16076, 16121 § 294 15941, 16029, 16134, 
SS 556 až 559 . · 15970 § 594 . . . · 16123 § 189 . . . · 15075 15393, 16511, 16545 

§ 595 15829, 15013, 16123 I §§ 194 až 197 . · 16522 § 296 16139, 16546 § 560 .16497 
~ 596 15829. 16123 §200 16078, 16412, 16528 § 299 15941, 16029, 16318 ~ 562 16056, 16341 § 598 16013 i § 208 · 16181 § 300 . . . · 16073 , 

56:1 16056, 16497 § 599 · 16086 I § 209 16476 § 303 15965, 16073. 16134 ::;' 

I 
§ 210 . 16196, 16215, § 305 · 16136 

16283, 16296, 16484 § 307 15846, 16073 V. Exekuční řád. § 211 · 16592 § 308 . 15854, 15886, 

čís. 
§ 212 . . . . 16179, 16488 16136, 16503, 16511 čís. § 213 16050, 16296, 16366, 16498 §§ 309, 310 · 16134 

§ 69 · 16082 1 § 216 15929, 15992, 1617-9, § 315 16073 či. III. uvoz, zák. 16484; 16489 
16274, 16358, 16396, §§ 317, 320 · 16134 čl V. uvo,z. zák. · 16376 § 70 · 16291 i 16476, 16488, 16592 § 325 15965, 16475 čL VIII. UVOz zák. · 16073 § 14 1,6472, 16592 t §§ 326, 327 · 16475 čL IX. Č. 5 Uvoz. zák, · 15964 § 78 15817, 15824, 15926, 15958, § 217 16179, 16476 

§§ 328, 329 16475 , §§ 218, 219 · 16179 § 1 15841, 16018, 16037, 16078, 16121, 16380, 16419, , 
§ 330 · 15860 16053, 16082, 16124, 16163 16451, 16472, 16499, 16521 

I 
§ 222 16361, 16419 

§ 331 § 3 15813, 16134, 16232 15840, ,16039 §§ 225, 226 . . . · 16592 . 16284, 16393, § 79 § 231 16073, 16078, 16365, 16498 16398, 16410, 16517 § 4 · . 16018, 16082 § 81 · 15840 § 232 · ,16498 § 334 15860, 15958 § 7 15751, 15887', 15937, § 83 15840, 16039 § 233 16078, 16498 § 340 15860 15960, 16163, 16212, § 87 · 16383 
16302, 16397, 16469 § 234 16042, 16078, 16296 § 341 15943, 15958, 16308 

§ 8 15808, 16587 § 88 16012, 16134 

! § 237 16077, 16592 § 343 · 15958 § 9 · . 15848, 16042, 16314, § 91 · 16134 §§ 238, 239 · 16419 § 352 16375, 16490 § 97 · 16358 § 249 · 16383 16358, 16367. 16397, 16553 
· 16410 § 353 15936, 16092 

§ II 16134, 16367 
§ 98 

· 1.6081 , § 251 · 16317 §§ 354, 355 · 15926 § 99 
§ 18 16018, 16082, 16310 § 102 16410 I § 252 16293, 16383 § 356 · 16475 , § 253 · 16521 § 358 16134 § 19 15806, 16018 § 104 · 15806 J § 22 · 16487 ii § 258 15928 §§ 370, 37'1 16237 § 109 15806, 16219,16307 l § 25 · . . · 16417 II § III 16081, 16299, 16576 §§ 259, 260 16521 § 379 · 1'6489 § 35 157'57, 15759, 15952, 

II 

I § 262 16546 § 382 · 1617'5 § 112 16307, 16367 
" 

16045, 16072, 16078, 
§§114,115 · 16358 I 

§ 283 15846 § 394 · 16078 16276, 16314. 16551 16958, 16358 § 285 16073 § 402 · 16328 § 36 · 1595? § 116 I 

II 

§ 117 · 16358 I § 37 15824, 15885, 15896, 159-28, § 118 15958, 16358 I VI. Řízení nesporné. 15942, 15949, 15952, 15957, § 119 16358, 16576 
16067, 16098, 16229, 16293. § 126 . 15958, 16358, 16576, 16591 I a) nesporný patent: 16389, 16390, 16399, 16467, 

II 

§§ nI, 122 16358 
I 16521 

§§ 123, 124 16358, 16591 . 
§ 39 · . 16037, 16291, 16383 § 125 · 15958 I čís. Čís. § 42 15942, 16124, 16314, 16366 

II 

§ 128 16042, 16050, 16366 , 

§ 43 · . . . . . 15926 § 129 15958, 16358, :16472 § 3 · 16177 §§ 42 až 45 16177 
§44 15824, 15942, 15952, § 133 1,6085, 16134 § '11 · 15837 § 49 16006 

16078, 16366 §§ 135, 142 · 16571 § 22 · 16408 § 56 · 16295 
§ 47 · 15105 :1 § 144 · 16451 §23 16392, 16408, 16555 § 73 · 15776 
§ 51 · 16018 " § 150 .16592 § 24 16392, 16408 §§ 75, 77 · 16584 

15813, 15941, 15964, 15965, 

I 

§ 151 · 15747 § 25 · 16392 § 78 · 16065 § 54 §§ 154, 155 16412, 16522 
1613'4, 16163, 16237, 16318, · 15849 § 29 16074, 16177 § 92 16006, 16236, 16583 16358, 16398 § 170 

16121, 16499 § 30 · 16177 § 103 . 15770 
15813 16134, 16265, 16:>18 I § 171 

§ 36 · 16438 I § 104 · 15789 § 55 , 
16121, 16196, 16412 I § 56 · .'. . . . 16037 

I 
§ 172 

. . . . 16121 §§ 3~ až 40 · 16177 
il 

§ 166 ,16236, 16371, 16583 §65 15811, 16077', 16415 § 173 
· 15969 § 41 16177, 16438 § 107 16295 § 67 · . 15926, 16380 § 182 

___ J 



1936 

§ III 
§ 114 
§ 122 
§ 125 
§ 126 
§ 127 
§ 128 
§ 137 
§ 138 
§§ 13-9, 
~ 145 
§ 149 
§ 157 
§i 158 

Čís. 

· 16423 
· 16460 

. .... 16392 
15745, 16024, 16188, 16392 
16745, 16024, 16188, 163g2 

15911 
. . 16065 

16392, 16408 
. 16392, 16408 

140 . . . . . 16408 
15924, 16085, 16307, 16342 

· 15827 
· . . 16342 
· 16065, 16584 

§ 159 15745, 15827, 
§ 160 
§ 162 
§ '183 
§§ 184 až 186 . 
§ 187 . . 
§§ 188, 189 
§ 198 . 
§ 215 . 
§ 267 . 
§ 272 . . 
§§ 273 až 279 . 

I § 280 

čís. 

16011, 16065 
15745, 16065 

· 16006 
· 1.6494 
· 16494 

15770, 16494 
· 16494 
· 16494 

15770 
· 16052 

16375, 1.6490 
163"5 

16375, 16490 

b) zákon čís. 100/1931 Sb. z. a n.: 

čís. čís. 

§ 1 16006, 16103, 16353 í6103, 16333, 16461 
§ 4 · 16024 § 35 15776, 15789, 16333 
§ 6 15789, 16236, '16305, § 36 · 16426 

16392, 1.6403, 16583 Š 37 157'89, 16236, 16392, 16403 
§ 9 16014. 16461 § 39 16333. 16392 
§ 11 · 15910 §40 . . . · 16555 
§ 17 · 16426 § 41 15g98, 16006, 16014, 16018, 
§ 18 · 16103 16073, 16236, 16266, 16305, 
§ 23 · 15789, 15910, 163'53, 16357. 16411, 16426, 

16103, 16322, 16555 16447, 16460 
§ 43 16006, 16024, 16236 § 24 · 16103 § 46. odst. 2 15776, l591O, 15934, 

§ 25 16331, 16333 16006, 16024, 16059, 
§ 26 · 16037 1,6065, 16074, 16236, 
§ 32 · 15886 16266, 16268, 16322, 
§ 33 · 15920 16333, 163ll2, 16447, 
§ 34 157'89, 15mO, 15920, 16555 

VII. Ostatni zákony a nařízení. 

Čís. 

1785 březen 7. t. 394 Sb. z. s. ;16295 
1786 červenec 15. Č. 565 Sb. 

z. s. (dražební řád). . 16052 
- září 18. Č. 577 Sb. z. s. . 16489 

1789 říjen 24. Č. 577 lít. c) Sb. 
z. s. ..... 15930 

1799 duben 19. Č. 466 Sb. z. s. 16276 
1805 březen 14. Č. 758 Sb. z. s. 15883, 

16292 
- říjen 24. Č. 786 Sb. z. s .. 15930, 

16489 
1814 květen 13. č. 1086 Sb. z. 5. 16073 
1816 prosínec 24. Č. '1305 Sb. 

.z. s. . 16515 

čís. 

1817 duben 25. Č. 1332 Sb. z. s. 16295 
1819 srpen 23. Č. 1595 Sb. z. s. 

(řízení ve včcech manžel
ských) 
§ 14 16548 

1824 červenec 30. Č. 2027 Sb. 
z. s. .... 16295 

1825 září 16. Č. 2132 Sb. z. s. 16196 
1836 leden 4. Č. 113 Sb. z. s. 16283 
1838 červen 6 Č. 277 Sb. z. s.157'80. 

srpen 21. Č. 291 Sh. z. s. 
(exekuce na pohledávky 

16514 

za státem) . 15964, 16586 

I 

I 

I 
1 
1 
I 
1 , 

I. 
I 

čís. 

\840 únor 14. Č. 409 Sb. z. s. 16196 
1841 květen 4. Č. 531 Sb. z. s. 

(výživné rozvedené man-
želky . . . . . 15372 

1845 říjen 24. Č. 907 Sb. z. s. 16489 
1848 duben ll. Č. 1134 Sb. z. s. 16489 
1850 únor 9. Č. 50 ř. z. (po-

pI,atkový zákon) 
§ 44 
§ 57 

· 16484 
· 16215 

§ 68 
§ 72 

· . 15936 
. 15930, 159-36, 

16166, 16225, 16484 
§ 86 . 16122 

1851 listopad 16. Č, 1 ř. z. na 
rok 1852 (želez. provoz. 
řád) 
§§ 99, JOD . 

1852 květen 27. Č. 
(trestní· zákon) 
§ 134 
§§ 181, 182 
§ 197 
§ 199 

117 
15850 

ř. z. 

· 15790 
· . 16417 

16524, 16582 
16524, ~6582 

· 16282 § 224 . 
§§ 284, 194 
§ 335 

· . 15967 
15915, 16187, 
16282, 16292 

§ 337 
§ 343 
§ 418 
§ 452 
§ 459 
§ 527 
listopad 5. Č. 227 
§ 3 . . . 
lístopad 26. Č. 253 
prosinec 3. Č. 250 
(.lesní zákon) 
§ 23. . . . 

1853 červenec 5 Č. 130 
(lesní, služebnosti) 

· 16282 
· 15999 
· 16254 
· 16160 
· 16084 

16282 
ř. z. 

16025 
ř. z. 16032 
ř. z. 

16433 
ř. z: 

16009 

1854 září 14. Č. 238 ř. z. (kon
ees.ní zák. železniční) 
§ 8 . 
§ 10. . . . 

· 16015 
· 15850 

červenec Č. 169 ř. z. 
§ 29 . · 16025 

1855 květen 21. Č. 94 ř. z. (no
tář. řád) 
§ 1 . 
§ 3 . 
§ 5 . 
§ 52 . 
§ 183 
§§ 184, 186 

Clvi[nf rozhodnuti XIX. 

16220 
16186 
16220 

· . 16220 
16025, 16177 

· 16177 

1937 

čís. 

- § 30 sazebníku k notář. 
řádu . 16025 

1857 červen 8. Č. 114 ř. z. (po
koutnictví) 
§ 1 

1859 hřezen 12. Č. 46 ř. z. 
prosinec 20. Č. 227' ř. z. 

(živnostenský ·řád) 

1609g 
16494 

čl. IV uvoz. zák. 
§ 1 až 9 . 
§ 13 . 
§ 15. . 
§§ 19, 20 . 
§ 23 . 
§ 24 . 
§ 26 . 
§ 33. . 
§§ 37, 38 . 
§ 42. . 
§§ 55, 56 . 
§73 . 
§ 102 . 
§§ 114, 131 

16203 
15943 
16325 
15493 
16398 
15943 

15850, 16452 
15850 
16203 
15948 
15779 

· . 16051 
15948, 16308 

· 15880 
16281 

1860 červen 20. Č. 162 ř. z. 
(zcizení jmění -katolických 
kosteU,) 16565 
červenec 13. Č. 175 ř. z. . 16565 
září 19, č. 2'12 ř. z. 
§ 2 . . 16174, 15210 

1862 prosinec 17. Č. 6 ř. z. 'na 
rok 1863 (tískový zákon) 
§ 10. .. 15128 

1864 duben 16. Č. 7 čes. z, z. 
(české obecní zříz'eni) 
§ 3 16432 
§ 28 · . 16539 
§ 31 
§ 37 
§ 48 

16104, 16309 
16035, 16573 

· 15892 
§ 55 
§ 57. . 
§§ 58,66 . 

· . 16547 
16104, 16547 

· 16052 
duben 2. Č. 1. mor. z, z. 
(kostelní bfemena) 
§ 8 . 16565 
srpen 12. Č. 46 čes. z. z. 
(doplnění pozemkov)fch 
knih) 
§ 5, 12 . 16539 

1865 říjen 28. č. IlO ř. z. 
čl. 1II 16376 

1866 červen 1. Č. 49 čes. z. z. 
(honební zákon) 
§ 46 . 16018, 16271 
§ 47 . 16271 

122 



1938 

tís. 

1867 listopad 15; Č. 134 ř. z. 
(spolkový zakan) 
§ 5 16176 

1868 červenec 6. Č. 96 ř. z. 
(advokátní řád) 
§ 9 
§ 11 
§ 12 
§ 17 
§ 19 
§ 28 h) 
§ 30 

15945 
16425, 16567 
16425, 16534 

16099 
· 16007 

16527 
16306 

červen 14. Č. 62 ř. z. 
(úroky) 
§ 3' . 16310 
prnsinec 24. Č. 1 ř. z. na 
rok 1869 (konkurs. řád) 
§ 29 16405 

1869 unor 6. Č. 18 ř. z. (závad 
prosté odepsání) 
§laž3. 16178 
březen 5. Č. 27 ř. z. (od
povědnost železnic) 16270 

1870 srpen 28. Č. 71 čes" z. z. 
(vodní zákon) 
§ 8 
§ 21 
§§ 42 až 43 
§ 44 
§ 62 

· 16433 
· 15280 

16433 
· 16280 

16459 
srpen 29. Č. 65 mor. z. z. 
(,moravský vnd. zák.) 
§§ 25, 26 . 
§§ 65, 66 . 

15280 
16280 

1871 červenec 25. Č. 76 ř. z. 
(natářský spis) 
§ 1 . 15946, 16101, 16293, 

163'56, 16458, 16480 
§ 1 písm. a) .. 16565 
§ 1 » b) 15756, 15760 
§ 1 » c) . 15793 
§ 180 . 16025 
§ 183 15074 
čl. II . 15890 
červenec 25. Č. 95 
(knihovní zákon) 
§ 4 
§ 7 
§ II 
§ 13 
§ 14 
§ 15 
§§ 16, 17 . 
§ 26 
§ 27 
§ 29 

ř. z. 

16051 
15903, 16462 

· 16178 
· 16051 

16395, 16488 
16419 
16395 

16101, 15285 
· 16285 
· 15806 

~ 30 
§ 31 
§ 32 
§ 32 b) 
§§ 33 až 35 
§ 38 
§ 41 
§ 52 
§ 53 

§ 54 
§ 55 
§ 56 

§ 57 
§ 58 
§ 59 
§ 60 
§ 61 
§ 62 
§ 63 
§ 64 
§72 
§ 85 
§ 91 
§ 94 

§ 95 
§ 96 
§104 
§ 105 
§ 123 
§ 124 
§ 126 
§ 130 

čis. 

· 15079 
16079, 16285 

· 16285 
15725, 16285 

• 162S5 
15930, 164S9 

. . 16165 
16101,16178 

. . 15955, 1617S, 
16195, 16396, 16560 

16178, 16195 
15903, 15955, 16540 

15903, 15955, 16178, 
16198 
16540 
16903 
16210 

16305, 16481 
15079, 16328, 16559 

15842, 16079 
· 15842 

15842, 16079 
· 16205 
· 15903 
· 16044 

15828, 16101, 16134, 
16285 

· 15903 
15903, 1605Q 
16305, 16559 

· 16559 
10076 

· 15842 
15828, 15930 

· 15903 
1872 leden 12. Č. 5 ř. z. 

(knihovní instrukce) 
§ 3 . . . . 16305, 16470 
§ 16 16051 
červenec 12. Č. 112 ř. z. 
.(syndikátní odpovědnost) 
§ 1 16051, 16150, 16177, 

16471, 16494, 16471 
§ 2 .... 16471 
§ 4 16177, 16470, 16471 
§ 8 . 15872 

1873 duben '9, Č. 70 ř. z. (vý-
robní a hnspndář:-;ká spo
le,čenstva) 
§ 1 

§ 3 lit. b) 
§ 4 
§ 5 čis. 4 
§ 5 
§ 15 
§ 16 . 

15775, 15935, 15998, 
16007 

· 15775 
· 15775 
· 16007 
· 16031 

16482 
15775 

r 

, 
I 

Čís. 

§§ 18, 29, 31, 34 . 16482 
§ 55 15031 
§ 76 16007, 16331, 16332 
§ 78 15007, 16332, 16562 
§ 88 15998, 16543 
§ 92 1620:1 
květen 23. Č. 119 ř. z. 
(trestní řád) 
§§ 109 až 112, 213, 227, 

259 . .. . 16282 
§§ 35D, 354, 358, 360, 389, 

414 . .' . 16282 
] 874 únor 24. ř. z. (školskjí 

zakon) 
§ 2 16309 
květen 7. Č. 50 ř. z. 
(.právní poměry církve ka
tolické) 
§§ 41, 42, 57 

1878 únor 18. Č. 30 ř. z. (vy
vlastňovaci zákon želez-
nični) 
§ 1 
§ 3, 4, 6 
§ 34 

16563 

15015 
15850 
16205 

červen 27. Č. 66 ř. z. 
(státní ra-k.-uh. banky) 
čL 97 15964 

1881 červen 7. Č. 49 ř. z. 
čl. 111 . 16555 

1882 úno'f 3: Č. 17 ř. z. 
§ 13 

1883 květen 25, Č. 78 ř. z. 
(maření 'exekuce) 
§ 1 .... 
,červen 2. Č. 26 slez. z. z. 
(slezs.ký staveb. řád') 

16555 

15832 

§§ 16, 17, 19, 23, 35, 99 16485 
lfl}54 leden 25. Č. tR ř. z. . 16555 
Itl-S5 duben 25. Č. 58 ř. z. (ry-· 

bářský zákon) 
§§ 5, 6 . 16433 
květen 15. č. 77 ř. z. (úro-
ky) 16109 
záři 6. Č. 122 ř. z. (se-
verní dráha cis. Ferdi-
nanda) 16015 
říi-en 9. Č. 22 čes. z. z. 
(řybářské '1istky) 

1886 duben 18. č. 38 čes z. z. 
§ 1 

1887 pro:5inec 28. č. 1 ř. z. 
(LÍraz·ové pojištění děl-
nické) na ·m-k 1888 

16427 

16131 

§ 1 157,28, 16200 
§ 5, II . 16200 
§ 26 . 15841 

1939 

čís. 

§ 45 .... 15728 
§ 46 15728, 15796, 16200 
§ 47 . 15728, 15765, 

15796, 16167, 16179 
1888 březen 5. č. 19 čes. z. z. 

§§ 6, 8 . .. 15185 
březen 30. Č. 33 ř. z. (ne
mocenské pojištění) 
§ 1, 3 . 
§§ 16, 17, 18 . 
§ 38 

15841 
15746 
15841 

1889 leden 8. č. 5 z. z. pro 
Čechy (staveb. řád) 
§ 27 . 15309 
§ 51 . . 16035 
§ 52 čís. 2 . 15900 
§ 77 . 16574 
§ 92 . .... 16003 
duben 1. č. 52 ř. z. (stat-
ky střední velikosti) 
§ 8 . . . 16074 
§§ 12, 17 . . . . 16555 
červen 1. Č. 91 (poplat-
kové úl-evy pro záložní 
sp,olky) 

lS9n březen 21. Č. 57 ř. z. (ná
boženská. obec židovská) 
§§ 10, 16, 30, 31 . 

1892 srpen 2. Č. 126 ř. z .. 
1893 prosinec 31. Č. 12 na 

rok 1894 

16413 

15961 

16462 

§ 4 . . 15765, 16167 
§ 9 . . 15765, 16167 

1894 červen 16. Č. 64 z. z. pro 
Moravu (moravský sta
vebni, řád) 
§ 101 . . . . 
červenec 20. Č. 168 ř. z. 
(úrazové p-ojištění želez-
ničních zaměstnanců) 
§ 1, 46 

1896 duben 27. Č. 70 ř. z. (ob
chody splátkové) 

15901 

.16452 

§ 1, 2, 9 . . 
říjen 25. Č. 220 ř. z. 
m"é daně osobní) 

· 16114 
(pří-

· 16276 
§ 76. . 
§ 124 čis. 5 

· 15841 
16015 
16015 § 131, písm. a) . 

listopad 27. č. 217 ř. z. 
(organisační zákon) 
§ 78.. .. 
listopad 27. Č. 218 ř. z. 
(zák. o živnostenských 
soudech) 
§ 20 . 

16150 

16485 
122' 



1940 

tis. 

1897 kvťten 5. Č. 
(jednací řád) 
§ 104 

112 ř. z. 

16472, 16557 
16557 
16025 
16557 
16521 
16471 

§ 108 
§ lil 
§ 134 
§ 175 
§ 320 
prosinec 9, Č. 283 ř. z. 
(řízení ve vécech ma'I1-
želských) 
§§ 10, II . 16548 

1898 duben 23. Č. 57 ř. z. 
§ 4 . . . . . . 16458 

1899 září 20. Č. 175 ř. z. (akci-
ový regulaHv) 
§§ 33, 38, 49 až 52 . 16015 

1901 leden 23. Č. 12 ř. z. (do-
prava minerál. oIejll) 
§ 14 . 16385 

1905 listopad 23. č. 176 ř. Z. 

(nov. k žiVIl. řádu) 
§§ I, 92 . 16452 

1906 břez'en 6. Č. 58 ř. z. (spo
leč. s. ruč. omez.) 
§ 2 16530 
§ II 15998 
§ 49 16325 
§ 59 15998 
§ 80 16031 
§ 84 15885, 16232, 16491 
§ 89. '. 16232, 16491 
§§ 90 až 94 . 16491 
duben 3. Č. 84 ř. z. (šek) 16417 
Hjen 31. Č. 112 ř. z.. . 16015 
prosinec 16. Č. 1 ř. z. 
z roku 1907 (pensijní po
jištění) 
§§ 1, 73. . . . . 16554 
:p-rosinec 18. Č. 5 ř. z. 
z roku 1907 ('Iékarny) 
§§ 9, 12, 15, 16, 46 . 15884 

1907 ú.nor 7. Č. 24 ř. z. (za
bránčnÍ úrazům a ochrana 
zdraví dě:lní!ků v živn. pro
vozu vysokých staveb) 
§§ 6, 32 . . 15900 
květen 29. č. 116 ř. z. . 16068 
(usedlosti střední velikosti 16054 
§ 1 . . 16555 
§ 3 16074, 16233 
§ 7. .... 16555 
§ 8. 16074, 16233, 16555 
§ 13. . . . . . 16555 
květen 29. č. 116 ř. z. . 16068 
sJ'lpen 9. Č. 162 ř. z. (auto-

Cis. 

mobilový zákon) . 16594 
§ I 15831, 16777, 15852, 

16010, 16026, 16108, 
16160, 16200, 16240. 
16374, 16502, 16594 

§ 2 15731, 15852, 16010, 
16026, 16108, 16240, 

§ 3, 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 8 
§ tO 

odst 4 a 8 
16402, 16502 

· 16570 
· 16594 
· 16160 

· . 16026 
15852, 16160 
15769, 16179, 
16511, 16594 

§ II . 16200 
1910 leden 16. Č. 20 ř. z. (ob

chodní pomocnici) 
§ I 
§ 2 
§ 5 
§ 8 
9 12 
§ 16 
§ 17. . 
§§ 20, 26, 27 
§ 29 
§ 34 
§ 36 . 
§ 39 
§ 40 . 

15742, 15802 
· 15742 

· . 16225 
15742, 16595 

· 15802 
· 15947 
· 15742 

· . 15802 
15743, 16597 
15743, 16435 

· . 15802 
15758, 15835 
15802, 15947 

duben 28. Č. 81 ř. z. 
(automobily) 
§ 18. .. . 15735 
§§ 22, 23, 25, 26 . 15906 
§ 45 . . 16010 

1912 duben 26. Č. 86 ř. z. (sta-
vební právo). . . . 16015 
září 18. Č. ,191 ř. z. (kine
matografy) 
§ 9 . . 15917, 16547, 16566 
§ 11 . 15917 

1913 červen 23. Č. 34 čes. z. z. 
(rybářství) . 16427 

1914 leden .13. Č. 9 ř. z. (stat
koví úře-dníci) 
§§ I, 12, 19, 32, 33 . 15742 
,leden 25. Č. 15 ř. z. (slu-
žební pragma'tilca pro ~~.tát. 
zHzence) 
§ 93 .. .. 15774 
červen 1. Č. 118 ř. z. (no-
vela o úlevách soudních) 
čl. VIll . . . . . 16105 
cerven 25. Č. 138 ř. z. 
(pensijní pojištění) 16209, 16554 

čís. 

§ 35 16509 
§ 73. . . _ 16173, 16509 
září 6. Č. 238 r. z. 
§§ I, 3 . . . 
září 7. Č. 239 ř. z. 
září 19. Č. 248 ř. z. 

15746 
15746 
16310 

říjen 12. Č. 275 ř. z. 
(lichva) . 16193, 16515 

]915 září 15. Č. 278 ř. z. (dě
nické poplatky) 

16526 § 16 
§ 25 

. § 28 
§ 44 

. . 16408 
15897, 16526 

· 16215 
pmsÍ'nec 29. Č. 397 ř. z. 
(p-rov. nař. o dědic. po
platcich) 
§ 30.. . 15897, 16525 
prosinec JO. Č. 337 ř. z.: 

I. Konkursní řád: 

§ 1 
§:; . . 
§§ 9, 10 . 
§ ] I 
§ 18 
§ 30 
§ 37 
§ 46 
§ 47 . 
~§ 48. 53 
§§ 54, 55 
§ 56 
§ 57 . 
§ 60 
§ 73 . 
§ 156 

. . 16234 
15768, 16234 

15810 
15954 
15810 
16528 

· 15783 
15964, 16405 

'15753, 15g54 
· 15810 
· 15776 
· 15753 
· 16406 
· 15810 
· 16405 

15754 

ll. Vyro\'naci řád: 

§ :1 
§ 47 

lil. Odpůrčí 

§ 
§ 2 
§§ 3. n 

řád: 

. . 

. 15831, 

16234 
15916 

15831 
15832 
15831 

1 CI 1 6 červen 28 Č. 207 ř. z. 
(řád o zbav. svépráv.) 
li I 15938 

16329 § 4 . 
Ii§ 8, 9 
§ 38 
~ 40 

· 16048 
16014 
16103 

§ 49 . 
§ 56 . 

1941 

čís. 

16048 
16103 

Hl17 srpen 21. Č. 363 ř. z. (úra
zové pojištění) 
čl. I . . . 
prosi-n-ec 23. Č. 501 
(pojišťovací řád) 

ř. z. 
16200 

§ 1 
§ 2 
§ 4 
§ 7 
§ 8 
§ 20 
§ 23 
§ 29 
§ 31 
§ 32 

§§ 33, 34 
§ 35 
§ 39 
~ 50 
§ 53 
§ 55 
§ 58 
§ 63 

16080 
16032, 16080 

16298 
15826, 16334 

. . ]6032 
16183, 16511 

. . 16334 
15853, 16021, 16421 

. . . 16222 
15738, 15761, 15769, 
15799, 15826, 16547 

16222 
15771 
15826 
15819 

· 16594 
· 16304 
· 15594 

15760, 15769, 
16374, 16547 

S 67 15760, 16374 
§ 72 15819 
§ 120 15769 
§ 124 15769, 16826, 16021 
§ 127 16179, 16511, 16594 
§ 132 . 16421 
ti 133 . 16526 
§§ 135, 140 16594 
§ 148 16546 
§ 150 16421 
§ 151 16526 
§§ 155, 162 .. . 165M 
§ 167 15769, 15826, 16421 
I~~os:nec 30. č. 524 Sb. z. 
a ·n. 
§ I 15746 

1918 hřezen 21. č. 109 ř. z. . l65S2 
listopad 2. Č. 3 Sb. z. a n. 
(řešeni kompetenčních 
konfliktů) 
§ 3 .. . 15774 
viz dodatky L až V. 
listopad 2.' Č. 4 Sb:z. a n. 15876 
p;'osinec 10. Č. 61 Sh. z. 
a 11. 16331 
prosinec t9. Č. 91 Sb. z. 
a n. (osmihod. doba prac.) 16601 
§ 4 : 16242 
§ 6 15729, 16217 
§7 .16217 



1942 

tis. 

§ 12 15730, 16302 
§ 13 16217 

1919 únor G. Č. JI Sb. z. a n. 16434 
únor 7. Č. 76 Sb. z. a ll. 

§ 5 16158 
S 7 . .. 16547 
únor 28. Č. 109 Sb. z. a n. 1'6016 
březen 4. Č. 110 Sb. z. a n. 
čl. '\, 5, 10 16263 
březen 19. Č. 145 Sb. z. 
a n. 16216 
duben to. Č. 187 Sb. z. 
a n. 
S 6 15768, 

16438 
158~1, 16262, 

16310 
duben tO. Č. 207 Sb. z. 
a ll. 15729 
du.ben 16. Č. 215 Sb. z. 
a n. (záhorov}' záko'll) 16386 
§ 1 16391 
§ 7 15812, 16u52, 16589 
§ II 15812 
§ 15 16391 
duben 16. Č. 216 Sb. z. 
a n. 
§ 12 15841, 16050, 16196, 

,\6217 
květen 12. Č. 246 Sb. z. 
a n. 
§ 39 16310 
květen 15. č. 268 Sb. z. 
a 'n. 
čl. 10 
květen 27. Č. 31& Sb. z. 
a n. (zajištění :púdy drob-
nS/m pachtýřťtm) 
§ 2 
§ 22' 
květen 22'. č. 320 Sb. z. 
a n. (rozinkový zákon) 

15841 

16009 
16184 

§ 13 15847, 16059, 16111, 

§ 14 
§ 15 
§ 17 

~ 25 
§ 28 

16186, 16202, 16548 
16111 

. 16000 
16059, 16186, 16266, 

16313 
16326 
16230 

červen 11. Č. 330 Sb. z. 
a n. (6 pozemk'Ovém úřá
děl . 
§ 8 16391 
červ'enee 21. Č, 415 Sb. z. 
a n. 
§ 2 15870 
červenec 22. Č. 438 Sb. z. 
a n, 

čis. 

§ 16. . 15878 
čen'cnec 23. Č. 443 Sb. z. 
a n. 
§ 40 . '. 15894 
srpen 26. Č. 488 Sb. z.a n. 16263 
prosinec 17. Č. 2 Sb. z. 
a n. z roku 1920 
čl. VI, §§ 8, 9 15991 
prosinec 17. Č. 16 Sb. z. 
a n. z roku 1920 
§ 1 16323 
§ 2 15892, 16323 
§ 6 15892 
§§ 10, 24 157N 
§ 25 16323 

1920 leden 7. Č. 31 Sb. z. a n. 
§ 2 16484 
leden 3D. Č. 81 Sb. z. a n. 
(přídě!ovS' zákon) 16151, 
§ 19 16009, 
§ 20 

16457 
16455 
15812 

§ 21 
§ 23 

§ 24 
§ :J5 
§ 36 
§ 37 

159G8, 

§§ 38, 51, 52 . 
§ 61 

· 16455 
16009, 164lD, 

16455 
15386, 16455 

16476 
15908, 16410 
16322, 16476 

16476 
16062 

leden 30. Č. 82 Sb. z. a n. 
(,právní poměry domovní
kú) 
§§ 1, 4 
§ 5 
§ 8 

§ 9 
§ 10 
§ 15 

16235 
· 16141 

16100, 16141, 16278, 
16507 

16100, 16550, 16585 
· 16141 

16100, 16141, 
16278, 16507, 16550 

únor 5. Č. 89 Sb. z. a n. 
. (pells. poj) 16509, 16554 
čl. IV 16256 
§ 1 15894, 15948, 16209 
§ 2 15948, 16256 
§ 5 16227 
§§ 65, 66 16509 

. § 73 15894, 16227 
únor 20. Č. 99 Sb. z. a n. 
§ 1 16227 
únor 20. Č. 142 Sb. z .. a n. 15787 
únor 25. Č. 144 Sb. z. a n. 
§§ 2, 19 . 16289 
únor 27. Č. 129 Sb. z. a n. 
§ 105 15822 

4: 
I 

únor 29. 
(ústa vni 
§ 92 
§ !O6 
§ 117 

Č. 121 Sb. z. a n. 
listina) 

únor 29. Č. 122 Sb. z. a 11; 

(jazykový zákon) 

éis. 

15944 
16331 
16436 

§ 2 16071, 16211 
§ 7 16249 
březen 22. Č. 210 Sb. z. 
a n. 

§ 4 15883 i, 

!I 

duben 8. Č. 309 Sb. z. 
a n. (dávka z majetku) 
§ 62 15778, 
§ 63 
duben 8. Č. 329 Sb. z. 
a n. (náhr. zák.) 
§§ 26, 28 
§ 31 16362, 16386, 
§§ 43 a 43 a) 

16263 
16260 

16386 
15457 
15971 

\1 r 

I 

duben 9. Č. 292 Sb. z .. a n. Ii . 
§ 17 16309 
duben 14. Č. 302 Sb. z. 
a n. (právní poměry spo
řitelen) 
§ 10 16136, 16139 
§ 15 15969 
§ 20 . 16027 
§ 34 15743, 15969 
duben 14. Č. 303 Sb. z. 
a 11. (o zubním lékařství 
a technice) 16061 
duben 14. č. 347 Sb. z. 
a n. (zák. o akciové ban-
ee cedulové) 
§ 66 15954 
duben 15. Č. 311 Sb. z. 
a n. 
čl. I 16184 
duben 15. Č. 314 Sb. z. 
a n . 
§ 1 

§ 2 
§ 3 
§ 5 

15941 
15977, 16288, 
16318, 16489 

15977, 16288, 16400 
15977, 16288 

15977 
duben 15. Č. 337 Sb. z. 
a 'n. 16127, 16602 
červen 24. Č. 403 Sb. z. 
a n. 
čl. ,VIlI 16484 
červenec 27. Č. 465 Sb. z. 
a n. 
§ 2 16325. 16602 

1921 

1943 

Čís. 

srpen 14. Č. 483 Sb. z. a n. 
§ 7 15774 
§ 8 15774, 15892, 15960 
říjen 12. Č. 576 Sb. z. a n. 
§§ 7, 9, ll. '. 16263 
prosinec 17. Č. 667 Sb. z. 
a n. 
§ 35 16073 
prosinec 22. Č. 689 Sb. z. 
a n. 
§§ 16, 17 15746 

teden 2'1. Č. 53 Sb. z. a n. 
§§ 2 až 5, 8. . . . 15867 
únor lS. Č. 78 Sb. z. a n. 
§ 3 16157 
bře~en ll. Č. 100 Sb. z. 
a n. 
§ 32 
březen 11. Č. 108 Sb. z. 

15957 

a n. 
§ 7 

16062, 16589 
16349 

kvčten 13. Č. 203 Sb. z. 
a n. (želez. dopravní řád) 
čl. 56, § 1 
květen 21. Č. 191 Sb. z. 
a n. 
§ 31 II čís. 1 d) 
§ 38 . 
červen 30. Č. 260 
a n. 

Sh. z. 

čl. 1 
červenec 21. 

. . . 
Č. 237 Sb. z. 

a. n. 

16477 

16591 
15957 

16367 

§ 31 .... 16095 
srpen 11. Č. 270 Sb. z. a n. 
§ 3 16095 
srpen 12. Č. 299 Sb. z. a n. 16604 
srp'en 12. č. 329 Sb. z.a n. 16245 
§ 8 16547 
§§ JO, 14 16309 
§ 26 15978 
§ 28 16255 
§ 37 15881 
§ 38 ,16255 
§ 39 15984, 16255 
§ 44 15881, 16255 
"pen 12. Č. 330 Sb. z. a n. 
(o závodních výborech) 
§ 3 g) 15822, 16069 
srpen 12. Č. 337 Sb. z. a n. 
(iák. o da:ni, z -obohacení) 
§ 2 
srpen 12. Č. 354 Sb. z. a n. 
§ 7 . • 
prosinec 21. Č. 486 Sb. z. 
a n. 

16408 
16262 
16310 

16604 



1944 

Čís. 

1922 leden 27., Č. 45 Sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
§ 27 15957, 
§ 29 
& 30 
§ 31 ..... 
'leden 3'1. Č. 40 Sb. z. a n. 
(:novela k advokát. řádu) 
§ 2 15920, 
§ 3 
§ 5 
§ 6 16306, 
únor 17 Č. 88 Sb. z. a n .. 
duben 5. Č. 126 Sb. z. a n. 
čl. 3 
B. 8. '. .. 
duben 6. Č. 177 Sb. z. a n. 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
duben 27. Č. 143 Sb. z. 
a n. 
§ 24 
Dodatek I. k vlád. naHz. 
č. 143/22 
Dodatek III. k vlád. naříz. 
Č. 143122 Sb. z. a n. 
§ 13 
§ 17 
§ 26 
§ 32 
Dodatek IV. k vlád. nař. 
Č. 143/22 
duben 28. Č. 144 Sb. z. 
a n. 
Dodatek HI. k vlád. na'říz. 
Č. 144/2;) 
červen 13. Č. 230 Sb. z. 

16591 
16591 
15957 
15957 

16306 
16534 
16306 
16534 
15729 

16213 
16213 

16457 
16457 
16457 

16322 . 

16255 

16255 
16245 
16322 
15881 
16245 

16255 

a n. 15803, 15960 
červenec 10. Č. 224 Sb. z. 
a n. 
§ 102 .... 15880 
červene'c tl. Č. 24'2 Sb. z. 
a n. 
§§ 1, 88 . 
červenec 13. 

. . . 
Č. 220 Sb. z. 

15744 

a n. 15971, 16362, 
16386, 16457 

§ 43.. .. 15867 
červenec 13. Č. 244 Sb. z. 
a n. 
§ 9 . . 16595 
červenec 14. Č. 191 Sb. z. 
a n.. . . . . . 16591 
srpen 7. Č. 25K Sb. z. a n. 15923 
srpen 7. Č. 265 Sb. z. a n. 15785, 

16434 

tis. 

říjen 5. Č. 295 Sb. z. a n.15803) 
15960 

záři 21. Č. 296 Sb. z. a n. 15867 
listopad 23. é. 355 Sb. z. 
a n. 15957, 16591 
prosinec 20. Č. 399 Sb. z. 
a n. 16604 

1923 leden 19. Č. 16 Sb. z. a n. 16257 
§ 1 16143 
§ 2 16244, 16256 
§§ 33, 69 . 16604 
§ 79 15982 
§ 97 . ". 16256 
květen 3. č. 95 Sb. z. a n. 
§§ 3, 4 16157 
§ 19 15874 
duben 26. Č. 99 Sb. z. a n. 
čl. III. . . . . . 16406 
červen 8. Č. 123 Sb. z. a n. 
čl. III.. ... 15939 
červen 8. Č. 124 Sb. z. a n. 15850 
prosinec 14. Č. 7 Sb. z. a 
'll. z ro-ku 1924 16415 

1924 únor 29. Č. 4{j Sb. z. a n. 
§ 12 16577 
květen 30. č. 124 Sb. z. 

. a n. 
§ 6 16150 
červen 6. Č. 128 Sb. z. 
a n. 
§§ !l-11 
§§ 2!l-30 
§ 32 

16431 
16431 
16431 

§ 35 
§ 36 

16051, 16431 
16431 

červen 25. Č. 131 Sb. z. 
a n. 15840, 16039 
červen 27 Č. 224 Sb. z. a n. 
§ 1 
§ 3 
§ 10 
červenec 3. Č. 
a n. 

170 Sb. z. 

16262 
15869 
16262 

§ 2 16289 
červenec 3. Č. 177 Sb. z. 
a n. 15941, 16288, 16489 
červenec 3. Č. 179 Sb. z. 
a n. (zák. o zrušeni svě
řenství) 
§laž3 16331 
září 18 Č. 201 Sb. z a n. 
§ 3 16232 
září 25. Č. 206 Sb. z. a n. 16016 
říjen 9. Č. 221 Sb. z. a 11. 
(zák. o soc. poj.) 
§ 1 15797 

S 2 
§§ 18, 19 . 
§ 20 
S 21 
§ 23 
§ 61 
§ 67 
§ 95 
§ 102 
§ 107 
§ 140 
§ 161 
§ 162 
§ 163 
§ 164 
§ 165, 170 
§ 1701 
§ 178 
§ 175 
§§ 17'6, l7'7 

Čis. 

15,,02, 16558 
16017 
16124 
16017 
15841 
15746 
16148 
15741 
16148 
16155 
16017 

15841, 16053 
16580 

15802, 16580 
15802, 16580 

15841, 15902, 
16053, 

15002 
16053 
15921 
16124 
159211 

§§ ,192, 193, 239 16053 
16179, 16454 

16179 
15802, 16017 

15746 

§ 246 15741, 
§ 247 
§ 260 
§ 268 
říjen 10. Č. 239 Sb. z. a n. 
§ 1 15786, 16139, 16549 
§ 2 15786, 16413, 16549 
říjen 10. Č. 240 Sb. z. a ,n. 
§ 4 16130 
§ 5 . . 15753, 16130 
říjen 10. Č. 2'59 Sh. z. a ll. 
§ IOJ ,15880 
§ 113 16352 
§ 197 15976 
prosinec 13. Č. 271 Sb. z. 
a n. 16604 
prosinec 22, Č. 286 Sb. z. 
a n. 
§ 18 ... 16290 
prosi.nec 2'3. Č. 300 Sb. z. 
a n. 
čl. 1 16105 

E25 březen 26. Č. 47 Sb. z. a n. 
§§ 1, 3 . .. 16407 
duben 3. Č. 67 Sb. z. a n. 1624'8 
§ ll. . . . 15784, 15982 
duben 23. Č. 102 Sb. z. a 11. 16147 
čl. XVlll 16964 
červen 10. Č. 148 Sb. z. 
a n. 
§ 2 
§ 92 
červen 18. Č. 145 Sb. z. 

15841 
15841 

a n.. . . . . 16216 
říjen 15. Č. 217 Sb.z. a n. 15714, 

16436 

1945 

Čis. 

§ 1 15822 
§ 2 . . 15991, 16069 
srpen 21. Č. 220 Sb. z. a n. 16434 

1926 únor 3. Č. 17 Sb. z. a n. 
(jazykové nařízení) 
čl. 4 16071, 16249 
čl. 5 16071 
čl. 14 16071, 16211 
čl. 16 . ·16071 
čl. 96 . 16249 
únor 19. Č. 29 Sb. z. a n. 16604 
duben 30. Č. 57 Sb. z. a .n. 
§ 1 
§ 2 ... 
květen 4. č. 87 Sb. z. a n. 
(zákon o podomním ob
chodě) 
§ 10, odst. 2, Č. 13 
§ 19, Č. 5 
§ 20 
§ 23 
§ 25 . 
červen 24. Č. 103 Sb. z. 

16127 
16127 

16578 
16578 
16578 
16578 
16578 

a li. (:p1at. zákon) 15774, 15803 
č"ervenec 1. Č. 139 Sb. z. 
a n. (elektrísace venkova) 
§ 3 . . . . . . 15820 
srpen 26. Č. ] 65 Sb. z. a n. 16108 
listopad 24. Č. 218 Sb. z. 
a n. (púvodské právo) 
§§ 1, 4, 16, 31 až 33, 47, 

57, 58 
§ 60 
§ 62 
prosmec 16. Č. 256 Sb. z. 
a 11. 

prosinec 22. Č. 245 Sb. z, 
a n. 

1927 lede'l1 19. Č. 34 Sb, z. a n. 
březen 5. Č. 15 Sb. z. a n. 
(železniční zaměstnanci) 
§ 69 . 
§ 126 
§ 12~ 
§ 129 157'87, 15871, 
§ 135 
duben 7. Č. 44 Sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
červen 15, Č. 76 Sb. z. a n. 
(zákon o přím~rch daních) 
§ 46 
§§ ]6 až 79 
§ 95 
§ 126 
§ 172, Č. 5 
§ 259 

16377 
16382 
16377 

16262 

16604 

16093 

16436 
16489 
15871 
16290 
16290 
16373 

16470 

15902 
16015 
15975 
15902 
16015 
16196 



1916 

Čís. 

§ 265 15813, 15841, 15902, 
15921, 15929, 16196, 16537 

§ 266 . 16537 
§ 269 . 16196 
§ 216 . 16276 
§ 284 . 16489 
§ 345 . 1598:1 
§ 356 16381, 16600 
§ :J57 15876, 16261, 16346, 

15347, 16381, 16600 
§§ 358, 362 . 16261 
§ 364 . 16399 
§ 366 16381 
§ 370 16347, 16381 
§ 382 16347, 16381 
§ 383 . 15801 
§ 3g5 15801, 16399 
§ 387 15801, 16346 
§ 391 . 15801 
červen 15. Č. 77 Sb. z. a n. 
§ 16 . 15978 
červenec 14 Č. 114 Sb. z. 
a n. (celní zákon) 
§ 14, 123, 138 16605 
červenec 14. Č. 1:16 Sb. z. 
a n. (silniční f.ond). . 16115 
§ 21 , 16599 
červenec 15. Č. 111 Sb. z. 
a n. (zák. proti nek. sout'.) 
§ 1 .. 16149, 16170, 

16197, 16252, 152'03, 
16254, 16281, 16379, 
16444, 16445, 16450 

§ 2. . 16149, 16197, 
16446, 16450,,16530 

§ 4 až 8 . '. 16450 
§ 10 16149, 16197, 

16281, 16445 
§ 11 . 15170, ,16251, 

16281, 16379, 16382 
§ 15 . 16254, 16281, 

16445, 16450 
§ 16 16254, 16281, 1657'9 
§ 17 . 16253 
§ 23 . . 16281 
§§ 25, 26, 34 . '. 16450 
§ 46 . 16170, 15197, 

16252, 16450, 16579 
§ 53 . 16281 

prosinec 13. Č. 168 Sb. z. 
a n. 
§ 22 . 16605 
prosinec 20. Č. 175 Sb. z, 
a n. (prováděcí naříz. 
k zák. č.76/1927) 15983, 16276 
čl. 11 č. 2 . 15930 

ČiS. 

prosinec 20. Č. 186 Sb. z. 
a n. 16504 
pros.inec 13. Č. I Sb. z. a 
n. z roku 1928 (směnečn}"' 
zákon) 
§ 2 
§ 6 
§ 37 
§ 44 
§§ 46-48 
§§ 62, 65 . 
§ 70 
§§ 73 až 75 
§ 78 
§ 86 
§ 89 

15754 
16241 
15882 

· 15754 
15845 
16553 
15764 
16268 
16241 
15845 
15792 

1928 leden 13. Č. 8 Sb. z. a n. 
§§ 101, 105, 112, 113, 126 16258 
leden 1'9. Č. 23 Sb. z. a n, 15750. 

čl. II 
čl. III 

čl. IV 
čl. VI 
§ 2 

15895, 16124 
16388 

15984, 16153, 16250 
16388, 16442, 16505 

16260 
16145, 16261 

li 45 16145, 
březen 28. Č. 44 Sb. z. a n, 
(zák. o ochraně náj.emní
kůl 

16261 
162f,o' 

§ 1 
§ 11 . .... 
březen 28. Č. 56 Sb. z. a n. 
(zák. o osvojení) 

15927 
16496 

§§ 1-2 
§ 4 
§ 7 
§ 8 
§ 10 

16152 
16411, 16461 

· 16411 
16152, 16451 

§ 13 
· 15152 

16411 
červenec 14. Č. 129 Sb. z. 
a n. 
§ 30 " ... 16431 
červenec 17. Č. 144 Sb. z. 
a n. (železniční pře:prav. 
řád) 
čl. 48, § 1 16477 
čl. 49, § 1, čl. 51, § 1 16162 
čl. 63, § 1 16477 
čl. 80, § 1 15973 
čl. 107, § 1. . . 16477 
čl. 90, § 2, lit. c), fl, g) 15973 
čl. 53, § 3 . .. 16477 
čl. 84, § 3, čl. 90, § 3 15973 
čl. 84, § 4, 5 . . . 15973 
září 14. Č. 162 Sb. z. a 11. 

§ 1 15g"1 

čís. 

§ 152 15961 
říjen 13. Č. 183 Sb. z. a n. 
§ 1 
listopad 8. 
a n. 

§ 23 
§ 25 

16367 
č. 184 Sb. z. 

· 15802, 16124, 
16179, 16454, 16580 

1584\ 

§§ 131, 
list,opad 
a n. 

136 
15841 
15746 

17. Č. 185 Sb. z. 

§. 6 
16558 
15797 

1929 únor 21. Č. 26 Sh. z. a n. 
(pensijní pojišt'. sotlk-r. za-
městll.) . 15982, 16246, 153;;2 
§ 1 15894, 159'18, 

§ 5 

§ 11 

§ 12 

§ 16 

§ 17 
§ 20 
§ 21 
§ 25 
§ 3l 
§ 35 
§ 38 
§ 46 
§§ 57, 58 . 
§ 50 . 

. § 64 

§§ 65, 66 . 
§ 67, 68 
§§74, 76 . 
§77 
§§ 78, 7,9 . 
§ 84 
§ 85 
§ 87 
§§ 115, 117 
§ 118 
§§ 119, 120 
§ 176 
§ 177 
§ 178 
§ 185 
§ 187 

16143, 15303 
· ,15859, 15894, 

15948, 16173, 15244 
15802, 16173, 
15209, 16509 

15859, 16257, 
16509, ,15554 

· 15948, 16227, 
16244, 15257, 16554 
16227', 16257, 16554 

1.5948 
· 16554 

16224,16257 
16257 

15859, 16303 
· 15257 
.16400 
· 16257 

16257, 16303 
· 15802, 16509, 

16589, 16604 
15802, 165,8'0 

15802, 16509, 16580 
· 16153 

16586 
16351 

· 16153 
· 15948 
· 16351 

16554 
16256, 16504 

16400 
15781 

16209, 16554, ,16504 
· 15257 

15303 
16244 

březen 2. Č. 27 Sb. z. a ll. 15948 
červen 19. Č. 118 Sb. -z. 
a tl. (provedení třetího do-

\947 

II 
Čís. 

1 15785 
li ,I a n.. . . . . . 

datečného zápi~;l! s l?a
kouskem) . . . . 
červen 2'8. Č. 100 Sb. z. 

16127 
16227 

1.

'1 říjen 22. Č. 162 Sb. z. a n. 
listopad 7. Č, 156 Sb. z. 

li a n. (měna) 16147', 15193, 16488 

II· 1930 březen 27. Č. 30 Sb. z. a n. 15927 

II 
duben ,10. Č. 45 Sb. z. a n. 
(zák. o staveb. ru.chu) 

" §§ 3, 12, 13, 24 . . 15034 
'I §§ 43, 44. .. 16429 
'I březen 21. Č. 51 . 15869, 15263 

květen :2:8. č. 66 Sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
§ 5 . 16224, 16558 
§ 42 . '.. 16429 
červ-enee 8. Č. 130 Sb. z. 
a n. 
čl. II. . . . . 
září 23. Č. 143' Sb. z. a n. 
(poštov,ni spořitelna) 

16000 

§ 3 . . 15870 
§ 10 . . 16529 
§§ 15, 3,9 ..' 15870 
pro·sinec 16. Č. 4 Sb. z. a 
n. z roku 1931 (vyživova-
ci zákon) 
§ 1 

§ 2 

§ 3 . 
§§ 5, 6 

15858, 1W28, 
16112, 16504 

15752, ,16028, 
1'6112, 15503 

15858, 16112, 16504 
, 16533 

1931 březen 26. Č. 53! Sb. z. a n. 15900 
březen 2'7. Č. 57 Sb. z. a n. 
.§ 3 . . . 16586 
březen 27 Č. 64 Sb. z. a n. 
čl. III. llV. zák. . 1577:8, 

15921, 1D166 
čl. IX. lIV. zák. . 15783, 16320 
čl. X. uv. zák. . 15954 
čl. XI. llV. zák.. . 15783 
čl. XIV. lIV. zák. . . 15954 
čl. XVII. lIV. zák. 157183 

1. Konkursní řád: 

~ 2 
§ 3 

~ 4 
§ 7 

§ 8 
~ 9 

. . . . . 15768 
. . 15896, 16106, 1627~, 
16320, 16405, 16421, 16423 

· . . 15768 
· 15924, 16030, 

16106, 16358 
16030, 16106, 16404 

· lW30, 16105 



1948 

Čís. Čís. 

§ 10 15921, 16166 ~ 116 16106 
§ 11 15778, 15810, §§ 118, 120 · 15990 

15921, 16358 § 121 . . . · 16476 
,; 12 15921, 15132,16232, ,; 126 16132, 16405, 16423 , ,; 

16307, 16368, 16576 § 137 · 16057 
· 15896 § 140 · 15234 § 13 §§ 150, 158, 159, 160, 163, § 23 16110, 16421, .1657'6 164 . . 16274 § 26 · 15576 

§ 166 15896, 16405 § 28 · 15885 
§ 29 16106 § 188 157'26, 16058, 16234 
§ 30 . 15783. 16420 § 189 · 16340 
§§ 31, 32 . · 15783 §§ 190, 191 · 16350 
§§ 33, 34 . 15783, 16420, .16528 § 192 15817, 15990, 

§ 39 · 16016 16057, 16259 

§ 40 15896, 16106 
II. Vyr,ovnací řád: § 42 · 16106 

§ 43 · 15834 
§ 15916, 16234, 16340 § 44 · 16420 1 

§ 46 · 15783 § 2 · Hl326 
§ 47 16232, 16307, § 4 15916, 16060 

1642-1, 15576 § 10 15916, 16060 

49 16106, 16132, 16274, § 12 . 15877, 1627'3', 16593 § § 13 16256, 16273', 16376 16405, 16419, 16423 § 26 16265. 16340 
§ 50 · 16057, 1624;7, §§ 34, 43, 44 . 16340 

16405, 16419,16576 § 47 16058 
,; 51 16057, 165280, 16576 § 50 16058, 16340 ,; 
§ 52 16419, 16576 § 51 · 16326 
§ 54 15727, 16213 §52 · 1605& 
§ 55 · 15921 § 54 · 16340 
§ 56 15921, 16232 ~ 55 15916, 16340 

15810, 16274 
., 

§ 58 16267, 16325, § 51 ., 
§ 62 · 16419 il 16340, 16456 
§ 63 · 1603i.l 

!I 
~ 59 · 16340 

§ 65 · 16038 § ·62 . . . · 16552 
§ 67 15759 'I § 65 16340, 16344, 16456 
§ 68 . . . · 16320 

!I 
§ 70 158n, 16058, 16234, 

§ 69 15726, 16320, 16505 16259, 16340, 16350 
§ 70 · 15726, 15807. 

16320, 16405 
II 111. Odpůrčí řád: § 77 · 15990 

II § 78 · 16106 § 1 15860, 16277 § 79 16106, 16598 

II 

§ 2 15860, 16198, § RO 16057, 16406, 16419 16199, 16420 § 81 16598 
~ 3 · 16419 §§ 86, 89 · 15990 
~ 4 · 16199 § 97 · 15896 

" 
~ 5 · 16420 II 

~ 104 15921. 15924. 16030. ., ~ 7 16366 
16132. 16166, 16213 'I 

~ 9 15860, 15896, 16277 'I 

" 105 15921, 161:n. 15166 

II 

§ 12e 15855, 16144, 16198 

" 107 Ifl'l? 1-'1213 ~ 13 15855, 16106, 16498 

" 111 16030. 1613'. 162'13 li 14 · 15855 
§ 112 · 16030 16132, " 20 · 15896 

16211, 16213 
II 

§ 21 · 15955 
S 113 16030, 16132 květen 27. Č. 93 Sb. z. 
li 114 · 16030 

, 
n. (malý přídělov)f zá-a 

,I , 
i 

~ 115 16030, 16106 koni 15811 

i, 

§ 2. 

§ 6 
§ 11 

Čís. 

15813, 16094, 16181, 
16391, 16410, 16455, 

15589 
. . 16391 

· 15969, 16181 

červenec 4. Č. 131 Sb. z. 
a . .11. (pra'covní soudy) 
§ . . 15873, 15880, 

16260, 16289, 16355, 

§ 2 

§ 16 
§ 19 

§ 20 
§ 21 
§ 23 

§ 24 
§ 25 
§ 28 

§ 29 
§ 31 
§ 312 

§ 33 

§ 34 
§35 

§ 36 
§ 42 

163'7'0, 16442, 16595 
· . 16279, 16289, 

16370, 16458, J{i595 
· . . . 16458 

15782, 16208, 16212, 
16247, 16289, 163G2 

. lM58 
· . . 15980 
· 16208, 16247, 

1-6440, 16458 
. 16171 

. . 16208 
· . 15782, 15924, 

15950, 15980, 16208, 
16370, 1644;9, 16458 

· . . 15836 
· 15782, 16449 
· 15893, 16370, 

16448, 16458 
· . 15782, 15919, 

16142, 16173, 16242, 
16247, 16370, 16458 

· . . . 15950 
· 157~3', 157·58, 

15017, 16142, 16173, 
16227, 16395, 16581 
.. . 16301 

15836, 15893, 16247, 
16370, 16440, 16448, 

16595 
§ 43 . . 16289, 106355 
červenec 10. Č. 115 Sb. z. 
a n. 
§§ 19, 20, 22 . 
červenec 14. Č. 

. 16057 
125 Sb. z. 

a n .. . 16227 
-prosinec_ 1. 
a n. 
§ 1 

Č. 180 Sb. z. 

]932 leden 18. Č. 7 Sb. z. a n. 

16279 

§ 3 . 16049 
únor 26. Č. 3Q Sb. z. a n. 16577 
březen 9. Č. 41 Sb. z. a n. 
(ochrana měny) . 16577 
březen 17. Č. 44 Sb, z. 
a n. . 16289, 163'55 

- duben 21. Č. 54 Sb. z. 
a n .. 
čl. XIII 

1949 

čís. 

16139 
15786 

čl. XIV 
'I' § 1 . . 

dll-ben 29. 

16413, 16549 
. 15786 

Č. 57 Sb. z. 
, 

,I 

'II 

li 
p 

'I 

II 

a n.. . . . . 16577 
květen 29-. č. 57 Sb. z. 
a n. 
§§ 4, 20 . 
červen 30. Č. 107 Sb. z. 

16535 

a n. 
§ 12 ..' 16010, 16402 
červenec 1. Č. 11-6 Sb. z. 
a n. 
§ 2 (2) . . . . . 15941 
říjen 27. Č. 164 Sb. z. a n. 16034 
prosinec 22. Č. 193 Sb. z. 
a n.. . . . . . 16535 
prosi,nec 23. č. 198 Sb. z. 
a n. (doprava ,motor. vo-
zidly) 
§ 7'5 . 15929, 16381 
prosinec 21. č. 1 Sb. z. 
a n. z roku 1933 
§ 1 . 15747 
§ 7 . . '. 15780 
pros.inec 28. č. 204 Sb. z. 
a n. 
§ 15 . . 16290 

1933 březen 2. č. 44 Sb. z. a n. 
§ 16. . . . . . 16193 
§ 19. . . . . . 16027 
březen 30. Č. 55 Sb. z. a 11. 16415 
duben 12. Č. 59 Sb. z. a n. 
§§ 3, 5 . . 15748 
§ 8 . ". 16413 
§ 9 . . 15748, 164t:l 
duben 2'8 č. 65 Sb. z. a '11. 
§ 3 . . 16484 
§§ 5, 10 . .. 15930 
duben 28. č. 66 Sb. z. a n. 
Č. 111, IV, VI, VII . 16484 
červen 23. Č. 100 Sb. z . 
a n. (odhad. řád) 
§§ 1, 11, 34 . . 15571 
§ 34. . . . . . 15817 
~ 3'5. . 15817, 16451, 16571 
§ 36 . .... 16451 
červen 28. č. 108 Sb. z. 
a n. (ochrana cti) 16150 
§§ 2, 13 . 16150 
červenec 7. č. 145 Sb. z. 
a n, 
§ 4 . 
červenec 12. Č. 
a n .. 

16150 
147 Sb. z. 

. 16436 
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, 

Čis. 

červenec 29, Č. 155 Sb. z. 
a n. . . 16234 
červenec 29. Č. 164 Sb. z. 
a n. (úprava pachtovné-
ho) 
§ 2 159R9 
srpen 5. Č. 169 Sb.z. 

§§ I, 2 
§ 8 . 
§ 10 . 
§ 13 . 
§ 14 . 

a n. 15936, 
16031 
15998 
16935 
16413 
15935 
15786 

říjen 25. Č. 2Ul Sb. z. a 11. 

§ 3 16435 
S§ 12, 13 1659B 
§ 14 16435 
Hl~ 19 1~~ 
§§ 21, 23 16435 
listopad 3. č. 202 Sb. z. 
a n. 
§§laž6. 
prosinec 22. 
a n. 
§ 7 

Č. 252 Sb. z. 
16598 

16290 

1934 únor 17. Č. 25 Sb. z. a n, 
(devalv. zákon) . 15954, 1.6147, 

16444 
čl. I. . 15865, 16146, 16193, 

16488 
čl. V . . 16488 
únor 22. Č. 34 Sb. z. a 11. 16133, 

16275 
únor 23. Č. 3Q Sb. z. a n. 
čl. I . 
§ 3 . .. 
únor 24. Č. 33 Sb. z. a n. 
§ I. ... 
březen 24. Č. 62 Sb. z. a 11. 

§ 26 . . . 
červ-en 15. Č. 112 Sb. z. 

15927 
15927 

16412 

15927 

a n. 15802, 16179, 16454 
červen 19. Č. 113 Sb. z. 
a 'll. • 16415 

21. č. 117 Sb. z. červen 
a 11. 

§ 12 . 
15781, 16227 

15859 
červenec 3. Č. 146 Sb. z. 
a n. (zák. o poji::;tné 
smlouvě) 
§ 3 . 
§§ 31, 42 
H 45, 47 
§ 62 
§ 119 
§ 128 

16298 
16222 
16097 
15933 
16021 
16526 

§ 143 
§ 146 
S 162 15933, 16{)97, 
§ 164 . 15933, 
červenec 11. Č. 154 Sb. z. 
a n. (soukromí zaměst
nanci) 
§ I 
§ 2 
§ 8 
~ 9 
§ II 
§ 19 
§ 21 

čís. 

16546 
16097 
16526 
16575 

16352 
16225 
15895 
16581 
16354 
16595 
16441 
16395 § 29 

§ :10 
§ ;]1 

. 16491 
15988, 163'52, 16354, 

16395 
§ 33 15918, 16580 
§ 34 15833, 15899, 15918, 

16395, 1644'3" 16580 
§ 35 . 15809 
§ 35 . . 15899 
§ 37 15988, 16395, 16491 
§ 38 16491 
§ 42 16580 
§ 44 157'58 
§ 51 . 15988 
§§ 53, 55 .'. 16595 
§ 56 . 15988, 16580, 16595 
červenec 13. Č. 137 Sb. z. 
a n. 
§§ 22, 25, 27 15989 
červenec 13'. Č. 142. 15133 
červenec 13. Č. 160 Sh. z. 
a n. . ". 16478 
§ 3 . 16045, 16562 
červenec 25. Č. 189 Sb. z. 
a n. 15921, 16053, 16148, 

§ 2 
§ 161 
§ 189 
§ 239 
Ii"topad 23. Č. 
fl n. 
§§ 1, 3, 4 

234 Sb. z. 

prosinec ll. Č. 250 Sb. z. 
a n. (umořování listin) 

16155 
15841 
16603 
16603 
16603 

16145 

§§ 6, 20 . 16268 
prosinec ll. Č. 251 Sb. z. 
a n. (proces. novela) 
čl. I. 15931, 16070, 16086, 

16126, 16162, 16225, 
16280, 16334, 16304, 
164'31, 16477, 16508, 

16551 

í 
) 

Čis. 

čl. III 15985 
čl. IV 15836, 15950, 16247, 

16370, 16440, 16448 
čl. V . 15776, 15998, 

16065, 16223, 16268, 
16322, 16332, 16555 

čl. VI 15931 
pro·si:nec 14. Č. 243 Sb. z. 
a n. . 15802 
prosÍ-nec 17. Č. 245 Sb. z. 
a n. 
čl. 17 15868 
prosinec 22. Č. 260 Sb. z. 

- a n. (dlužnické úlevy ne-
zamě:stm:.,n}'ch) 1613'3, 1627'5 
prosinec 22. Č. 261 Sb. z. 
a n. 16027 

1 r-35 leden 25. č: 22 Sb. z. a n. 
§ I . . . . . 
březen 26. Č. 81 Sb. z. a n. 
(jízda motor. vozidly) 
§§3až6. 
§ 54. . 
duben 5. Č. 43 Sb. z. a n. 
(devis. předpisy s R.umun
skem) 
čl. 17 

duben 12. Č. 61 Sb. z. a n. 
duben 12. Č. 76 Sb. z. a n. 
(splátkový zákon) 
§§ 12, 20 . . . 
duben 12. Č. 7:7 Sb. z. a n. 
(doprava motor. vozidly) 
§ I, 3, 7, 18, 55 . 
§ 89 . 
§ 107. . 
duben 29. ,č. 89 Sb. z. a n. 

16391 
16476 

15948 
16179 

15868 

15923 

16250 

15943 
15929 
15943 

§ 3 . 16034 
§ 4 16171, 16439 
květen 18: č. 116 Sb. z. 
a n. 
§§ I, 2 
č-erven 8. Č. 125 Sb. z. 
a n. (nov. k mal. příděl. 

15775 

zák.) .. . 16094 
prosinec 6. Č. 227 Sb. z. 
~ ~'. (bezduvodrié zdra-
z-ovam) . . . . 16444 
prosinec 20. Č. 259· Sb. z. 
a n. (ochr. nájemníků) 
prosinec 21. Č. 2G8 Sb. z. 
a n. (úrOkové sazby) 
§§ 2, 4, 7, 8. .. 16413 
prosinec 21. Č. 250 Sb. z. 
a n. (zemědělské úlevy . 15800, 

15981, 16265 

1951 

Čis. 

15757 § I 
§ 13 
§ 20 
§ 25, 27 
~ 2E . 

15757, 16273 
16273 
15757 
16234 

prosinec 21. Č. 251 Sb. z. 
a n. (dluž. úlevy neza
městnaných) 
§ I 100S3 
§ 2 . 15800 
§§ 25, 26 16133 
§ 28 . 15807 

1936 leden 24. Č. 12 Sb. z. a.11. 16216 
březen 26. Č •. 65 Sb. z. a n. 
(stav·ební ruch) 
§ 54 . 16391 
březen 26. Č. 66 Sb. z. a .n. 
(ochr. ná.i.) 
§ I až 3, 6 . . 15927 
hřezen 3,1. Č. 76 Sb. z. a n. 
(zeměď. vyl'. řízení) 
§ I 15798, 15807, 15814, 

15816, 16228, 15234, 
16267 

§ 2 . 16267 
§ 3 15817, 15912, 16234, 

16266, 16267, 16344, 
16350, 16456, 16593 

§ 6 . 16234 
§ 9 15817, 16259, 16265, 

16273, 16344, 16451 
§ 13 . 16121 
§ 19 . 164'56 
§ 21 16121, 16265, 16273 
§ 24 . . 16344 
duben 1. Č. 74 Sb. z. a n. 
(devis. ,předpisy s Ru
munskem) 
čl. 12 15868 
březen 3'1. Č. 77 Sb. z. a n. 
(dluž. úlevy nezaměstna-
ných) 
§ I 
§§ 2, 4 
§ 7 
§ 9 
§ 12 

16133, 16224, 16412 
15807 

16133, 15343 
. 16133 

16272, 16275, 16343, 
16558 

duben 2. Č. 86 Sb. z. a 11. 
(exe·k. novela) 
§§ 5 až § 16145 
červen 16. Č. 161 Sb. z. 
a n. (procesní novela) . 16175 
čl. V 15942, 15952 
čl. IX 15836, 15893, 

15931, 15950 
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tis. 

čl. XI .. 15835, 15893 
červen 19, Č. 159 Sb. z. 
a n. (zeměď. vyf. řízení) 
ú!:I>Ven 19. Č. 158 Sb. z. 
a n. (úprava pachtovného) 
§§ 1 až 8 . . . . 15953 
červenec 8. Č. 227 Sb. z. 
a tl, (znění zák. o př. da-
ních) ". 15194, 15489 
červ'enec 9. Č. 23'0 Sb. z. 
a n. (odhad v zeměď. vyr. 
řízení) . . .. 16451 
září 30. Č. 259 Sb. z. a n. 
(zeměď. vyr. řízení. . 15912, 

16121, 16265, 15257 
,říjen 9. Č. 2162 Sb. z. a n. 
(d'evalv. zálwn) 
§ 1 . 16146, 16147, 16488 

- prosinec 18. Č. 338 Sb. z. 
a n. 

Čís. 

§§ 1, 3 až 5, 7 . 16232 

1937 leden 29. Č. 13 Sb. z. a n. 
(zeměď. VyL řízení) .16121, 

15265, 16267 
čl. I. . . . . . 16456 
únor- 18. Č. 23 Sb. z. a n. 
§ 5 . 15554 
červen ll. Č, 100 Sb. z. 
a n. 
§§ 6, 37 16583 
červen 30. č. 162 Sb. z. 
a n. 
§ 1 163:;6 
červen 30. č. 173 Sb. z. 
a n. 16554 

VIII. Mirové smlouvy, mezinárodni úmluvy, státni 
smlouvy a pod. 

1922 červen 4. Č. 102 Sb. z. 
a n. (trianonská mírová 
smlouva) 

čís. 

čl. 191, 231, 254. . . 15262 
únor 11. Č. 369 Sh.z.an. 
(smlouva s. Rakouskem o 
dvojím zdanění pozůsta-
hsti) .... . 16408 

1924 červen 18. Č. 60 Sb. z. 
a n. na rok 1926 (úmluva 

s Rakouskem o úpravě 
závazků v rak-uher. ko
runáCh) 
čl. 1, 11,25,42,46. .15785, 

16310, 16434 
červen 18. Č. 220 Sb. z, 
a n. pro rok 1925 (úmlu 
va s Ua'kouskem o úpravě 
záva'z:ků v rak.-uher. ko-

Čís. 

runách . . . . . 157i85 
1926 č. 50. S-b. z. a n. (úmluva 

s Rakouskem) viz shora 
1924. . 15785, 16310, 16434 

1928 květen 26. č. 55 Sb. z. 
a n. pro rok 1930 (úmluva 
mezi republikou Čsl. a krá
lost-vím Maďarským o úpra
vě dluhů a pohledávek ve 
starých korunách rakous
kýCh a U'herských) 
čl. 1, 7 .. . 16263 
čl. 9, 13, 22.. . 15869 

1929 III. dodatečný zápis j{C 

smlouvě s Rakouskem z 18. 
června 1924 
čl. I. . 
čl. 111. . 
čl. V .. 

15785 
15785 
15785 

IX. Zákony dři ve uherské. 

§ 2 
§ 7 
§ 29 
§ 51 . . . 
§§ 17, 79, 110 . 
§ 129 . 
§ 130 . 

Čís. 

· 15883 
· 16247 
· 16250 
· 1625,9 
· 16247 

. . 15978 
15981, 16450 

§ 131 

§ 180 

tis. 

16146 

15872, 15876, 15878, 
15880, 15883, 1597S, 
15984, 16153, 16258, 

162.60, 16261, 16347, 16442, 
15535, 16538, 16603, 16605 

§ 181 

§ 182 

čís. 

16250 

. 15878, 15880, 

§ 
§ 
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Čís. 

504 15782 
5DS 16153, 16247 

§ 508 15605 16153, 16442, 16605 § 510 16440 
§ 188 
§ 225 
§ 233 
§ 267 

~§ 269, 270 
§ 367 . 
§ 394 . 

§§ 426, 430 
§ 443 
§ 494 . 

· 15878 § 529 
· 16445 § 534 
· 15782 
· 16446 

16243 
§ 540 

16262 § 543 16243 

16605 
15262 § 547 

1587'8, 15254 § 723 

E x e k u č n Ý z á k o ll·: 

zák. čl. LX:l00L 
§§ 190 až 192, 210 

zák. čJ. UX:1912: 
§ 40 . 

15985 
15878, 15982, 16241, 
1'6248, 16439, 16443 

15782, 15868, 15987, 16147, 
16243, 16254, 16442, 16605 

15782, 15868, 15987, 
16147, 1.5243, 15254, 

16444, 16445, 16446, 16605 
16153 
16438 

Čís. 

1:1869 

16248 

Obchodní zákon (zák. čl. XXXVII:1875): 

§§ 121, 123 
§ 265 
§ 324 
§ 472 
§ 474 
§ 476 

Čís. 

16262 
· 16147 
· 15870 
· 162flS . 

. . 16298 
15987, 16298 

Konkursný zákon (zák. čl. XVII:1881): 

§ 12 
§ 3'7 . 
§§ 47, 51 

Čis. 

16532 
· 15783 
· 16532 

J\ůzné záko.ny (články uherského řIšského sněmu); 

čís. čís. 

178B (triciatkový 
§ 180 . 

čl. XXI1l:1874 
č:. XX:1877: 

§ 1 
§ 28 . 

Civilnf rozhodnuti XIX. 

poriadok) : 
16505 

· 16156 

15156 
16438 

čl. VII:1886: § 23 . 
či. XIX:1907: § 23 . 
čl. LVII:I!J08 . . 
čl. XI:1S00: § 101 . 
čl. LIII:1913: § 13 . 
čJ. XIV:1914: § 48 . 
čl. XLI:1914: §§ 1, 3 

· 16156 
· 15787 
· 16252 
· 16605 
· 15534 

16150 
15150 

123 
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Nařízení maď. král. ministerstva: 

tís. 

1916, č. 800 I. M .. 16605 

X. Cizozemské zákony. 

Německo: 
Čís. 

Občanský zákon: 

§ 1317 . 16230 

Různé zákony (nařízení): 

čís. 

193"5 únor 4. (o dev,iso>vém hos
podářství) 
§§ ll, :S8 . . 16394 
§§ 39, 41 . . 15840 

Rakousko: 
Čis. 

U123 .p.ro~qinec 2l. Č, 63'5 B. G. 
Bl.: čl. 1. . 16408 

Xl. Výnosy a jiné předpisy. 

Výnos (vyhláška, nařizení). 

ministerstva spravedlnosti: 

18810 květen 4. Č. 6054 . 
1894 říjen 26. vést. č. 4D . 
1897 červenec 12'. Č. 26 min. věst. 

§§ 12, 20, 21. . . 
1902 duben 10. včst. str. 96 . 
1909 únor 3. č. 3301 
- únor 28. Č. 3 . 

§§ 5, 14 . . 
1910 kvčten 10. č. 9. . . 
1926 srpen 8. Pros. 1526/26 . 
- věst. 131 . . . 

1928 záři 10. č. 16574/38 . 
193,1 červenec 8. Č. 31673 . 

ministerstva železnic: 

1919 červen 6. č. 164:50. . 
Ig23 březen 12. č. 55739/1922 věst. č. 48 

· 16079 
· 16559 
· 16417 
· 16417 

16414 
15931 
16233 
16555 
16417 
16417 
16395 
16526 
15885 

15796 
16430 

1925 listopad 9. č. 52376, věst. č. 197 
1927 č. 38566-:<7 . . . . . 
1932 únar 1. č. 51828-Pres./3-1931 . 

ministerstva financí: 

1850 leden 22. č. 494 . 
- květen: 3. č. 18:1 ·ř. z. 

1884 leden 25. č. 18 
1885 č. 225.. . 
1916 duben 17. č. 21652. . . . 
1927 duben 21. č. 33812/1927-11 B/a 
192"8 březen 22. č. 9932/28-V /16 
1931 č. 117363/31 § 52 . 
1935 č. 74ooo/35a, 1ll/9a . . 
- júli 1. č. 16500/1936-1II 9a . 

1937 júni 5. č. 27Q60/193~-1ll/9a 

ministerstva zemědělství: 

1955 

16436 
· . 15991 

15"871, 16290 

16276 
16484 
16555 

· . 16231 
15897, 16526 

· . 16016 
15897, 16526 

16399 
16399 
16537 
16537 

1935 květen 1. č. 196/1935. . . . . . . . 16391 
- Presidiální oběžník Č. 1 ze dne 29. dubna, Č. 2393 

- Pres/19~5 a ze dne 2. května 193'5, č. 201374/35-
1/IX . . . . . . . 

1936 únor 18. ,č. 13G049/lX-I/I-193'6 
19:>7 březen 16. č. 181627"/37-IX/7-7c 

ministerstva vnitra: 

1925 leden 10. č. 87!132-1924 
1928 sepen 9. č. 46984/5/28 
1933 únor 10. č. 84591/32-17: 

§ 77 . .. .. 
- listopad 24. č. 78867/1933-6 

1934 březen 5. č. 157'7B/34 

:ministerstva pošt a telegrafů: 

16410 
15975 
15410 

16435 
15803 

15969 
16435 
16435 

1926 červen 30. č. 33156/V-1926 . 15797 

ministerstva -sociální péče: 

1919 březen 21. č. j. 4751/lH-19 
1935 červen 4. Cd 137-31-4/6 

českého místodržitelství v čechách: 

16302 
16478 

1882 Oběžmrm mí'Stodržitels.tví, prosirnec 29. Č. 82.983 . 16565 
1897 nařízení čes. místodržitelství, červenec 30, Č. 116.843 16565 

XII. Různé. 

Výklad všeobecných pojistných pod'mfnek 

čís. 

15738 

Čís. 

čl. I 
čl 3 
čl. 5 
čl. 8 

15826, 16021 
16084, 16304 

15922 
16334 

čl. 9 
čl. 10 

čl. II 

· . 16594 
. . 15853, 16097, 

16222, 16526, 16545 
. 16526 
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čL 14 
čL 15 
čL 16 
čL 17, 19 
čl. 21 
čL 22 
§ 3 

Čís. 

15826, 16511 
15906, 16526 

15826 
16511 
16123 

16123, 15222 
16093', 15182, 16545 

Dodatečné 'PoJ. podmínky: 

čL I 
čl. 6 
§ 3, č. 3 

". 

§ 4 
§ 5 
§ 6 
8 8 
§ 10 
§ 11 
§ 13 
§ 20 

Čís. 

15906 
163<74 
16594 

Služební pragmatika soukromých zaměstna:nců: §§ 2, 44 . 
SllužebnÍ řád pm záměst. pojišfoven v Č. S. R. . 
Služební řád pro bankovní Medníky: § 18. . 
Služební řád pro zaměstnance českosl. stát. drah: 

§ 18 
§ 29 
§ 33 
§ 34 

§ 40 
§ 56 

Čís. I 
15436 

15796, 16254 
1548'9 
15436 

15225, 164m 
. 16225 

I 

Discnp1. řád pro úřed. spořiteIen 

§ 78 
§ 91 
§ 92 
§ 115 
§ 116 
§ 130 
§ 131 

Kolekt. smlouva čl XX. .. .. 
Stanovy nemocenské pojišťovny Čos. stát. dra,h: § 3 
Sta1novy pensij. fondu českost stát. drah: 

§ 7 
§ 8 

15871, 16290, 163'7'3, 16437 
15871 

§§ 12, 13 
§ 14 

Sta-novy h.o.spo.dM. záložen: . 
Stanovy stavebního družstva: 

§ 11 
§ 18 
§ 23 

. . 15991 
15787, 16290 

16007 
16008 
16541 

Čís. 

16298 
15932 

. . 16298 
15825, 16334 

15799 
16021 
15545 
15933 

· 15491 
15772 
15899 

tís. 

157'96 
16436 
16373 

16254, 15437 
16225, 16254 

· 16225 
· 16225 

· 15744 
· 15746 
· 16225 

· 16431 

Stanovy »Fond~l pro invalidní a stdrobnÍ pOjištění pošŤ'ovnich zaměstnanci'i« 15797 
Stanovy náboženské obce židovsJ,é 15961 
Disciplinární statut a,dv,okátů: 

§ 12 
§ 14 
§ 15 
§ 59 

15920, 16036 
15920, 16036 

16036 
15920 

Služobný štatút coburgovskS'ch zMnestnanc'Ů'v: § 29 . 16604 
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